
I Cata :
.._Q..::i.:....Q-�_: .º_.. t

,

Diretor

Eugênio Victor Schmoeckel

o SEMANARIO MAIS ANTIGO DE
SANTA CATARINA

Fundado em 10 de maio de 1-919

PORTEitAGO
Jaragui do Sul � DR/SC - Autorlzaçio'n.o 62

ANO lXII JARAGUA- QO SUL ,NúMERO 3.098

IBGE _divQlga
aprovados

JARAGUA DO st&

Capital Latino Ame.......
M'otor Elétrico

25/07
-

2&103

SANTA .CATARINA SEMANA DE 02/0.á a 8 DE AGOSTO DE 1980'

1

8

7

l'

9

3

6

Capital Sul Americana do
Chapéu,

Sesi·:' sal,

-Operario
Com um total de oito empre-

.

sas inscritas - seis de Jara
guá do SuL e. duas de Guara-·
mirim � a Agência do Serviço
Social da Indústria (Sesi) d�
Jaraguá do Sul estará proce
dendo quinta-feira, dia sete de

agosto, a .partlr das 14 horas,
a elelção do Operário Padrão

Munieipal destes, munlcrplos,
através comissão formada por
elementos da imprensa e de a-

'

tuação ccmunltârla,
.. -Promoçêo ,anual que alean-

'VesUbulandos e
�'Vestibulandos'

O vestibular de invernE! da
ACAF..E veio éonfirmar

.
mais

uma, vez a, ,baixa produção
dos candidatos a uma vaga:
no ensino ·superior., Já val

longe o tempo em que sub
ineter-se a um exame vesli

b�ular, era um acontecimento
levado muito a sério. Os pro':
fessores- estranharam a ma

neira de enclilrar o vestibular

pelo aluno. Conta-se entre os'

atônitos mestres que muitos·
'I dos àlu�os nem sequer, le

ram o mánual que recebera�
antes das provas. Apeq,r do

�do "em � léira8'."" gi'àna'es,
deiÍl:�lfam de preencher as

fichas. Segundo, os profes-
, sores, C9mprovadarnente eles

não souberam preenc"'er pols
não sabiam o número de

matrículas. "Omem" se es

creve "assim';, o que va!e
agá e assim com, um ésse

dizer homem era éscrito sem

só. A palavra sucessivo era

escrita
.

com cê cedilha, e

por af af6ra.

Perguntádo ,"Qual a maior
usina termelétrica do Estado
de Santa Catarina: e onde se

�ilúa�', responderam -' A
. mai'or usina ê a de Angra d_os
Reis; situa-se no Rio Ama

zonâs, no Rio Grande do Sul.
Para os. professores que

corrigiram as provas, o baixo
índice se âtribue à falta de

ba_se dos alunos do segundO
grau,. e concluem que eles

(ós alunos) nio sabem estu

dar e os da terra não Conhe
cem' os autores' catarlnenses,
apesar da, divufgação' ampla
na imprensa, o que ilarla

t�mpo de sobra� para estudar.

a professór de geografiá
lembra uma' respoSta Inte

ressanie d� u� vestibulando'
à pergunta de qual, seria o

aspeeto físico quê ·separa o

Oontinente Europeu do Asiá�
� tico. O �Iuno respondêu:. O

Mur!>' de Berlim.

Um outro aluno, nas' pro-

.,. vas discursivas, responefeu
que Anita ,GaJjbaldl havia

fundado a cidade d� lagu
na. Um terceiro aluno, numa

qúestâo de malemãtica ,e físi

ca, escreveu no rodapé da

folha: fiz de tudo; mas nfio

consegui responder.'
,
'Para ,a Comissão do Vesti�

bular restou um conso:lo do

bom aproveltainento, ,de aI
.

guns alunos e entre eles uma

mlno�la tirou, a nota dez f!m
vãrias disciplinas:

'

De tudo:o que. disse,
Iresta a grande verdade -de
que o ve.stibula� com provas
discursivas . pode�ã s�r

.

féJto
por qualquer aluno, desde

que, ele. estude•.

O problema :todo' estA em

E-S-T�U-D-4-R•.

na quintá o'

�Padrão/80
.ça sempre amplo sucesso,.a '

Campanha tem, .este ano, Ins
o�itas por Jaraguá do Sul, as

empresas Estofados.' Mannes
ltda., Indústrias Reunidas Jara
guá S.A., IndOstrl.a Têxtil Jarl-

,
ta S.A;, Marcatto - Indústria de
Chapéus Uda., Metalúrtgica João

Wiest e· Têxtil Cyrus S.A-: e,
por Guaramirim - A. Zlrndars
Coméroio e Indústria ltda. e

Energe (S.A. - Álimento� Espe-
-

ciais. Estas empresas elegeram.
inicialmente, os "padrões" a

nfvel de empresa, dentro dos

oritério� estabelecidos, forman

do processo que posterformen-
te é encaminhado à' Comissão

Julgadora que. analisará värtos

'quesitos perâ ',' a escolha' .do

Operário Padrão �unicipal.
O candidato escolhldo de

cada municfpio partlclpa, ao

lado da esposa" de amplo pro
grama na Capital do J;stado,
de 27 a 29 de setembro, quan
do 'da eleição do Operário Pa

drão de Santa Catarina. Um

dos ítens da programação pre
vê visita a:ó Governador do Es

tado, dr. J6rge Konder Bdr
nhausen.

MATRiCULAS ABERTÁS
O agente do Sesi, Ademar

Lotin Frassetto, info·rme que a

Agência 'tem a disposição até

o dia 10 vindouro, \(agas oara

'o POl .::.:. Prpgfamà de ElesélÍ�
voivirrento Materno Infantil

(Jardim de Infância) para crian- '-..

ças de 3 a 7 anos. A úniça des

pesa que a família. terá, ,será o

desembol!lo de dez cruzeiros

'mensais, apenas.

PINTURA EM TECIDO
O Sesi tem, também, às in"

teressadas, vagas para 'o cUJso
.

de pintura' em,Otecido, pará. os
períodõs vespertino 'e noturno

(tarde e 'noite), p.odendo fazer.
a matrícula até mesmo no dia

1'1 'de agostá, data do início

do cu�so,' ministr�dô' na. pró
pria Agência.,

. -EX-SEMINARISTAS
REUNIRAM-SE EIÍII

TAlO

Com ce'rca de 300 pes
soas entre ex-alunos e a

oÔlmpianhantes, f'lealizou-'
,

, -se çtomingo último, ,em

Taió, o I Encontro de Ex
-Alunos do semináflio ele

,

laió, . nas" d.ependênoias
.do próprio Seminárió:

, Procedentes de Blume
�au, Joiíwil'le, Jaraguá do

Sul, Guaramirim, FloJ'ia-
- ..

nópon�, Tubarão, Curiti
ba e in,terior do Paraná e

das prinoipais 'cidades do�
V�le do Itajaí e Alto Vale!
eis 'ex-alunos participaram
de missa celebrada, por

. Dom Tito Buss, primeiro.
'reitor do seminário, con·

l'é,lebraida por demais�a.;.
dl"es presenles.· Hoúve

. ainda almoç.o de cor;rrß�
terlÍ,ização é, d_uránle to

do o dia, troca de . expeD
riênéias entre os partici
pantes. No final do'éncon
tro, fOI marcada a dataoe
19 de julho de 1.981 para
o II Encontro, oca�i·ão em

'die deverá ser to,rmad'a a

.'
. :Âssociação dQS . Êx-Alu-'
'nos do seminário. Todos

. os' participantes retebe':

ràm� o livreto, ';'Pequ,ena
História do lri�muto' Nos
sa $lenhora de ,Fát,ima'"
iorganizaêfo pelO' .

'padre
Antônio Passomari .c'om

redação .de 'Fiol'elo Za.n�l..
Ia; ..

'
. .

.:ci ,.-.'-".,,'

PÓLIO: O MESM'O
ESQUEMA PARA' O

DIA 16

O Chefe do Posto de
Saúde 'de Jaraguá_ do
Sul, Dr. Luiz Martins Gon-

PDS marca

convenções
para, outubro

De acordo Dom Lenoi.r,
a ·corlfirmação da realiza
çãO das convenções; de
monstra que até o .final do
ano .o. PDS estará intei ra
"trrenf"e--�trOttJ'l"ai::to' e' em

condições de enfrentar
qualquer disputa eleitoral.
Nas convenç6es, votarão
os elementos filiados ao

Partido.

Lenoir' Várgas também
adliantou que no proxlmó
dia 5 de agosto - um dia

após a reabertura dos
trabalhols legislativos -,
'a Comissão Provisóri'a Re

gional do PDS' se reunirá
para fixar o n.úmero de
membros ,dös Diretóriós
municipais �e do diretório
regional.

çalves, que é igualmente
cooroenador regional da
vacinação centra a�poHo
mielite (paralisia infantil)
informou à reportaqem;
esta semana, que lnlcía
sequnda-telra, dia 4, as ar�

ticulações objetivando .a

p-reparação para a neva

vacinação em massa que
ocorrerá no día 16 de a

gosto, um sábado.

RAIO X
No Posto de Saúde 10-

. cal, continua "enoa,ixQta
do" o ßpaFelho.de Raio X,
para exames abreugráfi
cos, devido a 'falta de um

operador, fato que vem

.
s� arrastando por mai,s de
úm ano. A lotação da Vq
ga devera Sler suprida a

pós a vacinação contrá a

pólio, pois, _�egundo o

Chefe dlo Posto, "está de
pendendo do resultado do
concurso efetuado pelo
DASP em maio, para o

sup"rimento dà vaga",
'

"

tCD prepara
·vemr

JASC e . impr'ensa
a Jaraguá

não. suporta ó volume das á

guas e, adaptação do .piso do

Pa,tilhão Agropecuãrio para' o
juda e glnéstica ólíp1plca.
Ventilou-se Jguaimente a

questão de verbas e publicida
de, estando pr,vi.tos gastos
por parte da Prefeitura Munici

pai em torno de Cr$ 30 milhões

e do Estado Cr$ 4,5 milhões.

Todas as t�rçag.,féiras, às 19

horas, a CCO reú(l�se n.o >Cen
tro de. Turismo para as suas

. deliberações.

A Agp.ncia do lnstltu
to Brasileiro de Geo-'
grafia e E�tatfstica em

, Jaraquádo Sul, realizou

deslisl.agelD .

o' "censopara
no sábado, para mais
de cem candidatos; tes
te seletivo para preen
cher cargos para o IX .

Confirmada implanta'cãd de Junla
, de. Conciliação e Julgamento

p�ra
r

Jaraguá
O juiz presidente do. Tribu- sendo �ncaminhC&Jo ao Mi

nai Regional do Trabalho_da -nístérlo da, Justiça, para
9. a Região, luiz Guimarães transtormsção em mensagern
Fálcão, com �ede. na cidade ao Congresso Nacional.
de Curitiba e juris,dição so- Guimarães Falcão salien
bre 'os Estados do Paraná e 'o tou que a segunda junta da

Santa Catarina, esteve visi- oidade de Oriciúma deverá

tando a Junta de Oonclllação se' chamar "Ministro P-etrônio
e Julgamento, de Itajai, opor- Portela" por ter sido uma das
tunidade em que anunciou as últimas, cidades visitadas pe-
7. cidades catarinenses que ló' E!,ntão titulár -da �asta da
receberão novas juntas e aß Justiça, antes de morrer, tOI-
possibilidades do Estado nando-se, por isso, uma das
contar com seu próprio Tri-· mais certaS 'das"7 c.idades·
bunal.

.

que recéberam aprovação.
Depois de visitar ltajaf, o -er

.

pre,sidente ßo TRT da Nona TRIBUNAL REGIONAL

Região foi a Brusqué ondé. Sobre' as possibilidades de
. ....,_

presidiu \ a inauguração do / criação do Tribunal Regiona.l
novo prédiO da Junta, de 'Con- do Trabalhó em ,Santa Cata-
ciliação e Julgamento' da

..�,qu�a ci.�e.çsteve .tam_!léJ'l..,
em F'orianõpolis para um en-

.

contro com advogados da,.
Capital, lideres sindicais e

empresários, onde fet um

relato da situação do, projeto
que cria novas juntas no Es

tado. VisitolJ também as ci(ja-
.

d�s de BllJmenau, JoirMlle
e Rio do Sul.

.

Reveloú qu� petas informa

ções recebidas do Tribunal

Superior do Trabalho, das

12 juntas solicitadas pelo
TRT, apenas 7 foram aceitas

e 5 exclufdas, pelo menos

por eliquanto. As que
.

obti
veram par�cer favorável fo"

ram: _t.rtaránguá, a segunda
na cida�e de Criciúma, I'! ter
eeira. de Florian6polis, se

gunda de Joinville, Jaraguá
tló SI,II, Mafra e SãQ Miguel
d'Oeste. As excll)fdas foram:

a' qllarta de Florian6polis,
Imbituba, Curiti�anõs,

"

Cam
pos Novos e a segunda de

lages. O expedJen,te está

À princlplo, segundo O

Dr. Luiz, permanece o es-

O Partido �Democrático quema anterior, quando
Social - PDS - realiza- da prirnelja- campanha,
rá no d'ià 5 de outubro as dia 14 de junho, que re-

.

.
convenções "municipais ...dundou em sucesso ab-

A

para a eleição dos Dlretó- soluto, POis é de opinião,
rios Municipais definitivos corroborando com a Se-

e dos delegados',munlcl- cretaria da Saúde, que se

pais que escolherão 0$. ar campanha anterior ob-

membros do Di retórió Re- ,'teve êxlto- a do dta 16 de-

gionàl. A Informação foi verá seguir o mesmo ca-

prestada esta semana .pe- minho. O,esta forma, pe�-
lo Presidente da' Comis- manecera o mesmo nu-.
são Provisória Regional'

-

me de p�stos! Ano.s me�-
do' PDS senador l.enölr mos locais e idêntico nu-

Vargas Ferre'ira, acresceu r:nero' de·<,vaclnadores e

tando que pela legislação coordenadores, ,agora
eleitoral, cada' município com a ,vanta�e� de que

elegerá 1 delegado e o .

se pode comqtr-as- even

Diretório,' que' poderá ser', tuals falhas que, houve'-

cOlmpoisto de até 45 mem- ram .

.'

brÇ>s. - Tanto Jaraguá, colmo
Guaramir,im; Cowpá, Sch.;.
roeder e M8iSsaranduba
obedecerão' o mesmo es

qüema, salvo segundo or

dern da Secre.faria da Saú
die, o que.t} improvável.

, .. ""� ....

Á Comissão Central Organi
zadora dos XXI Jogos Abertos

de Santa Cat�rina (Jaraguá, do
Sul ...... de 17 a 25 de outubro),

. inicia terça-feira, suas reuniões

serÍ'fanais com todos os- mem

bros das sub-comissões, quan

do, também, inicla a confecção
é expedição. dê boletins 'rela

tivos à preparação aos JASC�
. Es.ta semana seus'priricipa,is'
membros rêuniram-se no cén

tro de... Turismo, 'tratando deta-.
lhes, dentre outros, a' utiliza

ção do PX Clube, nos locais de

jqgos para informar resultados" IMPRENSA ONTEM

diretaménte à' sed,- da CCO na ,

semana dos JASC,. implantação Conforme este jornal houve-
de um· painel numa das praças ra informado' a.nteriormente, em

,

da cidade, Informando os te- pri�eira mão, ontem, :sexta"fei-
's�ltadoS e os jogos do, dia e ra, toda'a impFensa do Estado,

�xpedição de boletins . Sema-' éSt�ve en, Jaragua do Sul,
nais através da Comissão de quando foram evidenciados os

Publicidade para distribiJlçio'à principais aspectos m'otivacio.

imprensa" à Cargo dos jornalis- na,is da campanhá de' dlvulga-
tas Hamilton � Cezário, - Flávio. ção é abordadoS 'outros temas,
José B.i'!Jgnago e Geraldo José: tais como: Relatório-' suscintó
A' imprensa 'será dispensada es-

.

da$ ativida� dos Coordena-
peclal at�nção, 'por" deteJ'!'llna- _:dores das Comissões da CCO

ção do' Presidente,.� Sigolf .dos XXI JASC;
.

Äpresentação
Schünlte. por parte -da .Imprensa· Ms no-

Presente àquela' reu"ião
�

o
.

mes que serão credenciados

Dr. Nrurlllo; Presldént� do Con- para tra)ar assuntos ,'o'relatlvós

selho Sliperior 'de Julgan;ento '. aós XXI JASC; Aprésentaçio
dos Jaséque' levantou' dóis pro

- das peças promcrclol'ials 'relatl-
blemas, na' sua'.:.opiniio"graves, 'v.as aos ,�QO$ Abertos;' ,O prC1'i
�quais SeJam/:8"provldtncla Ime- \grama desêi1'Íolveú�$e'�.o'I1'Heu�, :

, diatá" de aifl'Um�íçãÕ ' dã. calha ',niio às 14 horas, visita'aos_Io-
do' Gn'ãslô de 'Esp.ortes:. Àrtur cais de competlçio às 16h e

Müller 'que em '--dias, de "ChliVa ; j�nlar no I�Jl!ra às 19h30mln.

rin'a, o.bservou que "há um

comprQ61I'lH .� \Ministéri�� ,

da J'ustiça de atendere a' so

licitação até o final deste a

no". Depois :destacou que a

reivindicação é das- mais jus
tas, já que Santa Catarina'
conta com um número de

t'rabiilhadores em torno de 1

milhão, para uma popUlação
global interior a 4 milhões,
enquanto que o Estad9 do

Amazonas, por exe"lPlo, pos-
sui cérca de apênas 3QQ mil

trabalhadores. regis�rados e

cadastrados e deverá ter' o

seu' Tribunal. Fazendo e�tes
levantam�ntos compa��ti"os
também com outros EstadQs,
ele evidenciou a s�riedai:fe,
do pedido e a necessidade

que o Estado apresenta.
Disse que "o Estado do,

Paraná p�ssuiapenas 12 jun
'tas de' conciliação e. julga
mento" enquanto Santa Cata

rina já cohta com ,14, notãn

do-Sé, por ar, o volume de .

servjço, existente nessa área,

cio Judiciário".

Censo Demoqráffco Na
cional, a 'ser deéenvolvl- .

do a contar de 1.° de
setembro. As provas, e

nlvel 11€ primeiro grau
.foram realizadas na Es
cola 'Jaraauá' e subrnetl
das à correção; em Flo

rtanópolis, a Ag�nci;l
äi ..,ü:gou esta semana a

listagem dos ,aproVl.aJd�s.
Säo H t�s 0'5 candida

tes aprovados, de acor

do.com a Agência lo
cai ôo II::sGE: Edemar Ut
padel, Maria Salete Pé!::.
trfcio dos Santos" Arlin
do Sd,mücker, Ana Ma
ria Weker, Giovanni =e
ri�les Barbosa Palitot,
Alda Maz e r, Heltor

Tiegs, Vílmar Ernésto
P're.da, .Ana Janete Pedri
Maria Magdâlene Man
nes, Tarbrsio Pisetta,
Sércio SidO()lski, Rita de
Cftssia l.eutprecht, Edi
I�a Aj..ar;ecida Braga,
Arrro ,be retti , Loreno
luiz Zatelli Hagedorn,
UrslIla Christine Bries:e
Franzner, Wilson Rober
to Enge'maIFln, luis de
O!lveira Souza, Amo
Genésio Zimermann,
��g'?p., ��vj�j!Õ;'
Vuriflõ Piazera'de ,Aze
vedo, Maria Bosi'CÍer
Z'mmeml�mn

.

_ Di'e'golli,
Leopo\r:fo LaérciO' �nke.,
ValdirWinter, Neusa M.a
Peixer, Julieta Pamplo-
na Weber, Altair Fuzão,
Ari DeHagiusfina, SirJey
Maria Gomes de lara,
Denrsie Inês Rubini, pe
(fro Rqdrigue.s dia Silva,
Mar:ia Dolores Petris, AI
bin Wei� Elmira Milnitz

Machado, W a n i o de

Carvalho, Alberto Taran-
to, Vandalina Buzárello
Hruschka, 'Vitório 'Siná
Slo Beber, Alcir, Pava
'neUo, Glacl Maria dos
Santo,s Vegini, Valde.te
Giovanella; Ademir Fo-:
-<:fi, Ant6nio Quadros,
Wilson Clivelf8I de Sou
za, Bernadete Pereira
de Souza Winter, Ave'li-'
no Duarte Filho, Jaime
luiz Schiochef e Moacir
Pereira.

Ao todo, são 49 lOS a

provados.

Agua� iluminação. e �elefon'ês,pa'ra Schroeder
-

, -. '.- -

O municfpió de Séhroed'er
vem ,de ser beneficiado com'

inÚmeras' obras; tanto 'é que
quinta-f�ira, recepci�nou o QO
vernado'r'

.
Jorge ;Konder • Bor

nhausen e comitiva junto a So

oieqade Esportiva e Recreativa
Sohroeder III, quando da inau

guraç�9 sim_ból!ca da Es,rada
Duas.Mamäs, que \liga o Muni
cípio a JoinviHe. No entanto, a
fora esJa melhoria" Schroeder

acaba de receber aproximada�
ment� dois quilômetros' de 'ilu
minação públioa a vapor mer

cúriO, 'fruto·' de' convênio entre

a Prefeitura Municipa,1 e !i Ce�

'Iesc:
A implantação deste' trecho

faz 'parte da' primeira etapa do,
prog'rama' e beneficia 'os. mora�

.

dores e transitá:ntes, . desde a

Ro'nte sobre 'o Ri'o � Itàpocuzi
nho,'divisa Schrõeder/Jaraguá
do"Sül' até·<as imediaç'ões do' .

Colégio "Estàdual'Miguel Couto;

TELEFON'ES '

Até maiô do próximo

Schroeder deverá contar com
. implanfação ,do sistéma de a-,

uma' Central Telefôniça da Te-
•

bastecimento de água da Com-

leso e implantado v�rios term i- panhià ,Catarinense de Água e

nais. A municipalidade, tem- Saneamento -"f'CAS'A'f.J. A Pre-

pôs atrá�, realizou levantamen-, feitura Múniqipal, cºlaboraÍ1do
to, constatando haver .no, mu- Gom 'o ·empreendlmento, adqui-
nicípio,. naquela ocasião, ·t20 riu terreno com 15 mil m2 ....

interessados em agquirir seu- (tOOx150)' 'pats 'cánstruç�o dá,
'aparelho telefônico �, baseado' sede da Casan 'e: que servirá,
neste asp�ecto" em memorial, iguallment�, para a edificação
reivindicou à Telesc, que apro-

'

.. do futuro ,hospltal do'· Mimicí�_
vou a implantação' da C!ll1tral piá.
(os poucos aparelhos que dis

põe 'estão ligados a .Central 'de

Jaraguá), tendo já "Cl topógrafO
da Associação dos,Municfpios
do Va,.Ie dp It�po,cu (Amvali)� a-,

tendendo solicitação da empre

sa, efetuado completo levanta
mênto do' qúadro urbano dG

mtJnicfpiö. 'Essé levan�mento
. já s.e encontra em ,poder da

�. Telesc, e; dé momento, aguar:"
'Cia"se' a ,'assillatura dos con-
tratos' com oS, interessadÖs.

A Casan que Q�verá Iniciar
as obras em: setembro, já per-'

. furou' dois poços ,artesianos,
um d'eles com 116 metros de

profundidade; com c.apacidade·
de fornecer de 7 a 8 mil iitrosl
hora e um segundo, com 160m,
Para 17 :a 18 mil Iitrosi.!Jor'à.
Esses poços artesianos ,estão

prontos, cujo material (água)
,-fOi submetido" a análises labo�

ràtoriais na Oapital do Estado,
e julgado como, de,bo'a quali
dade, denfro. das determina"

Schroeder teve IgualJ'Tlente a-
�

.

ções da O�anizaç,ão Mundial

provado no inrclo _de_ste aoo: a da Saúde.

"

CASAN -..,. AGUA

ano,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cr$ 250,00
Cr$ 160,00
Cr$ 300,00
Cr$ 5,00,
Cr$ 7,00

An-iversariantes
Aniversariou, dia 1.° de agosto
Odilo Augusto Schaider

Dia 02 de agosto
,

Sra. Marion Meister Marcatto
Sra. Ângela Pereira Maiochi
Oldemar 'Klitzke
Ângelo Maiochi
Ângelo Beck
Irma H. Nunes
Cláudia Maria Henn

Dia 03 de agosto
Sr. Hermílle Ramos
Fidélis Schiochet
Sr. Waldemar Bruch
Sr. Almiro Gumz
Sr. José Hermelo Marchi
Sr. Alfredo Müller
Sra. Leo!!ir D. Gretter
Os gêmeos :Kênla e AlHo, fi
'Ihos de LeoFlardo (J�ssara)
Nechel

Dia 04 de agosto
Sra. Jalile Tobias Amódio
Sr. Vjtório Lazzaris
Sra. Iracema Müller Copi
Sr. Wigando Voigt'
Sr. Hilário Schiochet
Sr. José Modestino Junkes
Paulo Fernando, filho do Dr.
Fernando (Yara) Spr.ingmann,
em FlorianÓpolis
Alcides Mannrich

Dia 05 de agost�
Sr. _Nivaldo Luiz' Petry

-

Sra. Marina Schwartz Boss'
Sr. Alvaro Stinghen
Sra. Orrndlna Lira Gàrcla, em
Guaramirim

'

Sra. Catarina, esposa do Sr.
José Ersching
Srta. Valdin�ia Strebe
Jorge Kitzberger
Olinda Leier
Aldrovando Marcarini

Dia 06 de agosto
Sr. Vict0r Bauer, Exmo. Pre
feito Municipal de Jaraguá do
Sul
Sr. Moacir Duncker, em Join
ville

Sra: Terezinha Zapella Soa-'
res

/

Sra. Inês; esposa do Sr. Er-
wino Steinert .

Sr. Artllano Piccofi
Sra. Milda, e$posa do Sr.
Germano Behrens Júnior
Sr. Osmar Gadottl, em Curiti-
ba

-

Sra. Evanilde Buzzi luçoli

Dia 07 de agoSto
"

'

Sra. laura Hafemal1n
Marina Moreira
Sr. José Steilein Neto
Mércia Doering
Marcelo Socreppa •

Dia 08 de agosto
Maria Madalena Vasel
Sr. Walter Bártel
Sr. Ermes Kuchenbecker
Adriàna Reeck
,Srta. Iara Doster

Guilherme Grosskopf Neto,
em Joinville
Srta. lúcia Terezinha Men-

NASCIMENTOS
Dia 15 de julho
Wanderléia, filha de Tarcíalo
(Iracemâj) lescowicz
Tania, filha de Valdecir rta
nia) Vargas

Dia 16 de julho
" Heins, filha de Heinz (Givo

nete) Funke

Dia 17 de julho
Fábio, filho de Fioberto (Nor
ma) Búrigo

Dia 18 de julho
_

Malre, filho de Tarcíslo (Cleo
nic�) Witkosky

Dia 20 de julho
Arcilene, filha de Ädemär
(Nilva) Boeder

Dia 21 de julho
Israel, filho de João Carlos

(Dolores) Alves
Patrícia, filha de Osmir (HII
degard) Krieser

Carlos, filho de Carlos'- (lfiCl)
Guse

-'I

Dia 22 de julho
.

Jean Cario, filho de Edson
lurs (lurdes), Koch
C?laudete, filha de Heinz (Leo
nora) Prochnow

'

Roseane, filha de Rogério
(Rita) Hruschka

Dia 23 de julho
_ Walter, filho' de Waldemiro
(Jussara) Verbin'nen

Deyse, filha'de Remigio (Os
marina) Vicenzi

Dia' 24 de julho
ratiane, filha de Virgflio (Isau
ra) Nones

lurs, filho de lufs (Maria)
Gonçalves
Elisvânia, filha de Armando

(Evarilda) Murara

Adriana, filha de Ademir (Ela
dir) de ,Lima

Dia 25 de julho
Micheie, filha de Artílio (Deo
linda) Fontana
Elisiana, filha de Ditmar (!va
niidlll) Hornburg
Marciel, filho de Celso (O.er
di) K9nell

pia 26 de Julho
Xênia, filha de C�lso (Clo!il
de) da Silva
Gisiel, filha de Rafael (Jasin
ta) Salvador

Josiana, filha- de Alcido (El
vira) Mathias
Ande rso IJ...,.f.iJho 'de Autair (Ar
lete) Américo
./

VÁ AO

"GARTENHAUS"

EM BREVE,
I

Av. Get. Vargas, 847
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MffiANTE SOCIAL ...
(NOSSA GENTE - NOSSA TERRA - NOSSO MUNDO)

,

' (Equipe "Correio �o Povo")

Numa .Inlclatlva digna de

aplausos, as {Jamas de Carida
de de Jfiraguá do Sul, doaram
dia 22 de' JUlho passado, uma

ca;deira de rodas para Maria

Aparecida, filha da viúva Sra.
Braullna 'Rosa. Maria' Apareclda
pode, agora, realizar seu so

nho, que é o de estudar, gra-
,

ças a ação boníssima das Da

mas de Caridade, cuja wes i
dente é a Sra. Otília Nicolini. �
destas pessoas que realmente
precisámos, fazendo o bem sem

-olhar a quem. Cumprimentos!

Diretor:
Eugênio Victor Schmoeckel

Colaboradores:
Yvonne Alice Schmoeckel Gonçalves, Flávio Jrorsé
Brugnago, Jaime Blank,� Prót, Paulo Moretti José
Castilho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa,'Prof.a
Alarde S. Amorim, Rudolf Hirschfeld, Silveira Jr.

Redação; Administração- e PubliciCiade:
Av. Mal. Deodoro, 130 - fone (047S) 72-0091
Cx. Postal19 - 89.25o-Jaraguá do Sul- SC

Co'mposição, Diagramação e Impressão:
Soc. Gráf. Avenida Uda. - Jaraguá do Sul - SC

Assinatura anual: Jgué 8 região ....
. Assinatura semestral
Outras cidades •••• ::::J:::::::::::
Exemplar avulso .

Número atrasado � ...• ; .

Representante Comerciai:
'

PEREIRA DE SOUZA & CIA. lTOÁ.
P?rto Alegre, Florianópolis., Curitiba, São

-

Paulo,RIO de Janeiro, B. Horizonte, Salvador e Fortaleza

E;tte jornal' não se responsabiliZa por, artigos as-
sinados e nem de�lve originals.'

.

E falando em Dá'mas de Ca

ridade, estas promovem e een-:
viciam para o "Chá das 'Damàs",
com bazer e café, no próximo
DIA 17 DE AGOSTO, n�s .. de

pendências do complexo espor
tivo-social do Clube. Atlético

Baependl, cuja renda reverterá
em benefício das causas filan-

trópi�s. Colaborei
.

Cumprimentos da - coluna à
Armim Werninghaus, filho do
'Sr. e Sra. Geraldo Werninghaus

�
ele um dos altos dirigentes do

Grupo Weg, pela conquista da

vaga para o, curso de Engenha
ria Elétrica, na UDESC-Joinvil
Ie, no vestibular de inverno rea

lizado na segunda quinzena de
julho.

Prefeito Hemuth Moritz Ger
mano Hertel, �e Schroeder, con
vidando_:-hos para os atos inau-'
gurêilis �a Estrada Duas Mamas,
ligação Schroeder-Joinlfille, dia

31, quinta-feira, .eem a presen
ça do governador Jorge Bor'
nhausen. A inauguração deu-se
na divisa dos dois municípios,
com chopada, a,pós, no local
da inauguração. A reportagem
deste jornal marcou presença.

Quem ,está de festas no mês
em curso é 'Q

-

jornal A PONTE
que se edita em Florianópolis.
Foi no dia primeiro de agosto
de 1979 que o semanário apa
receu na praça, para ser "um
elo de comunicação e integra
ção" e desde logo a sua circu

.Iação deixou entrever o seu lu

gar dentro da imprensa catari
nense.. A edição n�o 51 marca
a passagem do primeiro an'o de

existência, acontecimento que
aplaudimos' sincer.amente pelo,
que, de bom vem rea'lizarido em

terlTl_os de comunicação, espe
cialmente nesta época do ano,
em qlJe ainda o jornalismo não
se refez do impacto causado
com o fechamento ou interrup�
ção ,de tradicionais matutinos
catarinenses. A PON"I:E, agora,
sal às segundaS-feiras" dia em

que a Capital do Estado fica
com poucas opções para uma

boa e gostosa leitura. De para
béns estão os Srs. Odilon lu
nardelli, diretor; luiz lunardel
Ii, gerente; Oscar Sehrendt Ne
to, editor; Clóvis Medei�os, ilus
tração; José olardo, diagrama-

,

ção e o seu grande 'corpo de
colaboradores. Parabéns 'reno
:vados do "vovô" da imprensa
hebdomadárta barriga-verde.

Nosso, cómpanheiro de tra
balho Eugênio Victor Schmoe
c1cel Filho, o Geninho,. filho do
nosso diretor Eugênio Vítor
(Brunhilde) SChmoeckel, come
mora sua maioridade completa
da ol:ltem, dia V', reunindo ami
zades neste sábado, a partir
das 21 horas, no JUlfentuJ. Es- ,

te jornal renova seus cumpri
mentos a seu colaborador.

Diã 13 de agosto vindouro,
uma quarta-feira, com início às

• 15 horas, a Ordem Auxiliadora
das Senhoras, Evangélicas
(OASE), promove no Baependi,

. Café f:l Bazar Beneficente; para
o qual 'aguarda a partiCipação
e colaboraç�o, de todo�,. � mui
to important� o seu apoio.

,
--k-/

Quem gosto ... demaIs do Bra
sil, de Santa Catarina, de Jara-

.l

guá do- Sul e, por extensão, da
a,gradável palrcela do quadro
urbano, de Nereu Ramos, foi o
casal Paul Echelmeyer e Claere

Echelmeyer e filha Vera, funcio
nria da lufthansa. Paul é irmão
do nosso muito querido Pildre
Antônio Echelrneyer, que já vem

prestando seus serviços rellgio�
sos durante 35 anos nesla, re
gião, seildo 5 anos como VIgA
rio de Corupá. e trinta anos-em

--k- Retorcida, Nereu Ramos, onde

projetou e levantou a bonita
A família Mayer (Hans-Carla) Igreja de Nossa Senhora do Ro-

aproveitou bem sl,las férias, já sário. Durante dez dias o casal
findas: A Henriette (Néca) foi estevé ein Nereu Ramos e ja-
ao Rio de Janeiro, na casa dos raguá do Sul, passandO aqui o,
tios; ,o ltalo Cássio a Foz do natalício de Paul, no dia 9 de
Iguaçu e Paragua.i, em compa- junho de 1980,' ele que é flrori-
nhla da tia Carlm e primo AI� cultor no norte da Alemanha,
xandre Boehm, de Joinville; e em Emsdetten. A familia Echel-
o casal, juntamente com o ca- meyer. visitou, també.m, várias
çula Humberto Franco, ruma- cidades catarinenses, dentre
ra� à Maringá, no norte para- elas a de Blumenau e seu en-

naense, o�de passaram alguns
--

tuslasmo foi tão grande que 'ele
dias. deixou escapar a sfMJuinte fra

se: "Aqui eu gostarta de mo

rar". Nossos votos de que vol

tem mais vezes.

Paulo Fenando. Springmann é
outro jaraguaense que conquis-'
ta o honroso título de Engenhei
ro Químico, ,pelo Curso de 'En

genharia Química da Universi
dade Federal do Paraná. Paulo

.

Fernando é filho de Fernando
Arthur Springmann e Vara Fis
cher Springmann e neto de

Francisco (Chico) Fischer, hoje
residindo na Capital do Estado:
l'Jo dia 16 de agosto de' 1980,
às 19 horas ocorrerá Missa em

Ação de Greças na Capela da

Reitoria da Universidade Fede-I
ral do Paraná e às, 20h30min,
hav,,�á a Solenidade de Cola
'ção de Gr�li no Auditório, da

Rei/oria. Parabéns ao Paulo
Fernando pele seu grande fei
to.

-*-
Com excelente repertório,

músicas elo folclore brasllelro,
e sob a regência do maestró
Melara, a Sociedade de Cultura
Artístlca de Jaraguá do Sul pro
moveu sexta-feira, no Cine Ja

raguá, a vinda do Corai Infantil
da Casa da Cultura e do Coral
Operário d013rupo Hansen, am
bos de Joinville, para apresen
tação., Um 'pequeno público
aplaudiu os Corais, ainda que
g r, a tuitamente, ao contrário

quando de exibição de filmes

pornográficos, as chamadas

pcrnochanehadas, que tomam

literalmente a casa de espetá-
.

cu los. Realmente estamos mui-'
to atrasados em termos de cul

tura? essa que é a verdade, que
restringe-se à abnegação dos

dirigentes da SCAR, que preo
cuparn-se . em promover algo
que beneficie nossa cultura ar

tlstlco-rriuslcal,

-*-
Prefeito LuIz HenrIque da SIl-

�ira convidando este jornal
para a solenidade de in!ugura-,
ção da Ponte do Trabalhador,
(a primeira no ,Brasil com ciclo

vi'a) e ,seil eixo viário de aces-
-

so, . cujas. solenidades serão rea

Iizadas no dia 2, de agosto, ho
je, às 20 horas. Esta ponte 11-

gari as zonas leste e sul de

JQinville: .

--k-
Trocaram idade quarta-feira,

dia 30, as Sras. Marli Silva, es
posa de Eugênio Silva e Volan
da Wilhelm ,Driessen, esposa
do Sr. Nélson. E na quinta-fei
ra, rasgou tolh.inha o Sr. Armí-

, nio' Marquardtt alto dirigente do
- Banco do Brasil, em Joinville.
As nossas felicitaçõeS!

--k-'
Itajai recebeu da' Funélação

Catarir'lense de Cultura, Cr$ 1

milhão, para construção 'de seu

teatro. No final do ano passado
baseado em matéria divulgada
pelo presidente da FCC, João _

Nicolau Carvalho, o '(CP" trou
xe a notícia do interesse da

Fundação' e,m incluir Jaraguá
do Sul entre os municípios be
neficiados com um teatro. Se
ria de sé perguntar a quantas
andam o projeto, e se alguma
autoridade local se tocou para
o assunto, tAo importante para
nós outros.

Quem estará de aniver3áno
roa próxima quarta-feira, dia "

06/08, é o Prefeito Victor Sau'er
que- receberá cumpFimentos de
sua Imensa legião de amigos e '

ed.miradores. Nosso prefel�o,
um dos grandes políticos catel

rinense, está tendo uma admi
n'stração marcante, reconhe�i
da por todos. Ao S� Victor, as

felicitaçõe.s deste jornal pelo
natalício.

Juntamente com os filhos
Marcelo e Fernanda, o casal

amigo Udo (Mandi) Wagner via
jaram à São Paulo no último fi
nal de semana, visitando;. den
tre outros, a cidade das crian
ças e o play-center,

Chegam-nos notícias agradá
veis da Cidade Sorriso, em pa
pel timbrado da Universidade
Católica do Pa'ranä - Vice Rei

toria Comunitäria - Imprensa
Universitária. É o I�mão Atlco

,

Rubini que se manifesta, com
o recebimento de

'

mai� um

exemplar do "mals antigo se

manárk» de Santa Catarina" e

nos dá um resumo de suas ati
vidades de religioso nos últimos
-�ez anos. Atico Rubini é filho
dos saudosos Ângelo Rublni e

,

Maria' Salier Rubini, tradicional
t�onco familiar radicado na Bar

ra do' Rio Cerro e se constitui
numa das grandes culturas com,

que Jaraguá do Sul, conta pa'ra
'projetar�se além fronteiras. Até
fins de 1970 dedicava-se a atl
v1dades ngadas ao Colégio Ar

quidiocesano, em Sio Paulo.

Foi, a seguir, servir a outro ea

tarlnense - de ForqulJhinha,
, I

como seu Secretário Particular,
na pessoa de S. Exci� Rvdma.
Dom' Paulo Evaristo Arns, Car
deal de São Paulo, até março
de 1972. Há sete an�s eneen
tra-se na Universidade Católica
cio Paraná onde, entre outras
atividades dirige o "Boletim In

,fomativo da UCP". Com estas

notícias ficam em dia ós nos

sos registros sociais com rela

çãp ao, nosso fraterno - amigo
Itmão Atico Rubinl: Seguem vo- :
'ela da que tenha semanafmen
te um excelente Informativo dae
coisas que acontecem em Jara

gurá do' Sul.

Chegando-nos às mãos o

"Notícias Weg" n.o 68, do bi-'
mestre maio/junho, trazendo
excelentes matérias sobre as

atividades da' empresa, onde

sabe-se que dentro 'dos planos
,de expansão e desenvolvimen
to previstos pelo Grupo' Weg
para 1980 e 1981, serão exigi
dos recursos da ordem de um'
bilhão de cruzeiros. A Weg real

mente está em fase excepci,o
nal, ela que é a maior, fábrica
de motores elétricos da Améri
ca Latina e que detém mais de
50 por cento do mercadQ na-

9ionai' de motores elétricoS.

Nos próximos dias 16 e 17 de...
agosto, no' Rio Molha, a festa
do nono aniversário'da Gruta

.

de lourdes, com uma lfariada

programação. Ponto ' furístico
cio municplo que. é, certamente
outra vez delferá arrastar gran
de

I nú�ero de pessoas, como

ocorre anualmente.

É por falar na família Echel

meyer, estamos sabendo que
Pe. Antônio, no dla 1.0 de de

zembro próximo, deverá' com-
, pletar 40 anos de vida sacerdo

tal. Trilhando o caminho reto

da virtude, com passo firme,
sua existência em nosso meio

é apostolar, em. que o cumpri
mento do Evangelho é parte

, d<! seu prõprlo ser. Assim o

conhecemos e o tempo se en

carregou de mostrar-nos as

suas qualldades de .conselheiro

compreenslvo, pastor paternal,
bom e tolerante, tendo muito

. ,

da ternura do Nazareno, com
uma alma feita para Perdoar.
A passagem do jubileu de rubi

certamente será assimilada pe
los seus inúmeros fiéIs e pela
Ordem an Sagrado Coração de

Jesus. Aliás, ocorre lembrar

que um outro Padre completa
ria, na mesma ocasião os seus

40 'anos de sacerdócio, cuja
data pretendia festejar na Ale
manha. Era o muito benquisto

,Pe. Fernand'O Suedbeck, que
veio a falecer no dia 25 de ju
lho, quando de uma visita ao

Seminário Sagrado Coração
de Jesus, de Corupá, ele que
tinha atividades ligadas na ci
dade de São Bento do Sul,
deixando o seu rebanho que o

chora.

-*:-
De volta às atividades, após

merecidas férias, o, nosso dile
to am'lgo e colaborad_or, Dr.
'José Alberto Barbosa, Promo
tor Público da Coma,rca de Ja

raguá do Sul.

--tr-
Sábado passado re,!llizou-se

o enlace matrimonial de Se
bastião Tomelin e Salete Mar

tlnelll, na Capela de Santa lu
zia e os 'festejos aconteceram
no Salão São João, em Vila

Chartres-Itapocuzinho. Sebas
tião é filho de Augusto Tome
lin e Lina Prestlnl Tomelin e

irmão do dr. !:!Onório Tornelln,
ilustre catarlnense residente
em Belo Horizonte, onde é di
retor da Faculdade de Ciên
cias Administrativas e Contá
beis da UNA, e Salete é filha
dileta de Hildebrando Martinel-
li ,e Ida Martinelli. As famflias
mais tradicionais do lugar ali
se fizeram presentes, transcor- ,

rendo os festejos �as bodas
em meio de grande animação.
"Correio do �ovo", presente,
agradece honrado com o con

vite e formula votos de muitas
feÚcidades aos distintos' noivos
e pais. Presente também este

ve o sr. Hono�ato TomeUn, ex

-diretor deste semanário e a

tual diretor de O lume, . de

Blumenau.•

--k-'
A Sra. Hella e filha Roslta.

e'·po�� e fUha do amigo, Co
mendador Alvim Seidel, apro"
veit'ando as férias, dando um

giro pelo Rio Grande do Sul,
em visita a Novo Hamburgo,
Gramado e Porto AI,e,gre�"

--tr-
As tradicionaIs empresas do

ramo mov�leiro de Jaragu:§ do

Sul,. Mannes e IKrause, estio
participandO de exposlçilO no

Anhembr, Slo Paulo, na mos

tra onde as principaIs, empre<
sas da setor estio presentes.

--k-
O casal Ingo (Ursula Czernie

wic2'J) Sc'hulz, residerítes na ci
dade maravilhosa, vieram a

Santa Catarina rever parentes e

amigos, em comemoração ,às
suas Bodas de. Prata, visitando
principalmente Jaraguá do Sul �

\
- sua' terra natal. E também
EUane SChulz" estudante eia Fa
c,!ldade de Decoração e Inte
riores, aproveitou as curtas
férias para um g'iro cá para o
Sul.

r

J;o.!

Um lugar que d�iX8J
saudaldes...
Visitando 10 Café
iCOlonial �K a f.f e
Haus) do complexo
comercial J a ir i t a, \

voei jamais o es

quecerá, principal
mente pelo bom a

tendimento e eate

goria do mestre
Kruger.

Felizes da vidla o casa,' ainlgo
wnsón (Rúbia) RebeIJo, com o

nascimento de Carine, a se

gunda filha do casal, dia 07 de

julho, em Ribeirio Preto, onde

residem, com 3,520 kg. Os a

vós da Carine, Wigando (Asta)
Roeder e Watdemar (Diná) Re

bello, aqui em Jaraguá, igual
mente estio radiantes 'de ale

gria. Os cumprimentos da colu

na às famlias Rebello/Roeder.

[OMERClal fLORIA!1
Oficina de Máquinas

de Escritório
Antes de mandar suas má

quinas para conserto, con
sulte-nos.

R�pidez, eficiência e bons

preços estão a sua disposi
ção.
Rua Venâncio da, Silva

Porto, 331, ao lado da Weg I,
Fone 72-0053 (recado) - Ja
raguâ do Sul-SC.

, .,

Para este outono, vista-se
na moda, elegante e descon-'
tralda. Passe' na

'

Confiaçoes
Slleli blaa.
e verifique as opções
para presentes que s6 a

.

SUELI TEM.

Calce � vista-se melhor
neste outono com a

G,zderela
Três lojas para melhor

servir a distin�a clientela,
duas na Getúlio V�rgas e na

Marechal, Deodoro.

�CINDERELA,
a melhor opção para

\

�
suas, compras.

JOIAS?
PRESENTES?

-

SO NO

Lanztiastel'
Av. Mal. Deodoro, 364

JARAGUA DO SUL '_ SC
Um presente para cada gosto

Seu problema de roupa
suja Já era. ,CIRO'S tem a

solução. Eficiente!

"iro'.
-:t:AVANoTIIA ASÊCO. '0

Fundos Açougue Mahnke
....

1l••le��Ó���ino�!!�It!� ��n.l-dendo diariamente, inclusive aos sába
dos até 'às 18 horas e aos domingos e

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

FLORICULTURA IMPERIAL

pecorações p'ara casamentos � Decoraçõ..
para.lgrejas_ Decora9Ões para clubes_ ArranJos

para festas -- Búquls em geral.

�Plantás ornamentais.:
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Jarauuá é O 8.O município do Estado
.

o Diário Oficial do Esta- centuais provrsonos, deti
do publicou os índices per- nídos por município, para

Coluna Agropecuária
Acaba 'de ser: instalado em I ta]ar-SC, no úl

timo dia 18 de julho, o mals completo posto agro
meteorológico do Estado. O acontecimento é fru

to do convênio mantido entre a EMPASC - Em

presa Catarinense de Pesquisa Agropecuária S.A.

·

e ,a GTZ - Socfedadle Alemã de Cooperação
Técnica, da RépúbUca_ Federal Alemã.

D:e acordo com o Engenheiro Agrônomo Ber

nardo Yasuhlro Ide, do Departamento Técnico e

Científico da' EMPASC, a instàlação do - posto,
junto à Estação Experimental em ltaja], permitirá
um estudo mais aprofundado da relação planta
-atmosfera e dos parâmeros agroclimáticos que
mais influem no crescimento dos vegetais. Desta
maneira, afirma o técnico, com IBiS informações
do posto de Itajaí e com o apojo de outras Esta
ções Meteorolöçlcas espalhadas pelo interior do

,

Estado, será possível confeccionar modelos die
crescimento pata diferentes espécies vege'tais de
interesse econômico e social para Santa - Catari
na.

Numa análise mais ampla, continua o técni

co, através do estudo do modelo de crescimento
dos veqetals e da área plantada,

-

será viável a
previsão de safras aqrícolas, fornecendo impor
tantes subsídios aos planos do Governo Esta
dual. Paralelamente, explica o dr. Bernardo, os

dados de meteorologia não, só servirão à agricul
tura, como fambém auxlllam n,a implantação de

projetos urbanos de, infra-estrutura, como-é o ca-

_so de ínstaíeçõeshldráullces, elétricas e' de ener

gia solar.
COMENTÁRIO - ARROZ
A nível de produtor no Estado de Santa Ca

tarina, o preço do arroz com casca ,e de 22% de
umidade continuam mantendo o preço de Cr$
400/420,00 a saca de 50 quilos. No atacado Rio'

,

e Sã,o Paulo, os preços estão em torno de Cr$
1.500',00 a saoa de 50 Kg de arl'lOIz maoerado,
com pagamento de 30 a' 45 dias.

MILHO
Em Santa Catarina continua a falta de milho

não tendo oferta de venda: em loca( algum, n>em

por cooperativas, nem por produto'fiels:, não exis
tindo um preço de referência, dJe'Penç:le da ne-·

cessidade do comprador. No Paraná ,ainda exis- .

te alguma quantidade de milho pal'a vend�, mas

está sendo mais para São Paulo, que :paga preço
de mercado emails ICM, o que é de grande inte
resse da Secretari,a da: FaZienda do Paraná. O pre,..

· ço corrente hoje no vizinho estado é de Cr$ ...

420,00.
Está em andamento o pedido de isenção

feito por Santa Cataliina.
Com fielação ao milho de Goiás, existe con

dições de trazê-lo, cuistando posto na cooperati
va ao redor die Cr$ 560,00/saco de 60 Kg, porém
não há grande quantid�de.

Foi divulgado esta sem�ma que a CFP, está
importanâo pára os estados do sul, 250 mil to
neladas de milho, dEwenrlo' estar peillo 'Porto de
São Francisco do Sul 65 mil toneladas e Porto
de Paranaguã 105 mil toneladas, devendo chegar
em s�temQro e outubro. ,Se não nou"er subsídio
ficará custando posto na cooperatlya ao

-

.

redor
· de Cr$ 700,00/saco de 60 Kg. Acreditamos, no

entanto, que será subsidiado, sob pena de invia.,
bilizar a suinocultura e avicultura.

,
\

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã e Oficiai do Registro de �

, Protestos
- EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo re'acionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses:

Aristides do Bosario, Rua Barão do Rio Bran
co, 805, nesta. CornI. de Calçados Cinderela Ltdia.
Av. Getúlió Vargas, 198, nestal. ComI. Mec. Be!ira
Rio ,Ltda.] Rua Jaraguá, 13, Schroeder. Gabriel
Scheuer, Rua Estrada Garibaldi, 84, nesta. Hart

wig Schroeder, Rio Cerro II, neste. Olivia P. dOi

Eringa., Av. Mal. Deodbro da Fonseca, 950, nesta.
Willy Gessn�r, Estrada Garibaldi, s.n.o, nesta.
Frank Schwartz, Rua J,oinville, 1923, nSs:ta. Imahe
Ind. e Plast. Ltda., Av. Getúlio Vargas, 670, Coru�
pá.

l-
I

Adalzira Piazera de Azevedo
.

Oficial Mai'or
'

.

.

,

.

OVENA PODEROSA AO MENINO
--

JESUS DE PRAGA .

us qu� dls�estes: peça e receberás; pr'�cure e

acharás; bata e a porta se abrirá. Por Intermédio de Maria

Vossa Sagrada Mãe, eu, humildemente, vos rogo, que minha'

prece seja atendida. (menciona-se o pJldldo): Ohl Jesus
.

que' dissestes: tudo que pedires ao Pai em meu- nome Ele á;.
tenderá. Por ,ntermédio, de Maria .Vo$sa Sagrada Mã�i, eu' •

humildemente rogo ao vosso Nome, que minha oraçAo se-

ja ouvida (menciona:se o pedido). Ohl Jesus que dissestes:

o Céu e a terra passarAo, mas
.

a minha palavra não pas
sará. Por Intermédio de Maria Vossa Sagrada Mãe, eu con-

fio que minha oraçAo seja ouvida. -(menciona-se o pedido).
.

Rezar três Ave-Marias e uma Salve Rainha.' Em - casos ur-

gentes ,essa novena deverá ser feita em nove horas e man

dada publicar; por se ter alcançado uma graça.
M.E . .c.

efeito de distribuição da
parcela municipal no pro
duto da arrecadação do
ICM no ano de 1981.
Os índices foram . obtl

dos com base nas decla
rações de movimento e
conömlco de cada um dos
197 municípios catarinen
ses, dados referentes a

1979, que posslbllltaram o

integral levantamento das
resls condições econômi
cas. \

É Interessante frlsar
que os vinte prlmetros
municípios, constderados
os mais importantes, re

ceberão em 1981 um total
de 59,99% do rateio, sen
do que os demais 177 mu

nicípios ratearão os I1es

tantes 40,01%. Com base
no movimento econômico
de 1979, são estes OIS vln
te municípios de malor
contribuição à economia
estadual:
01. .Jolnvllls 12,234392
02. Blumenau 10,795498
03. Oriciurna 4,566787
04. Lages 4,271199
05. Concórdiá 3,283905
06. Chapecó .' 2,917944
0-7. Itajar 3,677370
08. Jguá do Sul 2,623381
09. Tubarão 2,204960
10. S. B. do ,Sul 1,873409
11. Fpolis. 1.809590
12. Brusque 1,744579
13. Videira 1,593310
14. Oaçador - 1,339438
15. Canoinhas 1,0'85357
16. S. Joaquim i ,03659.6
17. C. Novos 1,015318
18. Gaspar 1,014443
19. JOlaçaba 1,003813
20. Urussanga 1.001024

Transporte gratuito ao. proíessor
estadual

O Governador dlo Esta
do assinou decreto esta
semana, no Palácio Cruz
e Souza, concedendo gra
tuidade no transporte I ro

doviário intermunicipal a

da rede

CrS 295 MIL DO
PROMUNICfPIO
A JARA'GUA

O Diário Oficial· do Es
tàdo de seKta...feira, 2517,
publicou o termo de con

vênio celebrado en,tre a

Secretaria da Educação 'EI
a Prefeitura Municipal de

.

Jaraguá do Sul, assinado
em 10 de junho e com vi
gência até feverei·ro de ....

1981, cujo objetivo é con

correr para a expansão e

o aperfeiçoamen,to do en

sino de 1.° grau ministra
do sob a resp'onsabilida-

-

de mun,icrpal através-da
al1iculação. p e r manenle
eh'lre as administrações
!estadual e municipal, de
acord.o com as diretrizes
do Projeto de Coordena
'ção e Assistência Técnica
ao Ensino Municipal - -

Promunicipio, da Secreta-'
ria de Ensino de 1.0 e 2.0
graus do Ministério da
Educação e Cultura.
Esse convênlo prevê o

'repasse à Ja�raguá do Sul,'
para este projeto d:e. re

cursos da ordem d.e Cr$
�95.000,OO que serão apli
cados junto a Escola Mu
nicipal Alberto Bauer.

tocos o� professores pú
blicos estaduais, e um

.

desconto de 50 por cente
para os alunos matricula
dos no primeiro, segundo
e terceiro graus (faculda-

ECOLOGIA
infelizmente com aps-

Nunca se tem, verifi- nas 4 Fiscais Florestais,
oado uma campanha tal não pode controlar ou
como nestes últimos acabar com as. grave.s
meses, através de nos- lrreçulartdades centra a

sos prlnclpals veículos nossa tão sacrltloada
ide comunicação, pro- FLORA NATIVA.
curando proteger nossa'_'

-

flora nativa. Há poucos dias o pró-
E quanto mais se in- prio Delegado Estadual

teressam aqueles que daquele li .sfltuto, viajou
combatem os abusos para Jolnvllle para to
que continuam sendo mar. drásticas mas elo
praticados em muitas giosas cecisões centra

regi�es, tudo ainda será uma série de irregulari,..
pouco, porque existem dades anunciadas pela
poucos in,BIS poderosos imprensa lolnvllense,

gruRos - inclusive mul- Meus' cumprimentos
tlnaclonals, ,- aos quais ao Eng.o Agr.o Ulisses
interessa somente o la- 'Rogério Arruda de An
do financeiro. Não tem drade.
amora uma árvore, ou Que sé faça reflores
a uma flor produzida tamento, e quanto' mals
por plantas que nesta melhor, mas· em áreas
árvore cresce humilde- onde não, mais existem
mente. . traços de nossa FLORA

NATIVA. Aproveitemos
os cerraCfo� ou áreas
onde tudo já foi destruí
do peio homem ou pelo
fogo, e então sim, pode
mo-nos vangloriar de

. estar real;zando algo de
útil para tC'c!os, contribu
indo para reconquistar o
tão falado e abalado
"equiHbr!o ecológico".
Mas observemos o mais
importante: não plante
r.10S pinu·s. Existem· ou
tras t-ántas essênci,als
florestais úteis, e não a

penaS' para dar lucro à
queles qu�, na realida- -

de, já po&suem o sufi-
.

ciente: Vàmos 'imitar. a
Bahia e o Esprrito San
to, onde é r-áro' obse'r
var-se a,'gum' refloresta
mento com pinus. Que
beleza!

Alguns, e justamente
"os grandes benfeito
res" que plantam milha
res ou milhões de Pinus
EJliotti, estão legal, por
que estão reflorestando.
Re,florestamento sim,

mas onde? Jusltamente,
e quaSe sempre, onde
para realizar seus proje
tos egoísticos foi neces
sário exterminar ,a nos

sa FLORA NATIVA, in
dispensavel para manter
o equilíbrio. ecológico,
substituindo-a pela .cha
mada "árvore - morta"
(Pinus).
Quanto já tenho escri

to a este respeito. E
Burle Marx, Berenhau
ser e tantos outro's tam
bém, mas com raras ex

ceções, tudo continua
no mesmo.

Digno de elogio é a E que a FATMA não
criação das Reservas deixe de criar com ur

Ecológicas pela Fatma gência a Réserva Flo

(Fundação de Amparo a restaI na região do Ano
Tecnologia ao M e i o Bom - Barraoas, abran
Ambiente), as mais re- gendo parte dos municr�
centes pelo Decreto Lei pios de Corupá e Cam
n.o 11.232 e 11.233, de po Alegre, antes que se

Canela -Preta nos munl- ja tarde, principalmente
cfpios de Vidal Ramos e porque, de lá deverá ser

Botuverá, e Serra Fura- canalizada a água do
da, nos municípios- de reserv'atório da CASAN
Orleães e Grão-Pará. em fase de instal,ação
Mérece. destaque tam- em Corupá - (Comenda
bém a atuação do IBDF

.

dor Alvim Selidel - Coru
em nosso Estado, que pá-SC.

• J

SINDICATO DOS EMPREGADOS, NO
COMÉRCrO DE JARAGUA DO SUL

I .

-------------- -------_ -_ __ _ ----- .. --------------------

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA·
EDITAL DE CONVOCAÇAO

.. _ --- ------ --- .. --- .. - --_ .. _-_

,
------_ _ --_ -_ ..

�

O presidente do Sindicato dos Empregados' no
Comérci'o dlê Járaguá do Sul, no uso' de suas a

tribuições, conVOca os senhores assodados qui
tes e em condições de votar, para participarem
da Assembléia Geliall Ordinária a realizar-se no

.

dia 4 de agosto de 1980, às 19 horas, na sedé dlo

sindicato; sita a Rua' João Picolli, 08 Ed.· Picoli,
sala n.o 10, a fim de clJe'liberar sobre a - seguinte

ORDEM DO DIA

,1.
. Leitura, discussão e aprovação do Relatório
das atividades desenvolvidas durante o exer

crcio de 1979;
2. Leitura, discussão e votação, em esCrutínio

secreto, dlo Balanço Financeiro relatiV'O ao

exerclcio de 1979;
3. Assuntos -d-e inte:resse gieral-da entiaade.,
Não havendo número legal, à hora acima inc;lica

. da, para- instalação da Assembléia em primeira
,convocação, a mesma realizar-se-á a partir dias
20 honas, do mesmo dia e. no mesmo local, com
qualquer número de. aSisociad.os presentes..

Jaraguá do Sul, 31 de juJhoße.1980 ,

pl ALF-REDO LANZNASTER
Presidente

Falecimentos,
Dia 13 de jull-'
Salvador Rosa, com 47 anos
_ N�sta

Dia 16 de Julho
JOSé Zapella, com 1 dia -

Nesta
Alma Butzke Sohn, 'com 79
anos _ Nesta

Dia 18 de julho �

Grison Batista; com-25 dias
_ Nesta

Dia 19 de julho
Alice de Andrade Pereira;
com

-

82 arios _: Nesta
Dia 20 de julho
Satornina Belarmina da Silv�
nossile, com 85 anos _ Nes
ta.

Dià 21 de Julho
Maria Nechelatti de Souza,
com 60 eI.os - RibeirAo Mo-
lha

-

. ,

Dia 22 de Julho
- Roberto r:õrnbusch,

.

com 1
dia'- Nesta

Dia 25 de Julho
Alfredo Dorn, com' 50 anos

anos - Rio Cerro I

Id'a ,Zermiani 'Kienen, com 78

anos - Nesta

Dia 27 de Julho
José Lufs dos Alijos,' com 4

meses, em_ Garlbaldi
Dia 28 de Julho
Nicolau Bolemini, com 52
anos - Santà Luzia

.

---

Alimentos _&Iaborados '

qualidade e praticidad,e
receita para o sucesso

,

Prof. Paulo MoreHi

Os hábitos estão mudando,. As donas�de-ca�a estão ce

dendo terreno dentro de suas habituais funções. 'Os filhos

estão envolvendo sempre 'mais os pais em termos de ali

mentos já elaborados. A publicidade está arrastando sem-

-

pre maior número de adeptos no sentido de a
-

praticidax:le
dos en'lataclos sUP!3rar.a prisão da cozinha.

A cada dia que passa, as sopas se multiplicam em va-'

riedade, as mai9neses em apresentaçAo, os moilios de to

mate em marcas, os iogurtes em sabores. Tudo numa ava

lancha publicitária que Invade os lares e enchem as me

sas. A que atribuir esta verdadeira guerra contra velhos

hábitos'?
.

.

Preliminarmente, é importante que se escl'areça que

tal fenômeno vem ocorren�o. nesta última década. Em se

gundO lugar, o comportamento da famma de classe média

brasileira vem-se modificando gradativamente, seja pela par

ticipação da mulher em tarefas 'outras que nAo 'as do lar,

seja pelo tempo que demandaria' a conciliaçAo do traba

lho caseiro com o profissional.
Acresça-se :a- isto õ fato de os filhos representarem

forte contribuiçAo para a alteração, de tendências, fazendo

com que idêntico comportamento preval�a também no lar,
mormente numa .época em que a contrataçAo de uma em

pregada doméstica; além ,de �preseritar,mais um Ônus,
significa sobrepor interesses outros àqueles oferecidos por

indústrias, que lhes conferem Il!ais "status". •

Criam-s9, em razão disto, novos hábitos aiJImentares,
. embora, às vezes, com restrições' ,à qualidade de certos

-

produtos industrializados. Não obstante, acabam por pre

,valecer três requisitos báslcós: facilidade de uso, pratici-
dade, preço competitivo. /

Paralelamente, ainda ,continua prev!!�çendo certos pre

c.onceitos das donas-de-casa a pratos prontos supergela
dos que, talvez por não terem conseguido um equiiffbrio
entre o preço e a praticidade, ainda encontram alguma re

sistência ao seu consumc1.

Todavia, ,tE'IToOS que -convir que, à margem de produ
tos elaborados e pr9ntos para o consumo direto, quantos
existem que !se incorporam aos' hábitos de uma boa cozi

nheira, que nfio. os dispensa. Apenas para situar a questão,
quantas preferem o purê de tomate ao produto "in natura",

para a- elabC?ração de Uma série de pratos?
A, indústria allmentfcia Já tomou consciência de que a

dona-de-casa, nos dias que correm, nAo quer rivalizar-se

éontra os enlatados, quer ter neles mals um auxiliar para,
de um 'lado, minorar o 'seu trabalho ou, de outro, valorizá
-lo através de deliciosos manjares.

E num festival de marcas� de. r6túlos, de embiil:agens,
de produ!os e de atrativos publícltárlos, as prateleiras dos

supe'rmercados envolvem, em sua atraente e 'abundante dis

posição, um fascinante convite à pratlcldâde que, na guer
ra de tendências, acaba capitulando ante a evidência do-

mais fácil e, quiçá, do menos oneroso.
'

des) de todas as lnstltul
ções de ensino- dto Esta,.
do. O professor estadual
terá direito a .passaçens
gratuitas no trajeto casa

escola, mediante apresen
tação dOi cartão de ísen
ção, expedido pela trans

portadore, O decretó tarn
bém estabelece multas.
correspondentes a 10" por

.

. cento sobre o valor de re'-

ferência às empresas.
que não cumprirem' as
normas fixadas no doeu-

, mento.
O DECRETO
De acordo com o decre

to, para a obtenção do
cartão de isenção, o pro
fessor da redle estadual
terá que àpresentar à
transportadora sua cartei
ra de identidade profis
sional e ofício do supervl
sor Jocal de ensino, indi
canco o local da residên
cia doprofessor e a -sco-,
lia onde Ieclona, O cartão
de. isenção terá validade.

para cada semestre letivo;
podendo, no entanto, ser

.revatldado, e deverá ser

expedido no prazo máxi
mo de cinco dias, conta-

.dos a partir da apresenta...

ção dos documentos exi

gidos. O forneclmento do
novtr cartão será feito '11e-

- diante a devolução do an

terior, e o' decreto faculta
.

a transportadora quanto
à utilização do sistem:a de
bloco de paSiS!eS mensal,
mas também a obrigato
riedade dó cartão de isen

ção.
ALUNOS

O desconto d.e 50 por
cento aos alunolS matricu
lados no primeiro, segun
do e terceiro graus, benle
fíciará apelllais '05 estudan
tes que utilizam transpor-

'

te intermunicipal nó tra--'

[eto caea-escola e vlce
versa, mediante a util,iza
ção de' blocos de paeees.
Para a sua aquisição jun
to à empresa transporta
dora, o aluno deverá aprs
sentar sua carteira esco

lar, ou então a certidão, de
nascimento EfO!' atestado
fornecido pelo' estabelecl-
mento de ensino, lndican
.do o .local da escola, resí
dênola do aluno e curso'

em que estä-fnatrfculado.
Todavia, para as aquisi

ções posterlores de 'blo
cos .

de passes, o' aluno
dederá spresentar o com

provants de pagamento
da mensalldade devida à
esoola e, se for gratuíta,
apenas o atestado 'OIU pro
va de freqüência. Já

.

SI

transportadora d e verá,
núm prazo máxlrno de 5
dias, contados a partir da
entreqa dos documentos
exigidos, fornecer os pas
ses que especificarão' a li
nha 'a que se destinam e

a seção correspondente,
quando for o caso. O blo
.0'0 de passes poderá, a

critério da transportaoora,
.

ser substituído pelo car

tão de passe, desde que
a sua utilização possa ser

estatisticamente controla-'
da.
O decreto dá um prato

rnlnlmo
-

de 15 dlas, -para
que a transpo,rtadora adap
te seu 'sistema administra
ti",o visando o'!átendimen
to !8!OS alunos e profes
soreis -atingidos pelo dbcu
mento, enquanto que a

Empresa Catarinense de
Transportes Terminais -

- Ecater deverá éstabelecer
o modelo de cartão de'

isenção do blooo de pas
ses e do cartão-passe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Confira a história .••

oi. BartO' d. Hapocu

CorJa a 'semana de 27' de, Julho a 2 de AgdSte' de �1950,
quando aconteceràrn...fàtos que viraram notrcla de jornal.'

.

.

..__ HA 30 AN9S

- Na' "A NoUci�', de 19 de Julho, figurava na relação
de infratores do tráfego, um veiculo, tipo limousine, chapa ofi
ciai, 'n.o <444: A llmouelne, Chl:ipa;,ficial, n.o 444":"" segunêJo o

noticiário joinvilense -' pertencia à Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul. E o reélator pergunta: "Será que além da ga
solina o-povo terá de pagar também a inúltai? Chega Jã é de
malsl"·
_ Artur'MQner, fundador do "Correio do Povo" lunta

mente com VenânCio da snv(l Porto, erta lançailo candidato à
Prefeitura de Jaraguá do Sujo Com ele eraln lançados candi
-datos à- vereador 'eS seus, correlegionários: Adolfo Emmendo
erfer, Alexandre Haaoke, Albrecht Gumz, Arnoldo L. Schmitt,
Wulf, Willy Germano Gessner, João L. da Costa, Freaerico C.A.
Willy, Germano Gessner, João Lúcio da Costa, Fredericó CA
Vasel, Mário Nicolini, Ney Franco e Herbert Schneider.
- .Ne $enado da Repúbllc_!l' o paraibano José Américo

de Almeida, ocupava a trlbune por uma hora, relatando as

ocorrências sangrentas em Campina Grande, quando homens,
mulheres e crianças foram barbaramente metralhados. Ao' ter-
'minar Sua oração, disse o Senador José Américo: "Não há
como a sabedoria popular para exprimir a' realidade de éér.
tas sltuaç�. Faço minhas, portanto, as pafavras que eorrem
pelo Brasil como um verdadeiro julgamento deste governo:
"Nero ateou fogo a-Roma tocando'harpa e o Sr. Dútra .focSl
ré fogo no Brasil ouvihdQ "Ura". "O Sr. Ivo de Aquino defen
deu o Preslderfte da República, dizendo: "V. Exa. está falta!,,
do com o respeito ao Presidente da República". O Sen. Verg
nl&ud Wanderley nlo recuou: "Disse e ,repifo: Se ele- é Presl
Idente eu sou Senador, e n'ão lhe reconheço nenhum privilé
gio-, nenhuma superioridade. Quanto a V. EXa., faça á sua de
fesa, mas não pr�enda intimidar-nos ... " Estava armado um

grande e gravé sururO no Senado éfä REf_UCa,.

__ HA 20 ANOS'

- Domingo, .24 de Júlho de 1960, era inaugurada a nova

Escola de Vila Chartres, uma velha 'aspiraçao do povo de Ita�
pocuzlnho, neste .munlc(pio, com a presença,� do Governador
Heriberto Hülse e todo o 'seu secretariado; presentes ainda o

'

Vigário da ParóqUia - Pe. Donato Wiemes e os vereadôres
,

�-:....V. Bauer, Francisco. PavanelJo e Eugênio' V. SchmoecKel, sen-
do o Governador e Comitiva saudado pero nosso· Diretor Ve
reador.
- Realiza-se � 7.1 Exp�SiÇãO Agro-PeGuária da Associa

ção Ruräl de Jaraguâ dó SUI,.com a presença do Governador
Heriberto Hülse e de sua Ilustre Comitiva, no Parque Agro
PecUário "Ministro João Cleophas", na atual Rua Walter Mar
quardt, nesta cid�de. Na abertura da EXP9Slção sallÍdou o G.o-

_ vern�r o Sr. João Lúció da Costa. No almoço, falou o Ve

reádor Dr. Murillo Barreto de Azevedo, o Deputado Altir We
ber de Mello, representante da Assembléia Legislativa, o Se
cretário da Agricultura, Dr. Celso Ivan da Costa e, finalmente,
o Governador do Estado. Ressaltavam-se os trabalhos do 'Dr.
Lauro Fortes Bustamante, DO Diretor do Fomento Animal, e o

Dr. Jonas Bayer do Amorim, DO. Diretor dOr Fomento Vegetal,
responsáveis pelo sucesso de mostra agro-pecu�ria.

- O Dr. Tycho Brahe Fernandes Neto, pelos seus dotes
de cavalheirismo e urbanidade, desde que instalou em nossa

cidade o seu escritório de advo.cacla, veio sistematlcamenté
-

f'

grangeando ,a amizade de todos que o conhecem, e pelos seus
conhecimenfos jurldrcos, cultor intra,nslgente da ciência do
Direito, pela-sua elevada cultura; firmou-se entre nós como
advogado emérito. Estava de parábéns a judicatura catarinen,.
se, com a entPElda: em seu seio dE! um jovem e promissor Juiz.

'

De Florianópolis1vinfla a notrcia alvissareira de que o Dr. Ty
eho Brahe Fernandes Nefo; -era b único dos sete candidatos'
I08orit69' no Concurso ca ser aprovado, merecendo da Junta
Examinadora os'maiores"elogios, ,pela forma CO'nt que' se con

duziu nas' p'r'óvas;<daódo 'ilma: cOl;sagradora prova de capaci
dade e cultura jurldica, Conta a história que o Dr. Tycho fez'
uma carreira brilhante, estando �tualmente integrando o co- •.
legiado de Desembàrgàdo'res· dó Tribunal de Justiça do Esta"

.

do de §an!a Catarina; um dos mals jovens enfre seus pares•.
•• • ),' --.i",

'. -

.. :... HA 1ÓrANOS
,..:_ Eugênio�Victor Schmôeck�l, 'Diretor do "COIr.teio do Po

vó" escreVia � editorial � �EU'JARÀG�A: BOM DIA( pela
passagem da 114�:O ano ,de 'fund'açÀo da cÍélaêle: No dia 28 de

" fluis 'o ,80.0 aniversário de'Wilheirtl Rad'uenz. O Banco d� era
sir tinha novo gerente, na pessoa�de'Crcerö Ferreira: vindo de
Nova I;sperança, no -EstadO. (lo Par�ná. O Censo· 70 tinha fal-

, sos agentas, "percorrendo Vária;{ residências, não ·se

.

sabe
corri que l�tenç6es"., Mário 'Fawares (fa Cunha Mello assumia
na 'Assembléia !;,egislatlvà do Est:éfo. O Juiz: dá Segunda Vara
da Comarca de ltaJar, marcava �ata .par� o segundo Julga
mentp do réu I-uiz Dequech, que �antériormente fora condena-
do. ..

__

-,Iniciav,':'se a publféaç�o, em capltulos, dos depoimen-'
tás de_ PaI.lIE! Kraem�r;'em, )<ingu�, alemã - WIE. ICH NAQ_H.
BRASILIEN KAM. WAS ICf-r WAEHREND DE G'ROSSEN RE-

.

VOWTION 1893/94 ERLE!3Tf; "':"'r um- repositório, hlstóri�o do

qf:l9- foi o _!'!O'llmehfo .da r'évolu!t�,<t"J��3L�4" nlS!EUJlú,rilçk
pio. ,

,

� O desembargador _ Norberto,,�� Mir�n.!;fa RA.lJ1o§, pr§l,sl: _

dente éfô Tribunal Reglonàr 'Eleitoral de Santa Çátarina, dizia
que o Estado frnha um-ereitoradQ de 1.027.840, sendo as ZO
nas eleltorai$ de maior nlimero ele eleitor�: Joi.l1vUie" Lages,'
Fiolian6J)'OII$ ., BJumertÍU.

',,'

'" "'" ...� -

.

A Hgurança ;cla 8ua compra' ou da auã ven

da, uma, garantIa Hgura d. Invetthiíento.
Se voei quer compl'flr ou-vender um, Im6-

. vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBIUA.'
RIOS 'MARCATI'O ,LTQA.',· �

,

, '"

EiIDfeen�im.eRtos, ItDl'_i,gj·rios
"'<MarcaHo�� "Lida ,�'

-

- .. �

Av. M�t. Deodbr« 1!H9. f�net72-0166
JARAGUA :DO SUL - sc
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I

Q RÓTARIANO E o ROTARY

---o Rotary nqa e.eva
_ "

.

_ Por nos proporcionar a oportunidade de reunír-nos se-

manalm�nte, com ..:.amigos fralternos.
o Rotary nos· tranqüiliza

- Por nos dar companheiros que ,se transformam em ami

gos leais 'é, alnceros,
O Rotary noe conforta
_ Por -noe ajudar la reconhecer nossa obrlgaçãQ de pen

sar mais em nesses semelhantes.
-

O Rotary noe deUela
- Por nos revelar novos norlzcnteeende vislumbramos be-, .

lezas que nos dão mata alegria de viver.
O R9tary nQ8 orienta

, - P,or nos mostrar. que _a honra, o dever ,e a ética, estão
acima de qualquer compromisso.
O Rotary nos, torna útil ,

- Por estimular a sermos soclãvels,'-CQrteses e bondosos.
. I

O Rotary ROS, Ilustra '

- Por nos dar oportúnldacJ:e de ou�ir sempre palestrae de

elevado nlvel cultural.
'

O Rotaty nos dã. segurança
- Por nos Ihdicar e- afIrmar a existência de companheiros f

leais e prestantes onde quer que nos encontremos.

O Rotary 'noe loma melhqree
.

- pór nos f�er ver com, ° coraçAo, sorrir com a alma e

servir sem que a nossa boca fale e os, ('10880S olhos denunciem.
O Rotary n08 reeompensa
- pr nos ligar,' por.laços .associativos a profissionais d!!l

elevados méritos, irmanados pelo ideal de servir.
O Rotary n08 sublima

'� Por nos orientar, na vida material, para melhor servir aQ

prÓximo e, na vida esplrituah melhor servir a De�s..

Contrlbulçio de "RODIZIQ" - Jornal de' rota'rlano para rota·

rlano.

-juve.Dtude em Flórianópolis
Silveira Júnior

1934/1938. O Cine Roxy (creio que o n'ome era
-

outro,
mas Q prédio era o mesmo) tinha um serviçp qe alto-falante

dirigido para a Praça Oliveira Belo. Depois das seis horas da

tarde esse serviço tocava os sucessos da�époc.a: a marcha

carnavalesc.a "I.ourinha", e outra que dizia :àssim: "Esse mo

leque é. bom rapaz 'I tem um defeito I bebe demais I come,

bebe, fum'a Volanda 'f toca tromb,one n'8 banda".
Gente de família abonada dançava no Lyra e no Doze. O

.

segundo escalão (o meu) freqüentava o Quinze, que funciona

va num sobrado onde hoje existe o. prédio dI' Banco Auxiliar
de Sio Paulo.

.. Ben-Hur", i'I.F. Um não responde", "Patrulha da Ma

drugada",' "Sem Novidade, no Fronte", eram os fUmes 'da épo
cai. No Tearo-AI'varo de Carvalh<S' funcionavà também um' ci
nema com dúas classes: a primeira que entrava pela porta
principal ê a galeria com entrada pela Rua dos Ilhéus. Um

dia Bidu Saião se apresentou 'no Alvaro de Carvalho. Lotou a

primeira classe. Foi ·um' sucesso.
As moças de faml,lias abastadas faziam, o FOOTING na

Felipe. Schmid, no trec!lo entre o Jardim e a rua Trajano (Lo
ja ArapuA). Creio que elas s:6 iam passear riaquela, rua aos

sábados ,e domingos à noite. ,Os moços ficavam nas calçadas'
Ei perguntavam: '''posso acompanhar?'. F�er FOOTING" eta

uiná opo110nldade cjue às mqças tinham de arranjar namora

do: Moças mais pÓbresj ,que"usavam sandália,ou mesmo um

sapato assim modesto, faziam o FbOTING ànCianéfo ao t�or

do monur'nEmto aOs Heróis d6�ParaglJai, ali no Jardim Oliveira'
Beto. Os s61C1ados e. marinheiros preferiam aquele local. Eu

também. " _;,-....
"

,

As moças eram 'reéãtâdas, mas aquelas que Sé dispuses
sem á entrar nos poucos :atJtomóveis que havia com um na

morado estavam dispostas a� chegar às últimas
.

conseqÚên
elas. Moça que sala sozinha com 'rapaz era moça FALADA.

Moços' ricos que dançavam no Lyra e no Do·ze eram o Ivo

MontenSgro, (ls filhos do Dr. Nerãú Rãmos, os filhos do Dr.

Tom Wildi ••• Nos' balles, a orquestra tocava marchas: "Jar
. dinel�a", 'õíÀ '1=íQrisbãiã", "Lourinha"; sambas: ':Amélia", �'Ar

rasta a Sandáíla"; fbx�'i'Hoje não existe nada mais entre nós,-

.., ."
.

I

sOlP�s !d��J"alr.�js .que se deve" separar ... "•.
No 6 de Janerro, no Estreito, havia. concurso de tan�o.

Ganhava 'quem tivesse. mais prep�ro ffsico. c

"

., '

.....0- doútõr blall1!á. M'oelmann tinha um automóvel. Um· dia

ele atravessou dá carro o Jardim Olivelrà Belo, passandQ por·
baixo, da !=iguéir�. Por sua vez, o'Jucá do Uoyd, que também

tinhã êàrro: "Ao quiS deixar por menos e tenföú' at"rãvessa-r-ä--··
Rua 'Hercflio Luz.de ,1Ir;na pista 'para outra. Só que caiu na vala.

O Hotel 'Läportà era Q cúnlUlo do luxo. Nos domingos de

tarde 8S pessoas Iam ao seu ·ter�ço pelo elevador. Era onde

hoje é a Caixa Econômica, apenas' tiriha dois -pavimentos me-

nos.
'

-

I -

. • O bond8->'puxado a burros sáia do antigo Miramar e ia

até, a ,AgronOmica. Com paradas, e tudo, o trãjeto consumia
umas duas horas em cada sentido. Um dia os estudantes 'se
reuniram e jogaram o bonde no·rnar. Como só havia um, o ser

viço �� a�bou. ..
.

• -

,

O meretrrclo .funcionava num sobrado atrás do Clube Do
ze de Agosto._Quem controlava as moças era dona Marlqul
,nha, úma, 8�n.hora de,muito respei�o e prestigio. Moço com

,cairtAo 'de apresentaçAo dela "para os poUticos' da época erà

emp,rego qerto:, '

,

G Figueiró foi competir por Santa Catarina numa regata
na Bahia. iilou o, primeiro lugar.' Foi 'u,ma glória total. ,

Em"um sobrado, onde hoje existe a Padaria Brasflia havra
"

um 'serviço ,de '�Ito-faiante que tocava mOslca '9 fazia propa- .

I •

: ganda. Lourival CArn_ara era o'·locotor. parece que eieS s6"yel
culavam um'anOnclo: da Aveia G;enser, que era uma deJfcla.

M�� �eJ(9Ia,�_mo �ra as rqóclnhas q"!.� ,,�e!.� noS',
Sábados a ·nolte em redor do mónumento dos Her61s do Pa"
'" --'

" ,.
ragual. Posso ac,ompanhá-la?,; E geralmente elas tinham 'um

del'lte de· ouro na frente e r�poÍldlam: "mula, pereba!�.

Tarifas . de 'ner,ia deveráu ser BRificnas·
tt'Vlbe.gôvernal:lO,'HJ.;. " v�rno "nunca 'foi iniensi· �rusc - �1t1P���i!:nc�-rique C6rdova, afirmou, vel ao proble�a; mas.8 =das aO�:uti:O I�e �;.

que até o fim doi mês que sua solução nao dependl�
.

��po N 'R·u.ral· ,Coo era.
vem as tarifas de energia somente de nós". trlflcaçao, P

elét:ica urbana e rural de- ,- Por isso - afirmou tiva� e o Departamen,to
verão-estar unificadas. _ estamoS mante,_do g�s

- N.a�lonal de Aguas e Ener

Segundo Córdova, o Go
.

tões junto' à Celesc e a g'�iua'men!te,.. o consumi.
dor rural de :energ'iá elé·
,trica paga uma

-

tarifa até
: tris vezes superior ao do
consumidor.urbano, quan- ./
'do, na' opinião de Hend·

que Córdova, isso :Jomais
poderia acontecer. E ex·

plicou: "ora', se um. dos

principais �bjetivos do
·

p.rograma de eletrificação
J'ural é exatamente deso
nerar" o consumidor rural
dos altos custos dos 'deri,.
vados de petr6leo, essa

vantagem'deixa de uistir
q�ando ele ;p�sa li' pagar
uma taxa elevaCla de ener·
'gia elétrica, como está
acontecendO agora'�. .

Apesar. do prõblema
não ser de fãcil solução,
'Henrique

.

Córdova estã
convicto de que, eem os

argumentos apresentados
aos órgãos Clir!etamente
envolvidos no prógrama
de eletrificação rural, até
o final do mls de agosto
as tarifas jã deverão es

tar uniformizadas.

. Agua e esgoto para ,todos
,-

os 'Municípios Brasileiros

MANHÃ - Acordei ale-
.

gre, calma, cantando.
.

O $01 me despertara. Es
cancarei a janela, deixei
que. ele entras'S8 e sorri
para eS mundo.
'Arvores, rejuVEmescid-as,

pelo sereno amigo, pare
ciam satisfeitas. Flores ha
viam em pro,fusãoi colo:rin
do 'os ja�reidores. O rumor

das .ruas, demonstrava a'
existência ..... de: ·vidas. As
pes'soas: se encontr,ando
num vai e vem contrnuo. \,

Envolvida em velhas
lembranças deixei que o

·

perisamentq' voasse.
lá ia eu virando eS,qui

nas, aprecianldOi á mOdá,
'

cumprimentando p,?ssoas,
sentando-me em bancos

" pe jardini...
.

.

Quand'o dei conta de �

mim -já baVi? percorrido es

lradas:'eildades, n'uma ,ra

pidez' irlcrlvel.
' ,

• Voltei a ser criança,
brinquei de-'roaa, de bone
ca, enfim� vivi um m4ndQ
tdiferente pléno da varie� .

daldes.
Errvpoucos' minutos ô:

pénsamel'lto'camlnhou qui
lômetros e quilômetros'
.sem' que eu percebesse. �

;� Como for boa estli ma':'
nhã-radiosa que 'fez voltar

� ,as' mais aleg'res . e saudá�
--------------------�""'!" veis ,s,entimentos de ,pure
�------_.....-----------_ , :za :e�ternura que estavám

.guardados dentro ,de·mim.
TARDE - Entardeceu. '

) Saf.a pâsséãr .pelö, lar?
·

dim' que 'ródeia a casa.

Misturei-me com ,as flo[e$
sentindo o fresco'r cda ,mOi
cidade.' .

,- ""

, (;) .dla. estava· chegando
ao seu ,fin�il, 'mas 'o born dê
viver e��éntir, pe'rfümadq
pela. manhã' que aritece4'
deu,. reéompensou ...me.. 'i

De esplrifa ªmadureci�
do'senti saudade do, que
,passou. Som_ente saudar
tle. ..

-

._
�

0 >sol declinar.a e a ter·
.

ra EIeIe. se· despediu.
, 'NOITE ,#-- As trevas to; I

. maram conta da naturezà
que se vestlu·de negro. é
hora de meditação,' de re·

�olhlinento,' â� Rrece.
No fi,rníamento a lua ilu

:mina a terra com 'brandur
�a rodeada de � cintilantes

· �stre'as que brilham ' en�
feitando o céu distante;;.
f

. Melancolicamente mé rei
colho' às qua�ro pa:rsdes
tle meu quarto. Meus penolo,

�'amentos sã'o orações d$ .

, I o Uvo' r,. agradeC'lmento1
boliflança. Jbgo-me' "'nos
'braços de Morfeu> para
-sonhar e eSiperar o -ralat,
de um novo dia.

Os sístemaa de abaete-
,

,
. cimento de água· àtual
mente 'instalados ou em

execução em 2 mil" munt
elpíos,.. atenderão, até o

tinal -de 1980, a 80% da
população urbana bràsi-'
',leira. V-ale sàlientar que,
·

cos Municrpios beneficia
dos, 46% se concentram
no Norte e. Nordeste e ..

67% são oomunidades
·

com menos de cinco mil
habitantes. Ésses, dados
indicam o sentido de in
teriorização atcançedo pe,
lo 'p\ano Nacional de Sa�
neamento Básico - PlA
NASA e que irá ser perse
guído nos próximos anos,
através de programações
voltadas pa:ra o atendi
mento das cidades médias
e de pequenos porte do .

interior �d'o PaIs, conjuga
das com o desenvolvi;"
mento de outl10S progra
mas Jigados aos setores
que favore.çam a ,perma
nênci,a do homem. nos.

centros men'ores.

As Prefeituras Munici
pai;s ,receberão do Minis
tério do Interior. a orienta
ção adequada para se in
tegrar ,ao PLANASA, a fim
de beneficiar' suas oomu
nidades com abastecimen
to de água, contribuindo,

· assim, para elevar a qua
.lidade de vida de suas po-

'

pulações.
, A par desses objetivos,
buscar-se-á, no perlodo
1980/85, ,cumprir a se-

guinte progr.amação:
- atender -a todos os .

núcleos urbanos dó Pars
(sedes municipais e distri
tos), com- população aci
ma de 5 mil habitantes;
--: atender a todas as

'sedes .munjclpals
.

e 500.
diStrifos, com população'
de até 5 mil habitantes;
medlante os mecanismoS
financeiros -e téontcos de
serwolvldos para comuni
dades de pequeno porte.
No qúe se refere à im

plantação de sistemas de

esgotos sanltãríoe, cabe
ressaltar que,' no período
1-980/85, p r o curar-se-á
efetivar a seguinte progra
màção: ..
- atend'er a todas as

cidades litorâneas com

mais de 100 mil habitan
tes�' inclusive com vistas à'
preservação do meio am

bientei'

- atender às 'cidades
� .

in'tegràntes de' cursos de
água, cujos problemas de
poluição estejam sendo
danosos ao meio urbano
e rural e cuja :esc:ala de
!prioridade -seja' ,estabele
cida atrarifés da' poHtica
de desenvolvimento regio
nal e urbanO, IIJJ

- atender aos núcleos
que não estejam. enqua
drados nas càtegorias an

teriores, mediante a adol.
ção de sistemas siniplifi
cad:os.

Morgen� iDl -Walde
, Bist du schon einmal durch -den Wald gegangen,
Bevor es tagt, wenn-Net)el sainft verweht,.

,

Und zwischen Wipfeln, daemmerungsverhangen
Dés Mondes Sichel noch aro Himmel steht?,

Noch ,liegt die Welt. In feferllcher Stille,
'

.

Zu neuem Tunlat sie noCh nleht elWaehl,
D," Tag" Laermen und der Unrast Fuelle

.Sin� noeh verborgen unterm Kleid der �seht.

Geraeuschlos schreitest du auf moos'gon Wegen,
Ein Wándre� in der heiligen Natur,'

-, -, ...•

Dem Morgenrot gehst du beschwingt entgegen,
Du fuehlst dich eins mit Gottes 'Kreatur.

Diés Ist de; Ort, deS Herrn und Gottês Stunde.
Aeh, Ort "und Zeiten wandeln sléh 80 bald,
Noch einmal blickst du In die weite Runde,
Es tagt,- die Sonne steigt _ o schoener Wald•

Rudolf -HIJ�8Chfeld. SIO P�ul�

Jornai$' e Revistàs
A redação rec,ebeu nesta semana os seguintes jornais e re-

.

'vistas: ..

.

, ,

JORNAL ,DE IMBITOBA, ed. 14, de, Imbituba-8Sj
NOROESTE, ed. 552, de Santa Rosa-'RS;
O GRANDE, SANTA ROSÃ; ed. 242, de Sant� Rosa-RS;
SCALA INTERNACIONAL, ed. 6/1980-RFA;'

'

-O �ORNAtj- ed. 13�, de Concórdia-SC;
TRIBUNA ALEMÃ, ad. 196 _ Alemanha-RFA;
JORNAL DO AG.RICU!-J:OR, ad. 15, de. Fpolis·SC;

..

INFORMATIVO SÃO JUDAS, :ed. 43, de SAo Paulo;
A PONTE, �d. 50, de Florianópolis-SC;
FOLHA POPULAR, ed. 174, de Sant'Ana do Livramento-RS;
A IMPRENSA CATARINENSE, ado 417, de Caçado;-SC;

,

A TR'IBUNA DE CIANQRTE, éd: l03, ..de Clanort�RR:
JORNAL DE PARAIBA DO cSUL, ad. 491, Rio de Janeiro;

,

A NOTICIA, ed. diárias, de Jolnvllle-SC;
c EXTRA, ado 150, de JOlnvrHe-sC'

-

A TRIBUNA REGIONAL, ed. 209, de Lapa-PR:
- BOLEtiM PA BENFAM, ed. 102, do Rio dê' Janeiro;
REVISTA 'MetODOS DE �RTES GRAFICAS, ad. 183, �;
DrARIO DA 'MANHÃ, ed. 183, de Chapecó-SC;

-

-(
. REVISTA PANORAMA, ed. 40, da Afrlea do Sul:

.

OLTIMA HORA, ad. dlêrlas, Cio Rio de Janeiro;
,

BRASrLlA, ed. XII, Revista de CirculaçAo Nacional:
TURISMO'NEWS, adó 1, de lf�orlanópolls-8C;
INFORMATIVO CITUR, ed. 1. de Florlanópolls-SC:
ENGENffO, ad. 1, de Florlan6polls-SC:
REVISTA DO SUL, ed. 251, de Blumenau-SC:
BÓLETIM E'SPECIAL; dos XXXI JUB's, Flóliân6polls-SC;
O ESTADO DE SÃO PAULO, ad. diárias, sao Paul�P:'
O ESTADO, ed. diárias, de FlorlàlÍópoIlS-SC;
MENSAGEM AO TRABALHADOR RURAL, ad. 10, ,fPolls-SO.

PAGINA 4

DELEITE
Alafde S. dé Amorim

� Binguaou-SC

/
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_::. ,

. ;'��Ma;'O�J�Vttor'
Seis horas.,

, �'.

Sempre aquelas. ,mes
mas seis pancadas, que
imitam a ensledade. do:
nosso. coração, sempre
aquelas .seís notas. "que.
apSOFVerTl'Q Instante crel"

puscular ida cidade para
mover em sossêqo-a

· PJ?ce _
dos nossos-Já-

blos .. ,:
.

ô�
-

• ,�, .!-::> -.

Ave-Marta ... s�r61J1íssi-
ma soberana- das; �a.le=�

· gria$',do 'rl)U'!'ldo, ßl'Iqan:-.
tador� e amada· 'embal�
xatrlz das nossas' .eme-.
ções.; :éã:cotd-ai ·�.sempte,
delll't·rol,19.a 'alma' humana
os sentlmentss da -ra
zão e da vér.d'ade,:mos-
traí- aes p-ote.:nladó,:>Cé
mo às; hordasx,s.ubmi$r'_
sas.: o-.crítérto das 's,u'as'
mQvim�ntas:õe�' par:a� a>
.ordern, livrando o rnun-'
do da malícta 'peri{1J,dS:a
dos conchavoa-s-maqul ...

· nações paea o -:mal, o
pondo-lhes com . o':"vos�'
S0 '" zelo maternair éa
'vossa-ajuda, a .I!:tz' dáli
g·raça -que-se- torna -ca=

paz de el�"I(ar· a;',Gons.ci-.
êncla-aos pár.ai:noß·da,
razão:,·,;pé:�';' impO-sic;ãor�
do bOm:iSelilso. '..� i... I,

'

... VÓst..llIualSl�erEi.ti�s
tels para�o.s.:tlegred�dGs;
f.ilbps·.ªe1t,IEY�tloß<&s, '8s�

, .e�p.r.e.:ssõ-ªs; $liEb mÄQ'rn,a:
nidade, "todas as 6àJl��
raß;�Neland:Q 'a.;.oos�aJ lf.1-
suflclêncla ..�. m.óral��"e··a. ./

. 1J9�!S'� , �esg;':ti;riry,�z���
tefu�,I�, OQ.m ,�i.qandela.
sempte )�W��te':.fl9. yô.s:
SQ ,ç.Q�ão' çI:� llill��, que
cônfQrtâ.:;�,..���iPläJjt.(�i.t
�Sel1.t:tOrai ,cp.Oil:. que fTl�Qt�
que as investidas": hlß.l
-manas, tmtlà:t.qo'e as rêl
vindieá:ç��s:('; i rigk)r4"asf.·
$ejQ1'a,,1of�' ";d:a�c-V!)�é

. 'reaUz:a�e',;' a .efie:áé+a�CilCY
, voss'0'ipfesUg;i!!l:'�" ,i. ..

'

w

�:"'P'Q$SÇl'1�' ciálot\ ''',daí
nbssa.,j�·recê; ".darPi:�e<
cristã "d.�1odos'''·aqtle,éS

, ,qu&�vibfam "'dentre 1HiÓ':'
· vosso 'il·amor· e>''<l1')ljfrem
por' 'eSse,·�mor,.' PQ-ss� ,c),
escaldar e1éssa 'é�tr:i.�
buieão"s'el"'mälof>.e;:mãrs
potente ql:J& O· �alo'Í'.·,ti-a-'
.gl;lla·:e�êla cObi,ça harna,:,"
na��-". �,,*J-"'�� :- .� ...-- -���� .. 'iio'� t_�

. 6' Sêjá'mais este. :dia '

tótil'o e.rn�IOuvQr:'!Sr.Ma�'�
.
ria.���.t.. Q.f�/;': .... l4..� '"

.,'
e:

L '

Mais h�,?t.�� �:����:�:<�1�;�"
. :' ,

J)-;_,'U' "''-IEoo. Teodor,�>Wa!1k� .�� i..!:Iá.�en!e, que5ca�a, e::embramà .

"Eu onteÍ1;l me declarel, � O' "

.. "
sem dar multlpllceção,

nunca rnals "farei" assim; i .
II,

.
' •• ;�

mas slrnplesmente, se som","z :, �

: . ::.8!1,.•�jm7. E·I�cliS§lil.J1aO�?.'!.,· __ . __,._� �__ .�.A..esp�ra.�duºvlsllo.,.
:'''Oh, -não' Êhi""disse 'slrid"

" ' •. -" -"
-
_.. , -:'...

.

,
_ .. 'Y; :-�.:-: , ..... "�'�'�o."""'· .'�

""',,-� -....��"':j:lo;:;7aa:z:..;.;;OI�sti� gr�v9,'
"Fazei" - rezava a menina - . •

A' 1"' 'l: -. .. .,,-,( r"lf�tal!l1,elite pe�lgosa, .,;. ",._. '. '

"'q'1Je ;pa'ssé 'pà:ra b$aca� �,;v-.> � .... f'" ,. ,. ••

.

..� .... se: ,� ." -

7:1 '4' :":':1 .:
"'. qu;e�.Iouxado ,eJa, Deus,

.

e'''o'so-nléte,"a- Vitamina
.

não é �ada cqnta�iOSllll. .

!gpiVh,,� ��:,:blG��IJ�.J:Ie �'; '"'.",
�<,l ,1��, �·1" 1,

.

-

i ./. � I

Imaginanélo: el:" meu 'sonho,
...... ': o.hosSO,futl:lrâii eU·,vejo·
.t,.,. dois. entes ,muito fisoR,hps'1!' ,'�"'�."'Oi;..!-'

"

, ,'perdidos..num longo bejJo" ...... f. r�,.

.. '\' .��;-.\ ..

� ... �:-- ; � i� ��� :;,";" d'.

Ganhando o grande mastim,
teve o menininhah;íhtl!ô/' 'e

� dúvida: uÉ para m1n1',I:"" , ...... ,

ou serei'(eu:'lj:)ãJil.'tf'cAo?i' .""�; ...
!

,

f'
-

,..�,. 1- "...�, y ......
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De SQA CONTRIBUIÇAO A APAE E
AÇAO SOCIAL DE JARAGUA DO SUL'

ELAS N'ECESSITAM DE SUA
COLABORAÇAO.

Foto Loss -

FOTO - CINE - SOM

OS MEGfORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

- FOTO REPORTAGENS

- ClNE �EPORTAGENS
- SOM AMBIENTE.

J

Wnslrotora. Seria· Lida.
---_ ..

��'
CONSTRUÇAO CMLJ, ENGENHARIA E

"';'_ l' '

COMI!RCIO DE MATERI�
DE CONSTRUOAO.

Rua João PlcallJ, 94 - E"dlf. Carlos Spézla
, ,Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL: STA. CATARINA

RelOjoaria Avenida
II

QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,
P�SENTEIE C.OM AS SUGESTOES

DA RElOJOARIA AVENIDA.
I'

Confieçtl � su�estões em' J61as, rel6glo�,pratarias e ,artigos fmos-para presentes e receba o atendimento com o carinho que v. merece.

Av. Mal. �eod()ro, 431 - Fone: 72-0038

JARAGUA DO SUL SANTA - CATARINA,
I

Viação:, Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Cànarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção, colocandlQ à disposição modemrssl
mos ônibus, com pessoal especializado possi;'bilitando 'Uma viagem tranqüila, rápida e'segura.

,

-

n",�'49)""Programe beml Programe CANARINHO...;.. o
transporte, carinhoso.

JA,RAGUA DO SUL: - , SANTA CATARINA

/

j'

Organização Contábil liA COMERCIAL S/C LTDA"

EugênIo VIctor Schm�.1
CRC-SC n.o 0048

Téc. Conto AntOnio J0e6 GonçalY..
CRC-SC n.o 7.788
/

,

Téc. Cont. Yvonne A. S. GonçalY..,

CRC-SC n.o 7.638
Agente do _ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
tabilidade - Serviços de Marcas e Patentes - Fotocópias de L..
glslaçAo Trabalhista e INPS - Seguros em geral - ServiçosAéreos VARIG.

_, ,

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

CARROOAAIAS HC'

Hornburg Indústria de
Carroçarias' 'Blindadas- 'Ltda,
CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS,- CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MOVEIS.

Av. Mal. '-Deoi:loro, 10479 ,- Tel�!one: 72-0144
JARAGUA DO SUL ,- S.C.

LAR ALUGA:-

- Em Guaramirim, na Rua 28 de Agosto, 1160, defron
te à Igreja Matriz. um conjunto de 3 salas, tendo a principal
90m2 de área útil, pronto pera uso Imediato. F;:xcelente, seja

,

para agência bancária, financeira, loja de eletrodomésticos,
escritórios, repartição pública, loja de eletrodomésticos, es

critórios, repartição pública, loja de móveis ou para qual
quer outro ramo comercial, Aluguel merisal de Cr$ 11.500,00.
Informações pelo telefon_e 72-0510.

. ,

Futsal rodadas finais
definem finalistas,

Os Campeonatos de Futebol
de Salão, citadino, desta tem

porada, estão chegándo ao fi
nal definindo os'

-

campeões e

final'istas. O Campeonato Juve
nil, por exemplo, concluiu do

mingo o primeiro turno, após
ter sido realizada três rodadas
durante a (litima semaná, 'onde
no dia 23, a Cyrus gllnh-ou da
Urbano "por 2 a 1, a, iKohlbliCh
goleou a Marisol por 6 a D, en
quanto que Jarita e Besc

------�-------------,
\

Registro Civil
Áurea Müller, Grubba,

Oficial do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul,
Eistado de Santa Catari
na, Brasil.
Faz saber que compa-

'

receram em cart6rio, e-'
xibindo os documentos
exigidos pela lei a fim�'
de se habilitarem para
casar:
Edital n.? 11.501 de 28.07.1980

Albino Gorges e

Isolde de Souza

Ele, brasileiro, solteiro, ope-,
rário, natural de Luiz Alves, nes
te Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Walter Marquardt,
nesta cidade, filho de t.eão Gor

ges e Edwirges Gorges. Ela, bra
sileira, solteira, lndüstrlár'e, na

turaíl' de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Ribeirão
Molha, neste distrito, filha de
Antonio João de Souza e Maria
Nichelatti de Souza.
Edital n.iO 11.502 de 29.07.1980
Valdemar Dalsóquio e

Rosangela Maria Demaüé -

Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, ,natural de i3arra Velha, nes

te Estado, domiciliado e residen
te na 'Rua Bemsrdo Dornbusch,
nesta cidade, filho de Antonio/
Dalsóquio e Maria Oavlqulcll
Dalsóquio. Eta, brasileira, sol-

,

teira, do lar, "8Itural de Jaraguä
do Sul, domiciliada e residente-
na Rua Paulo Kraemer, nesta

cidade, filha de Darcy Dernatté
e Terezinha Jagelski Dernatté.
Edital n.? 11.503 de 29.Ó7.1980
Euclides Piccinini e
Ivone Heinzen

;Ii;r�LAR Imóveis �'

Ele, brasileiro, solteiro, indus

triário" natural de Jaraguá do
- Sul, dOl'(liciliado e residente na

Rua Jorge Czernievicz, nesta ci

dade, filho de Arcangelo Pic:ci
nini e "Lavina Pereira PiccillinL

Ela, brasileira, sólt�ira, secretá

ria, natural de Vargem ,do Ce

dro, neste Estado, dOmiciliada e

residente na Rua Henrique Mar

quardt, nesta cidade, filha de
-

João Heinzen je Apolonia Heerdt,)

-.'-"'_-�"'-,'�--""-""""'''''''''!N'''''-''''": Heinzen.

, Edital n.o 11.504 de 29.07.1980

! ..!!! Nó,s colo/camos malaS-lt Tiago de Almeida Luz Filho e,
I - Maristela Bassani

I " E I Ele, brasiíeiro, solteiro, reéep-

I' cor em sua mpresa !-- cionista, natural de Painel,' La-

, C " ges, 'neste Estado, domiciliado e

II 1::1_ Para isto estamos �
,

resideJ')_te na, Rua Gumercindo
I da Silva, nesta cidade, filho de

I :::z equipados' I Tiago Almeida Luz e Maria Er-

I ,'� com m moder' o 'I nestina Silveira Luz. Ela, -brasi-

I -=z'
u

,

n
,

1- leira, solteira,' industriária, natu-

I � departamento de arte 1'-- ral de'Jaraguá �o Sul, domici-

I ca - --:, liada e residente na Rua �eo- Ic.D F t I· M
,. d' I, poldo Janssen, nesta cidade, fi-I;,;: O O Ito e aqulnas e I lha de José Jair Bassani e Ma-

I "P ,I rilda Tiles Bassani.
-

I c:.D Impressão O F F S, E T I Edital n.o 11.505 de 29.07.1980
I 'r

,I Jose Roberto ,Kuhn e'
- ...__ ....__ ...._-_ ............. .......__ Onlce Radwanskl

Rua Estérla Lenzl, esquina Av. Gefiíllo Varga.,
sobreloJa, de Dalmar Magazine.

'

••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA
MELHOR SERVIR voce:

Telefone (0473) 72-0510

CASAS:

- Rua João Franzner, a 300m da Rua Waiter Marquardt,
magnIfica residência em" aivenarja com 4 dormitórios, ba
nheiro c�azuiej9s até o

-

teto, churrasqueira. Casa acarpeta
da. Cr$ 400.000,00 de entrada e assumir financiamento Jun,,:.
to à Caixa Econômica.

- Rua José
-

Emmendoerfer, ,casa em alvenaria nova de
97m2, com 3 dormitórios, edificada em terreno de 812m2,
medindo 14x58m. Cr$ 1.200 mll, floancl�vel pela Caixa.

- Rua Preso Epltáclo Pessoa, próximo à entrada da R.
Pará, casa de {Iladelra em terreno de 1.090m2. Apenas Cr$
450 mil.

- Rua Guaramlrlm, esquina com rua 199, Vila Nova,
casa de madetre com sobrado, edificada em terreno de D

504m2. Apropriável p/casa comerciai.

TERRENOS

,- Rua Epitácio Pessoa, entre o.Neves S.A. e a Casa
Waldêmar Rau, terreno plano de 640m2, com 20m de fren
te para futuro asfalto. '

- Rua JoA()' Planinscheck, a 200m do R. Venâncio da
,

Silva Porto, próximo à Weg I, terreno de 700m com 20 m

kfé frente.
- Rua Antônio Carlos Ferreira, esquina com a prolon

gaçlo da R. Thomaz Francisco d$ Góes, terreno de 870m2,
medíndo 29x30m, alto com vista panorâmica. PRE'ÇO DE
OCASIÃO.
- SC-S01, próximo divisa Jaraguá-Guaramlrlm, área de

5.239m2, Ideal pará pequena chácara. Possui casa de ma

deira. Cr$ 670 mil.
..... Rua 304, prõxlmo à Weg I, terreno de 24,20x46m, c/

linda vista da reglAo.

ij.. �
VEICULaS USADOS REVISADOS

Financiamento próprio

Belina " LDO - branco '.. .. .. .. . .. . . .. . 1979,

Belina " L - bege ,....... 1978
Corcel " LDO - bege 1978
Oorcel cupê luxo - 6rancó' ..•••....•... 1975
Chevette SL - azul •....• ". • . . • • . • . .• • 1978
Chevette - marron :................ 1976
Opala cupê - verde 1976
Opala sedan - vermelho �. . . . . . . . . 1973
Volks 1300 - bege , ;:..... 1979
Volks 1500 -- marf'lori 1973
F-75 4x2 - azul .... ! :.............. 1972
VW 1300-L - branco , ..•... '. . . . . . . . . . . . . 1977
VW 1200 - azul .........••..•...•... , . .- ' 1-964
VW 1300 - pratá '

:.. 1969

Moretti, Jordan & Cia: Ltda.

Assistência --Médica a·

Empresa AME Ltda.
Sua firma nelcessita de atendimento médico?
A AME - Assistência Médica à Empresa re

solve o seu problema, oolocando a sua disposi
çãQ 14 médicos durante às 24 horas e mais os

exames laboratoriais neoessár:ios.
Como?

, _ _ Entre em oontacto com o nosso represen-,
tante, no endereço abaixo, que' o mésmo' terá o
máximo prazer de esclarecer toda a di_n�mic� de
no'ssa 'e'mpresa.

"RG" AUDITORES ASSOCIADOS LTDA.
Rua João PfC91ll� 174

,

Fone 72.,0999 - Jaragui do Sul - SC.

Cópia recebida do Oficial de,
Massaranduba-SC.
Eie, brasileiro, s6iteirb, auxi

liar de escritóriO', n8lturai de

Massarandut)a, neste Estado, dO-,
miciliado e residente nesta ci-,
dade, filho de Paul�l{uhn e Cla-

'

ra Decker iKuhn.- Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de escritório,
naturfal de Massaranduba, nes-

te Estado, domlcmada e resi
dente em Massaranduba, nes

te Estado, filha de Francisco
Radwanskl e Cecilia Besen Rad-
wanskl.

E _para que' chegue ao co-
,

nheclmento de todos, mAndel
passar o presente Editàl, �ue
ser,á" publicadO pela linprensa
e ,em cartório, onde será afixa
do durante 15 dias.
Se algúém jsouber �e algúm

ln,pedlmentD, acuse-o para OI

fins legais.
A OFICIAL

empataram sem anertura de

contagem. No dia 26, o Besc
faturou a Kohlbach; 5 a 1, a

Cyrus fez 3 a- 2 sobre a Mari
sol e Jarita 5 a 1 Urbano. E no

domingo, diã 27; a- Jarlta' mas
sacrou a Kohlbach, aplicando
'a contundente goleada de 13 a
1" a Cyrus ganhou

-

por WO do
Bese (que não ,compareceu� e

a urbano passou fácil peia Ma
risol pelo escore de 4x2.
O Campeon8lto Juvenil, em

seus 15 jogos no primeiro tur
no -e 85 gols assinalados, teve'
esta classificação: Chave A,-

-

Jarita 9, Cyrus 8 e 'Kohlbach 2;
Chave B - Base 7, Urbano 4 e

Marisol O. Para a fase final do

Campeonato Juvenil, já inicia
da, classificaram-se Jarita, Cy
rus, Besc e Urbano. Quanto à
artilharia do 1 ;0' turno, ficou
com _Samara (Jarita) com 11

gols, Luiz (Jár,ita) e Raul (Cy
rus) corri 8, na vice-artilharia.
Ontem à noite, sexta-feira, já

pela 'fase final do "Juveníl" jo
garam às 19h, Besc x Cyrus.

- Por seu turno, o Campeonato
Adulto, com duas rodadas es

ta' semana, quarta-feira e on

tem, apresentou em sua quintá
rodada, realizada dia 25/7, os

resultados: Urbano 8 a 1 Kohl
bach, Arweg OI .a O Jarita, Uni
banco 3 a 1 Cyrus e MarisO'l '

3x4 Besc. Sem computar as 2
rodadas desta semana (dias 30
e 1.°), a classificação do Cita
.dlno Adulto era esta: Besê 18,
Urbano 17, Jarita 16, Ärweg 16,
Unlbanco 11, Cyrus 7, Marisol
3 e 'Kohlbach O. Até aquela ro

dada haviam sido assinalados
209 gols em 44 jogos, desta
cando-se Marca (Urbaooê 'com
19 e Alcir (Urbano) com 15, co-

Massarandubà:
VERBA AO

MóDULO ESPORTIVO,

I
A Oaíxa Econômica

Federal e o'Governo do
Estado da Sanita Oatari
na, aSSinaram termo a
ditivo de convênio, para
aplicação de· recursos
Id!o Progl'ialma Espedal
de Mõdullo.s Espô,rtivos
(PEME), destinaqlos à
impfantação de' sete
módulo,s, Esportiivos nosl

municrpios de Faxinai
dos Guedes, 'lIho,ta, Ma
jor Vieira, Monte Caste;..
lo, Ponte Serrada, Por
to União ,e Salete, além
de Massaranduba '

A "Capital Catarinen
se dlo, Arroz" terá, para
o_seu módulo esportivo,
recursos adicionais do
Programa,' no valor de
Cr$ 300 mil, elevando-se
dess:� formai,_ 'para Cr$
'1.100 mil a participação
do PEME na construção
dlO, módulo. Essa ve'rba
sérá aplicada no com

plexo esportivo, em e

xecução, bem como' em

paisagismo, equipamen
tos e,play-ground.

mo os artilheiros máxlmcs do

Campeonato.
Tc;>dos os três Campeonatos

tiveram seqüência esta sema

na: 4a. feira - Urbano x Jari�
ta (infantil), Unlbanco x IKohl
bacfi, Cyrus'4' Jarita e Arweg x

Besc. Ontem, dia 1.°, jogaram
Besc x Cyrus Uuvenil), Cyrus x

Marlsol, seec.x Urbano e 'KohI
bach x Jarlta .

A próxima rodada será dia

08/08, a 8.a do returno do

"Adulto" e a 2.a .do, returno

do "juvenil": 19h - Jarita x

Urbano, 19h45min - Jarita x

Urbano, 20h45mirí ;_ Arweg x

Unibanco e às 21 h45min -

-Kohlbaoh x Marisol.
E, na tarde deste sábado,

conclui-se o Campeonato Infan

til, com duas partidas no Giná
sio de Esportes Artur Müller:
14h - Arweg x Urbano e às
15h - Unibanco x Jarita.

-

A Liga Ja�aguaense de Fute
bol de Salão, promotora des
ses Campeonatos, através de
sua Diretoria de Finanças e

Patrimônio, publicou no Bole
tim Oficial desta semana que
até o presente (18/71) fDi arre
cadado um total de Cr$ .. " ..

18,030,00, ao mesmo tempo em

,que comunica a aplicação de
multa de Cr$ 2.500,001 na A.A.
Besc pelo não comparecimento
no j�o contra a A.R. Marlsol,
dia 27 passado, pela categoria
juvenil. ,Igualmente o Unibanco
foi multado pela não apresen
tação de uma carteira de iden
tidade de atleta .

VARJ.lO/80 JA
NA ;FASE
SEM�FrNAL

Após um confuso final
da fase de olasslücação,
o III Campeonato> Var
zeano de Futebol - Var
jão/BO, em .disputa do
Troféu Gráfica Avenida,
iniciou dia 27 último,
domingo, ,ai fase semifi
nal, envolvendo as seis
equipes classificadas
pelo critério' do malor
número de pontos e

gols conquistados'. Des
tas equipes, quatro irão
à fase final, em disputa
dOI título da öornpetlção.
Esta fase semifinal têm
5 rodlaidas'.• ,

1= na rOid,ada que mar

cou a abertur,a desta
fase, o Figueirense per
dleu sua invencibilidade
ao ser

'

derrotado peló
Posto Moser, 2 a O, en
quanto que Veteranos e

Noroeste emp,aJI1aram a

1 gol e Vila Lenzrx Rio
Molha, não sarram do
zero a zero�

A próxima :rodada -do
Varjão/BO, marca para
este domingo, dia 03, as
partid8ls ,entre: 9h30min
-, Rio Molha X Vetera
nos, 13h30min - Vila
Lenzi x �osto MblSer -e
às 15h30min - Noroes
fe x Figueirense. Com

/ estes jogos decisivos, o

Campe;onato está ,S!é' tor
nando ' ,emocionante, e
com grande afluência
de públidOI no EstáJdio
Antônio Ribeiro, na Ilha
da Figueira.

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS
DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOC�ÇAO

O Presidente do C,Dnseiho Administrativo do' Corpo de B0�
beiras Voluntários de Jaraguá do'Sul, no uso de suas atri-
buições e na forma do parágrafo único do art. 20 dos esta
tutos sociais, CONVOCA �todos os membros do Conseího
Administrativo e Deliberativo, e os senhores industriais, co
merciantes e púbÚco em gerali, p�ra a reunião a realizar-se
no dia 27 de AGOSTO DE 1980, na sede social da Corpo
ração, situada na Rua Presldente_ Epit. Pessoa, s.n., nesta
cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, com
Inrt:iõ às 20 horas em primeira convocaçAo e às 2Dh30min
em segunda e última convocação, com a seguinte ORDEM
DO DIA: a) Exanié, verificaçAo e aprovaçAo ·ou não do Ba

lanço gerai anua!, referenta ao perfodo de agosto de 1979
a agosto,' de 1980; b) ElerçAo do novo Conselho Adminis
trativo, gestAo Agosto 1980/1981; c) ElelçAo do Conselho'
Flscâl, gestAo agosto 1980/1981; d) Assuntos gerais de in
teresse dà CorporaçAo. Jaraguá do'Sul (SC), 26 de agos
to de 1980. - José Carlos Neves� pres.íd:\ do Conselho Ad'
mlnistratlvo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FLAVIO JOS�'

·

Juventus pÔdê me'lhorar posição�
.Tem JoaçabafBlumenau em casa.,

�

vencera eJ'!1 casa no primeiro
turno, 1 a O e, na quarta-fel
ra, será a vez do Palmeiras
(Blurnenau) vir ao Estádio J.
Marcatto sentir o novo Ju
ventus, agora com reforços e

vê-lo, quiçá, obtendo pontos
posltlvos 'para melhora de
sua posição na tábua de

classificação, uma vez q-ue
está completamente, alllade
do )tífuto desta competlção.
bem como, de, tlcar entre os

oito que adquirir�ç> o .di·reito
de integrarem a 1.a Divisão

i. ,,1 I" I ,I
•

do Oampéonato Catarinense,
em 1981. ,

"
,

Mas enquanto o quilomé
trico campeonato não termi
na, o Juventus necessita do

apoio da torcida para se

manter.

ESTRADA PRECISA
REPAROS

-

sobre Bll1mehau no futsal
. Indiscutivelmente, o futebõl'

de salão do município conse

guiu um brilhante feito ,dia 26
último, sábado, quando no Gi
n'ásio de Esportes Artur Müller,
a seleção principal derrotou a

seleção blumenau�mse. que é
campeã do Estado em 1979 e

vice-campeã dos Ja'sc" do mes-
.

mo ano, por .4 -a 2,: provando
que os comandados. de Alci'o
ne, apesar das críticas por não
haverem"' conquistado

�

o. Cam

peonato Il)terseleç6es, ven.cido
por Corupá, estio no caminho
certo.

.',
'. Na preliminar, o selecionado
",B" de Jaraguá do Sul perdeu
para o de Blumenau, 2 a 1, gols
marcados por Danilo

�

e Orli

(contra) que de\(Olv,eu m'aJ. a
bola- para Darci; . marcando o

próprio Orli o" gol. da ��ipe
I'ocal, qUe formou com Darci,
Mário Papp, Zéca Papp, Ginho,

, Orli e Ismar, el"!quanto' Q;' quin
teto. visitante formou' com Osni,
PaUlo, Gllmar, Depilo e Osni

Sáver;o.

. E no encontro
.

principal, a

grande vitória jaraguaense, an-
-

'-.' \ "

te um público relativamente

para Blumenau. Para este en

contro, a Seleçio de Jaraguá
do Sul alinhou com Dalbérgio,
Juqulnha, Jair, Girona e Nager;
Blumenau'fol de Velentino, Luís

, César, Airton, Antônio, Danilo,
.

Dílson e Valdeclr.

�$ Seleç6es "A" e "B'! de

Jaraguá vão, agora, dia 16 do

corrente, joga'r em BIHmenau
com as Seleções local.

OSASCO 'PODE -VIR
.

.

bom e que," com certeza', maior
'ainda s�rá nos próximos com- 'c.,·r ,:,Dependendo" dos entendi-
promissos da Seleçio.'Otplacar mentos,' tals �Istosos·poderão
foi 4 a 2, construido por Jair ser realizados, servindo de ex-

(de pênalti), Gifana e Nágei (2);. c�lente. "$parring" às' n��sa,s
descontando' Aírton '

e Danllo equipes.

SEMANA DE 02 a 08�DE A.G()�TO D�jQ80

-, :CQzmrin
..

venceu l"· disputada · pr�va 'ciclísUca .
.

�
.

no Mars�al,J q�e� ee final �f'lt' .
atle�s.. ; frinciRa'lmen}e �

d� fI

para -ii quirtá._p�ição. Justa-.""" narnítas; i:lue f�m,'Iaral1) 'Um,;blo-
mente na última volta. A prí- CQ homog�neo e que, ·com tr�l-
melra posição fleou

,
com Joni. nam!'!:It� constantes - e maior

Gozzarin com 1h 34mln e 19s . apoio - por parte das empre-
, , . � - -

�indo em seguida Wilson-- .Sru.. sas no sentido, de dispensar

no Hoffmann (1.34:20), Orlando 'inâiór' tempo para treinos, pe-

Moreira' em terceiro (-1.34:21), derão render muito mais e re-

Bruno Marschal ,em quarto presentar brilhantemente o mu�,
(1.34:23)" Walter $Imàs Se\'erl�':

'.

riicípio em competiçõ�s futu-

ne em quinto (1.34:30), Alti- r�s" não s.ó n?S �asc,
.

,como
des Klln'koski em sexto, Arm!l-" também durante as proyas do

do carios Pereira en, sétimo e<' Carrapeonato Estadual. e outras

,Sílvio Roberto Ewald em ofta-' do gênero. Destaque para o

vo lugar, ambos recebendo me- trabalho ,de coordenação' da

dalhas, ao passo que 'o eam-
-

prpva do Presidente- da CM'E,

peão foi contemplado com uma Fidélis e. Hrú.sc�1<a, dO� .

Pro

bicicleta modelo "especial", .

fessores C�ghonl e. Arazlnho,

oferecida pela CME,
�

e (, vlce�y" do::.co0r.d�n��or. de ciclismo

-eampeêo
'

com uma bleleleta" Domingos' OOTrela, dos atletas

para hom.em, ":pa�eio", oferta de atletismo do Prof. Cagllonl e

Fora as desistêncras, do blo-.' da HM. da equipe ® Hérme� !"acedo.

I

Numa prova em que se pr�-
tendia homenagear os cento e

quatro anos de fundação d�"ia
raguá do Sul, comemorados

. dia '25, e além de se observar

o grllu físico e atlético�dos a

tletas . participantes, com obje-
tivo de reunir os melhores pa
ra formação da equipe que re

presentará ° município n'os Jo

gos Abertos de Santa Catarl-,

na, no inês de outubro, a Co

missão Municipal de Esportes
de Jaraguá do Sul realizou do

'mingo; dia 27, prova ciclística

}:fue agrupou vinte atietas, dos.

quais apenas\ oito. 'chegaram. a,o
.flnal, onde Jonl Alberto .Cozza
rin, com tempo de 1 ho�a, 34

minutos e 19 segun�'os, um !ie�
gundo ,a menos do que o s,e-

· gundo colocado, Wilson Hoff

mann, foi o campeão da eem-.

petição, vencendo as �o voltas
do trajeto determinado, nllm to

tal de 50 :q}lilômetr�s, aproxi-

madamente.

Estã prova, à principio, seria
oonjunta com (JSesi, que reali
zaria simultaneamente a cate-

goria "passelo", porém, fatores'
outros determinaram __ sua não

realização. Em outras paíavras;
não entrando ne mérito da

questão, "não houve acerto".
(

OS PARTICIPANTES

Um total de ..Jnte atletas lar

gáram c nesta dlsputádísslma
prova ciclística, o .queCveiô pro
var Ó IríteresSe pele)' éSporte do

pedal: Aléides Klinlêoski, 'Bruno
.

George Márscflâl, Gérson, Lue-

ders, J'onl Alberto Cozzarin,
I..:uís: CarlOs ,Chaves, Orlando
Moreira, 'Ramiro Marcelo Araú�'

jo, Walter Simas Severino, Wil
son áruno HÓffmahn, Armildo
Carlos Pereirà, Sílvio Roberto

Ewald" Gilberto Luís Klei�, Idê-

EQUIPE DE
A COMERCIAL'

QUER
ADVERSÁRIOS·

Vindo de uma excélente

vitória po 2' a O, obtida do

mlnqo diante dá Caçadoren
s,e, no Estádio João Ma�cat
to, marcados por, Haroldo e

Italiano, o Grêmio' Esportivo
Juventus, que vem subindo

d� pr09L!ção,. e�frentou quin
à noite no Hercíllo Luz, o

Clube Náutico Marcílio Dias,
em Itajaí e, já com Lara em

•
.

,...J � �
-

condições; tem, agora,' duas
p�rtidas em casa, diante do

/oaçaba, domíngo' e'BI�m'e:
nau (�x-Paimeiras) na ��arf�-
-felra, dia 6,

- ,

Embo'ra ainda segurändo à
·

lncömoda 'lanterna' do grupo
,
e .(çl� classificé_lçãe �J,l:ler�J., da
Taçé! Sartt�;}f;:atarin!'1.,-"o '�Mo-
leque Travesso�' .que ,no meio

{. 'I"· '

\

,da ,semàna pass.ada e,mpatara
éom o InJem,aç:io�<al� 'a 1,,99.1,
venceu. bonito a Caçadore�n"
se, consegui'1do ,a sua seguI)

5ta vitória em seu� domfnios i
nesta competição, em partf- Vários ·10rcedores. juvel1ti�
da em que foi ni,tidamente !los (os autên�iqoi?l),�p_rocu�a�.

'

s.uperi�r, onde já s� 'Viú � ram nossa editqria ,esp0rliv,a,
dedo' de� Linor dI) Ro'sário� e para que gesti�n,ássemos j!.!n-
a con(?etização do que Ítem to ao clube e às autoridades
profeti2!ando, ql!l':lI seja, 'a municipais, no sent[çlQ de
sua equipe iria ganhar mui-' que seja melhor conse.rvada a,

tos. pontos' neste returno, via de acesso ·Juvent�s-Nolfa
_principalmente, porque 'faz a Btasflia, na passagem que e

maioria dos jogos em casa, .xiste aos fundos do Estádio
muito ao contrário do turno João Marcatto, uma �ua es,

inicial. treità, tortuosa e má conser-
E o Juventus tem 'tudo pa- vada, que impede ,a' desloca-

· ra �atificar a� afirmações de ção de torcedores daquela
seu gordo .treinador, jovern e populos? região que, se qui
competente que é, que mais serem ir ao jogo, são obriga
não faz devido a limitação do dos a curnprir longo ,itinerá
plantel. Neste domingo, ama- rio, ou p,assando pela' José
nhã,,_enfrerita às 15 horas ao· � Emmendoerfer, ou pela Mare�
Joaçaba, _um dos Ild.eres da chal Deodoro: Está registrado
�aça Santa Catarina que o os reclamos.

. cio FranciscO' Petry, Vilmar Jo
sé Mendonça". JaIr Rogério'
Steinmacher, Wàldir. Vegini,
Sérgio Scherer, Waldir Jorge
Bruch, Paulo, Sérgio de Souza

e Tarcísio Pizzeta.
�

I

Destes, oito apenas ,cruza-'
ram a linh'a de chegada da

.

prova que teve a colaboração
da Hermes Macedo, filial' de

Jaraguá do Sul, completando
as vinte voltas em, 'torno do

,

,

trajeto compreendido pelas ruas.
Reinoldo Rau (largada), Domin
gos' Rodrigues da Nova, Cei.

Pr,ocópio Gom-es de Oliveira e

. Barão do' Rio Branco - perta'
zendo ao total ,50 ql,l1l6metros .

CLASSIFICA�AO

,

co de oito, seis clclistils dispu
taram palmo-a.palmo as pri
meiras posições, liderada qua-

.

-

se totalmente pelo'garoto Bru-

Essa prova ciciistica foi mui

to boa, importante, e serviu. pa

ra aquilatar, o rendimento d,os
,'�

PÁGINA 7

Outra prova, -a nívêl de CME,
deverä ser reaJlz:a4a dia 1I7 de,
setembro.

MOLEQUE TRAVESSO"'
"- RECE.BE VERBA:

36'MIL

d' Juv�ntus
•

:rece�eu dias
atrás, através do Diretor
T.�cnico da Fecf'eração
Catarin,ense de. Fute6'01

, (FCF), .Pedro José de Oli
veira Lope's, a import�n-
cia de CrS 35.597,9,2, par
te que lhe coube como

equipe integr@nte da Di-.
visão P,rincipal, como par
te da' '''cota-participaçã'o''
no Tornreio Incen,tivo. Es-
sa verba 'provélTi CIo· des
conto que a Confedera-

·

ção Brasi,leira de Futebol
retém em cada ingN!sso

, durante as diSiputas do
Campeonato Naci,onal e
que se destina aos clubes
que nã'o participam do .

"Brasileiro".'

__.-'

O Pres'idente do Clube,
,
Antônio José Gonçalves,
recebeu a verba, repa.
sandQ-a, .. posteriormente,
ao departamento de fute
bol para aplicação no 'fu
tebol profissional grená.

CANAfYNHO
ENFRENTA VITóRIA,
DE SCHROEDE;R

Destacarloí·se C01T10 os·
melhores bolanislns da
ngitada, drl�mdo Salsanel-

.

li com 178 pontos; Bertó:
do Bartel e Herbert Hertel

· com 177 pontos, todos. dp
I'Canarinho".··

,

Os terça-feirinos do· Vi
eirense testarão rlovamen

te em ação neste sábado,
dia 0.2, quando enfrentam
os bolonistas da SOiCie':1a
de Vitória, de

.

Schroeder
e, :posterionlJen1le, ,dia 23,
a Sociedade MusiC'al Rio

"legrinho.

'A "turma" díal Organi
zação Contábil A Co
merciaI; deste jornal
também; reunida, resol
veu formar .equipe de
futebol de salão, apro�'
vei�ando � os 11-exceleh
tes" pratas �da casa e,
já realizaJram alguns� a

mistosos., acertaram ou

tros, oontudo" estão a

ceitando convites para
jogos, contra equipes,
claro,'''não muito forte",
conforme define o Jai
me, um dos "oobrões"
da . equipe. Contactos
para jogos deverãoí ser

mantidos corn° o·<Jaime,
pelo fone 72.,,0.0.9:1-

Acesc c3n'celá

Atualmente integra. a
turma - Tonho, Henri:
que, Jaime, Airton, Tim
bé, BuzZ:i, Flávio, Eze
ram, Geninho e Bôrto,
além de ,Clóvis,o guar
da-vaias.'

CYRUS PERDE E
FAZ A SEGUNDA

, NESTE' SABADO,

Pelo Campleonato Sul
Brasileií'o de Integração
Sesiana, na modalida:de
de futebO'l de C'ampo, a

equipe da Têxtil Cyrus,
campeã Idle 1980., do Cam
peonato promovido. pelo
Sesi local, foi sábado. à

.

Blumenau enfrentar a e
quipe da. Artex' daquela
cidade, para a quai per�
dera pelo escore de 3 gols
á 1. Agora, conforme de
termina ó regulamento,
volta

.

a jogar: chanc;es,·
desta·feita cem Jaraguá do
--Sul, na tarde deste sába
dlO, dia dois, às 15 110ras,
no estádio João Marcatto,
do Juventus. '

Futebol de Salão .

- O futebol de sal'�,o, es,:,

porte s-alorflista mais prati
cado no Pars, �eve decidi;.
do esta semalna( o Gam;';
pelolnato SesiaAQ. Weg e

Dalmal' deC'idiram 'o'UtUlo
ficando Jarita·e Menegot-
,ti na disputa aa terceira
posição.
Dalmar lou'Weg irão ho

je à BlumenalU, pa:ra no

plerfodó noturno-enfrentar
o representante daquela

. 'cidade;
.

',,:!

A Associlação dos eró-
'nistas Esportivos de San
fa Catarina, em' seu bôle
tim de julho; publica a re

lação dos associados que
não renovaram suas çar-
feiras p,ara este ano, e

cujo registro Id/e, s.õci<o, de
acordo com os estatutos
foi canceladio a parir de
1.° de,agosto, ontem. Vá
rios cronistas ",esportivos

.
tiveram isúas credenciais
canceladas. E em Jal'ia,..

guá do SuJ, de ,acordo
com o bol!etim da ACESC

, o único cronista em dia
com a entidade é o editor

.�

(

de espo,rtes �este .jornal, . nas Qabines; de . imprensa
Flávio José.

• dOiS Estádi'os.

OUTROS
I-lo t . ...-; 0,0: "" ...

.A Associação,.dO�. Cm-
.

nistas' Espo"rtiv'üs
'

de 'sé,
pficilolu à Fede:ração Cata
rinenSie Ide Futebol, Fis-

"

a�is, Ugas'e 'Clubés. pala
que exijam a carteira da
ACESC 1980 e creden
ciais de técnicos 1980. pa
ra os profissionais terem

ingresso gratui�o nos'es-'
tádios e pistas para in�

gresso no alambrado. So
licitou, ainda,. r:nelhoria

Xadrez: Clube bem
/

..

equipado. Mas faltam
,

'e�xadristas' ,/

o Clube Jaraguaense de

Xadrez, com sede no prédio
do Cine Jara\1uá, está, agora,
bem equipado, pois ácaba de.

adquirir triota, tabuleiros com-
.

pletos, trintà- cadeira( esto

fadas,. dezesseis relógios que
{somados aos quatro e'5isten
tes perfazem um total de vin-

I

te, no entanto, 'verifica-s.e a

falta de interesse .dos enxa

dristas associados, tanto é.

que, meses -atrás, realizou-se
dois torneios, masculino e

feminino; onde somente o úl

timo foi concluído, vencido

p�la Sra. Marli Marlene Ca�

glionl,
-

O .masculino, que leva
.

o

nome de "Torneio Prefeito,
Victor Bauer",. tem ainda. a

realizar duas partidas pela fa
se semifinal, entre Rogério
O. Vicente·� Emfllio C. Eg
.gert ,e, João Pedroso x Má-
rio L. Ferreira Filho, que de
verão estar neste sábadq_; '02
de agosto, às 15 horas.na se-

.

de do CJX para concluir as

partidas restantes, segundo
comlocação <;io presidente
Aldci Prada.

Prllida adiantou, ainda qu�
já estão classifi·cádos José
Castilho Pinto e Alceste S/er:
ri, saindo dois outros clas
sificados das partidas acima,
que integrarão o primeiro' ti
me dó enxadfismo jàrà�iua-'"
ense, ao 'lado. do'próprio AI-·

do Prada, Walter Sorinenhohl
. Mário�.:José Licô, Marcos Maf
hud e Ricardo Fêldens. Esses
nove. elementos, em compe
tição. sel.etiva, farão torneio

entre si, de onde ·cinco se,

classificarão (3 tàbuleiros e

2 reservas) para as disputas
)

dos Jogos lI.bert�s.
E' quanto' aos JASC;diante

do elevado quilate ,técnico
dos adversários, principalmen
te Joinville, Florianópolis e

Blumenau, que trarí!o ... mes
tres' internacionais como Me-,

nezes, Segal (Joinville) e Jai.
�me Sunyê, as chances 'do an"

,

xadrismo jaraguaense de me- ..
dalha são diminutas, devendo
o masc�lino pÓsiciõnar�e en

'1re a quinta e a sétima .colo-

caçãol "o que já estaria b?fl"
segundo Aldo Prada � Pr�
sidente do Clube Jaraguaen
se de Xadrez, que está pro

penso.a entrE1g�r,o cargo, de

vido 'a falta de colaboração,
pOiSl, como revelou! "estou

praticamente sozinho".

Prada disse que· o Cll,jbe
atualmente ,está bem servido
em equipamento, com uma

sede ampla, no entanto, es

tá faltando i�teresse dos as

sociados, o que difiéulta uma

ação mais din,âmica da dirEl
toria:' Outro pontoc I'evímtado,
pelo Presidente diz respeito
a falta de pagamento d�s

.
mensalidades, algum� em atra_

so desde 78, p'nejudicanclo�o
cronograma de reequipamen
to da sede e realiza ção. de
competições,..multo embmra

a situação financeira do CJX

seja estável, graças ao ir

restrito apoio da Prefei·tura

Municipal de Jaraguá dQ Sul,
através o seu titular, Victor

Bauer.

Jogando am�stosamen
te na noite do dia 1 � pás

, sado, rias canchás da SER
Vieir;ense, o Clube de .Bo
Ião "Canarinho;', daque
la soo�edade, veJ:l.ceu a e

quip� do "ViaJi de Leve",
filiada a SOleiedade, Re-

•
'-

creativa Àlvorada; do Rio
Dentro (Jo programa de, pre- Cerro II. Ä equipe prasi-paração élo

.

futebol tio salão dida por Aldo Kamler a-
para oS Jogos Abertos, 'de ou- -

tub�o, o supervisor Eduardo .

notou 1.746 palitos, contra

Schmidt esfá estreitando conn
apenas 1.640 derrubÇidos
pelos compalnheiros. detactos pára, trazer I.l Jaraguá Dietmar' V'Olkmann.

do �úl 11'0 final de agosto ou

início de setembro, equipe da
CME de Osasco (SP). O pri
meiro contacto foi mantido pe
lo Prof. Celço Tomazzi, do

handebol, em reéente curso

que realizou em São Paulo, on':
de ficou acertado, a principio,
um amistoso de handebol, po

rém, face aos gastos com ôni

bus para_uma peque:1a deie
gaçio, foi In.cluído o futebol

de salão. I

Faça esporte' e
- fiq,u.e· entre os' 'melh·oFes.' XXI

a: força �do esporte'
,-

·amador � catarinen'se.
.,

'-;":: n
.

.

JASC
. ,
'"

. ,

[Je outro,lado, será�' em

Brasília, de 13 a 16 de a

gosto, o�; qongressq\.;Extra
da AbraclÉf' (As�,ociâção
Brasileira dos Cronistas

Esportivos), patrocínio do,
MEC e AssoCi,alção de

Brasília. A ACESC e:stárá
presente através ,o Presi

dente, companhéiro Gil

berto Nahas. Outro comu::'
nicado da nossa Associa

ção ,dá cont81 qUie as, car

teiras da Abrace só serão

expedidas em jan'eiro do

próximo ano, com valida-

.
de para dois anos. Essa

identidade é exigida, pana
o Campeonato Nacional.

----_......

sc ratifica ter
e melhor bolão

-do Brasil
O III Campeonato Brasi

leirlo de Bolão Juvenil que:
foi realizado no úlUmo fi
nall de semana em Blume

nau, apresentou como.

campeões os seguintes
Estados: Feminino - cam-

peã, 8BJ'lta Catarina com'
. 3.555 pontos; vice, Para

ná, com 3.471"f' 3.° - Rio

Grande do Sul, 3,312 e 4.°

SãOI Paulo com 3.154.
Masculino - camp,eão R.
Gl1aride do Sul, 5.337 pon
tO's; viC'e, Santa Catarina,
5,266;.3.°, Rio, 'de' Jane;iro,
5.223; 4.° I?araná, p.186 e

5.° São Paulo, ·4.982 pon
tos.

A s.eleção c,atarinense
formou com: Feminina -

Sara Regina (de Janaguá
do Sul), Mônica Terezi
nha, Maria' Isabel, Yone

de Sou.za; Rúbia, Denisre,
Jussara,' Jos,iana e San
dna. Masculino - Sandro

Luiz, Maurício; Màrcelo,
Gilson, Ocimar, Joel, AI

deu de Souza" Edson e

Reinaldo. Os vencedores
individuais: no masculino
Sylvio (Rio de Jah'eiro,>.,
967 pontos e no feminino, ,

Maria ,Isabel (Santa Cata-:
rina), com 621-9 pontos.
Com essa conqUista, S.

- Catarina ratificQu praticar
o melhor b'ollão do. Brasil,
pois. aiindà recentelllente,
no adulto, no Rio Grande
do Sul, foi campeão, tanto
no masculino como no

felrilinin'o. No cômputo ge
raI, neste 1980., três tftu-
elos e um vice-campeona
to.

G_

De 17 a 25 de outubro, receba,'� :r�:ços ab��f nos�s irmãOS catalrinens'és. �ASC - a festa' do leSporte, um novo tempo pa.ra J'araguá do. Sul"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Na microrregião, governador marca
• ,'W _..-

<I' '.

',
;

presença em- mauguracöes, 5.afeira
...<

Três Municipios da Microrre- mo, o apoio financeiro do Es- gestão Konder Reis e concluí- quadra polivalente 'que formam

gião do Vale do ltapocu rece- tado, no valor de Cr$ 1.500 mil da no atual governo. o complexo poll-esportlvo djl
berarn quinta-feira,' dia 31, a pª!a a construção da ponte so- Guaramirim.
visita dó Governador do Esta- bre o Rio Braço do Sul e a A comunidade guaramirense, Após a alocução d'ê Salim
do de Santa Catarina que, a- transform'ação, já no governo _ tendo à frente o Prefeito Salim José Dequêch os Deputados
companhado dê Secretários de Bornhausen, da 'Escola' Básica Jqsé Dequêch, preparou uma Octacilio Pedro Ramos e Vic

Estàdo, Deputados e. Diretores Miguel Couto em Cofégio Esta- calorosa recepção, inclusive tor Fontana igualmente sauda
de Orgãos da Administração. dual, com a implantação do com a participação da Banda rarn o Importante acontecimen-
Eliltadual, inaugurou inúmeraS segundo grau. Municipal de Blumeneu. O Che- to, retratado na inauguração
obras que receberam o apoio fe do Exêcutivo guaramirerise do Palácio de Esporte§,
do Estado, através de suas "Precisamos dar apoio a Jor- em'seu discurso-saudação dis-

Secreta,rias. ge BQI�nha�en - disse Octa- se: "Guaramirini recebe oficial
cmo - precisamos ser leais mente neste dia, a maior 'obra

O roteiro' de inaugurações para com nosso governador, já edificada em toda a sua his
iniciou em Schroeder, onde a atributos que Schroeder nunca tória, e seus fihos, orgulhosos,
comitiva governamental chegou negou,. pois sempre que cha- unem-se sem discriminação de.
por volte' das 10 horas, Junto a mado Politicamente tem marca- idade, religião, ideol'ogia polt
Soco Esp. Recr. Schroed.er III do ação decisiva a favor do tica ou raça, para admirá-la e

(Salão Borchardt), cumprindo- partido governista, razão justa recebê-la ( ... ) Tudo começou
-se aí uma série de atos. Na para que neste momento faça- com a-escolha do local, a mon

ocasião, foi aS;inado convênIo mos um pedido para marcar tagem inicial do processo e os

entre a Prefeitura Municipal de .

ainda mais a ação governa- primeiros contactos �om a Se
Campo Alegre e o Fundo Es- mental: a interligação asfáltica cretaria da Educação ,e Cultu
tadual de Assistênciä Rodoviá-

.

da rodovia tronco (SC-301) até ra, para onde Viajamos várias
ria - FEAR, no valor de Cr$ a Ponte sobre o Rio. Braço do vezes e mantivemos encontros
600' mil, para aplloação em Sul, um trecho de apenas 10 com o ex-tltular dessa Pasta, Lembrou o governador a im
melhorias em rodovias munici-' quilômetros, que dará uma ro- Professor. Mário César Moraes. portãncia da prática do espor
pais do vizinho município, num dovia de primeiro nivel ao mu- A luta foi árdua, porém, não te e a sua necessidade Cada
total de 21 . quilômetros. nicípio, embora boa .parte es- esmorecemos nunca apesar de vez maior e que inaugurava

teja emterrttörto jaragu-;ense". todos os obstáculos. Flnalmen- com o maior prazer esta obra

Seguidamente, eil) nome da O deputado lembrou igualmen- ·te no mês de julho de 1978, . gigantesca em Guaramirim, que,
-comunidade schroedense, '0 ex- te que Schroeder é o único eufórico� assinamos o convê- sempre soube retribuir com a,

-prefeito do munlcíplo e atual Municipio da Microrregião ain- nio junto a Secr�taria da Edu- sua solidariedade e com o voto
secretário-executivo da Asso- da não servido -com asfalto à cação e Çultura, cujo repasse do povo, a ação do Governo.

ciação dos Municipios do Vale que a Prefeitura Municipal de final montou a Importãncla de Bornhaus�n disse, também,
do ltapocu, Aldo Romeu Pasold Jaraguá do Sul tem em seu dois' milhões e setecentos mil que até outubro estará conclui
ressaltou a importância do a- poder, já pronto, o projeto pa- cruzeiros, que retrata com fi- da a rodovia q�e ligará, astat

conteclmento, naquela data, ra implantação dâ melhoria, delidade o gigantismo desta ticamente, Guaramirim-Massa
mesmo que simboHoamente� desde a SC-301 até a Ponte obra, que finalmente teve ini- randuba-Blumenau, a maior 0-

que marcou a inauguração da sobre o· 'Rio ltapocuzinho, di-. ciada sua construção no mês' bra neste setör do Gqverno do
Estrada Duas Mama�, que liga 'vi�a dos municrpios. de outubro de 1978". Estado, atualmente e que per-
Schroeder.· a Joinville, com sai� 'mitirá o desenvolvimento mais
da na �giã? da Vila Nova. Al- Já o Chefe do Executivo Es- dinâmico desta região de Santa
do historiou-a por completo, tadual, em sua alocução, histo- Após agraclecer aos Deputa- Catarina: Segundo o Governa-
destacou seu extraordinário va- riou os trabaJhos .dispendidos dos Estaduais Nagib Zattar e dor, já foram aplicados Cr$ 245

lor: dizendo que foram investi- pelo ;Estado para. a conclusão. Octacmo Pedro Ramos, ao ex- milhões, prevendo-se outros Cr$
dos um total de Cr$ 1.206 mil, da Estrada Duas Mamas, '3ua -governador Konder Reis, ao 20' milhões para completa'r es

dos quais o Governo do Esta- vlabiHzação, 'qu�ndo reconhe- ex-titular da Pasta da Educa- ta rodovia'.

do, através do FEAR, partici- teu e agradeceu aos 'esforços ção Mário César Moraes, a Cã- '

pou com Cr$ 300 mil, �lém de para- a concretização da obra. mara de Vereadores, às firmas Outra .excelente· notícia re-
100 dias de trabalho útil da ß'(,rnhausen disse que Schroe- Gonstrutoras, '0 Prefeito De- cebida pelos guaramirenses,
Patrulha Rodoviária Mecaniza- der, com um orçamento para quêch demonstrou toda a 'Ora-· foi a de que o .Estado deverá
da, que presta assistência aos 1980 .dê 8 milhões de cruzei- -tidão do povo guaramirense ao licitar brevemente. a Ponte de

municrRios catarinenses, "o '(JS. ga'3tou quase mai� do que" Governador Jorge Bornhausen Guamiranga, cumprindo destá
qu� Significou uma participa- podia pãra uma única obra e ao Secretário de Cultura, Es- forma a palavra empenhaçla
ção efetiva! sem a qual esta- (Cr$ 906 ('00 ('0), mas que (no porte e. Turismo Júlio César, pelo Govemo através' da �e
ríamos ainda hoje a .reivindi- que foi cvadonado) ro gOV!lofnO 'que pOSSibilitaram a conclusão cretaria dos Transportes e

car a abertura desta Estrada, do Estado, sabedor das dificul- da obra, neste governo, "go- Obras com as lideranças do
-<Ie vital importância ao escoa- dades qlJ€' Schroeder, como verno que sabelnos todo.s n'ós, Município e do PDS. Esta pon-

. mento dos nossos produtos e outros mu,!1'dl?ios passam, irá será um marco na história te, pelas informações recebi-
o que. é mais importante, dimi- 'essarcir o murticípio dos inves- polftico':administrativa de Santa das pela reportagem, terá 100
nuindo sensivelfnente a distAn- timentos ft'i'iCiS para que eSS3S Catàriná,' pelas ,ßuas realiza- metro..s de extensão, e ljgará as'

cia
.

entre os munIcípios de CIS 900 mil possam ser empre- ções em todos os campos da localidades, atualmente separa-
Schroeder e Joinville, com me-' ga':ios em outras. obras, em 'atividade ·humana".

'

das apenas pelo- Rio ltapocu.
nos dispêndio de combustivel, benefício da comuriidad.e (o �

No fina'l
.

da cerimônia de

perfeitamente identificada .com Prefeito Hertel deverá aplicar
-

Ato contínuo, o alcaide fez inauguração, '() Governador Jor
a polftica do Governo Federal esse !Valor na compra do ca� novas alusões ao Ginásio de' ge ßor-nhausen, o Prefeito Sa
de raGionalizar o produto". minhão-pipa para irrig�ção de Esportes: "Esta é mais uma

lim Dequêch e a esposa do ex-

ruas). obra que o Governo'do Estad; tinto Rodolfo Jahn, Sra. Frida, .'

O representante da comuni- Quanto ao pedido efetuado
. descerraram a placa comemo-

.implanta em nosso município,dade schroedense disse que a pel'O deputado Qtta'Cil!o, a im- retribu'indo àssim a maioria ab-
rativa ào evento, na entrada

, municipalidade joinvilense teve .plantação �sfáltica
.

Jaraguá- sO'lutà dos votos que recebe o
do Palácio de Espo·rtesr--.

uma participação ínfima, Gomo . -S�hroeder;, Jorge �ornhausen' partido do goyerno deste 1966.
doação de alguns tubos e pe- adiantou:. Não vamos. prome- E V. Exa., Senhor Governador,.

EM MASSARANDUBA
quenos trabalhos em seu terri- ter nada, mas sim, trabalhar
tório, a favor desta grandiósa
obra. E após discorrer item por

it�m os· gastos em -cada setor

comparou as distâncias, r�ve
lando que para se ciwgar a, Jo
In"ille, via Jaraguá-:;SC-301 gas
ta-se 49 quilômetros, ao passo
que via Duas Mamas,.. apenas
3D, dando-se uma redução de
19 qullOmetros.

E. Jorge Bo�nhausen fez a

entrega da obra, oficialmente,
dizendo em boa hora, ao mes

mo tempo ein que lembrou o

homenageado (�odol�o JahnD e'

revelou os gastos com a cons

trução do complexo, onde epll
cu-se Cr$ 3,5 milhões, dos

quais Cr$ 1 milhão no governo
Konder Reis, Cr$ 1,7 milhões
no atual Governo e Cr$ 800

mil orlundos da municipalidade
guaramirense.

pode testemunhar desde o tem-
A última etapa da.visita go

po em que era.! Presidente Es-
-

vernamental ao Vale dó ltapotadual da ex-Arena que, . pro-
cu foi a Massaranduba, onde

porcionalmente ao seu número
aconteceram várias

d� eleit�res, Guaramirim é um

em cima dele, verificando as

possibilidades e· forma de aten
dimento dentro cio q�e dispo
mos, sabedor da importância.
extraordinária desta interliga
ção asfáltica".

dos primeiros municipios do

Estado a dar apoio total e ir
restrito ªo Governo: Permito-me
que, a denominação de Prefei
to Rodolfp Jahn dada ao pa'lá-

inaugura
ções, co�forme o cronograma

�laborado pelo Prefeito Dávio
Leu e sua equipe de colabora

dores: 1) inaugurações das o

bras de calçamento do Anel

Central da Cidade, extensão de-

SegUidamente, o governador
após citar os desatios

.

que O·

Estado vel'Q enfrentando e que
.... �'(� serão gradativamente vencidos,

O deputado Octacllio Pedro acrescentou que Santa Cata
Ramos, rrepresentante dos Inte-' rina impõe respeito, graças a
resses do munlcrplo e regIão Integração e a junção de for
na Asltembléla' LegIslatIva, a- ças, e. como prova, o cresci
gradeceu' ao Governador em mento da eConomIa catarlnen
nome também do Deputado �e, superior a média nacional
Federal Pedro Colin, aU presen- e com excel�ntes perspectivas
te, por ter dado subsrdios ne- de nova elevação, neste ano. E
cessários para que a velha finalmente concitou a todqs pa
aspiração da 'comunidade' seh- ra Integrarem o PartIdo Demo
roedense fosse concretizada, c�átlco soelál e a pregarem,
qual seja, a abertura da de- de forma conscIente,' a melhor
cantada Estrada DuaS Mamas.

_ dlsfribuição de renda e maior

justiça social.

cio de Esportes, foi uma

011 It"
.

I d
34.261.00m2 e que custaram·

s c açao pessoa nossa e o .

dIretórIo do PDS· feita ao lIus*-
Cr$ 8.317.45�,OO; mauguração

,
da Praça GUilherme Leu, áreatre deputado Naglb Zattar, a dê' 452m2e custo de Cr$ 143

qual tomou-se realidade pela .

Lei Estadual n.0�5.6á6':de 14 de
mil; visita as obr�s de implan-

maIo de 1980. Está ê uma ho- taçAo do módul'o esportivo;
Inauguração do acesso a Ro-
dovia Municipal - MBA' 070,
ligando ·a sede do 'municrpló a

lQcalidade de Benjamim Cons
tant, numa extensão de 18 qui
lômetros e com custo de Cr$
7.618.246,00; Inauguração da
Ponte Ricardo Witte, sobre o

Rio Massaranduba, com vão
de 18 metros' e custo' de Cr$
71.2.870,00; lançaniento da ba- .

se da Unidade Armazenadora
da COCAR Junto a Cooperati
va Jurlti e, finalmente, .Inaugu
ração da Escola 'Isolada Esta
dual Campina Central, com

custo de. Cr$ 237.093,00.
Esses 'atos ocorreram no pe

rrodo da tarde.

menagem das maIs Justas a es

te guaramlrense que dedicou
toda a sua vida à 'causa púb,li
ca. sempre norteado pelo es

pfrlto de humanidade e amor
às classes mals pobres.

E ao final. propOs ao Gover
nador. um .convênio entre a
Prefeitura MunIcipal e a SCET
ou então a doação da obra ao

Munlcfplo. uma vez que a pre-
p

•

feitura mantêm.,naquele local,
um, administrado' e mals dois
funcIonários. estes também
coin a IncumbêncIa da manuten

·910 e limpeza do Estádio Mu

nIcIpal "Joio. Butschardt", e da

Octacfllo acrescentou que �
Governo do Estado olha sempre
com carinho para Schroéder,
citando a participação na con

clusAo da Ponte, 80t>le o Rio
Itapocuzlnho, divisa dos muni

cfplos de Schroeder e Jaraguá
do Sul" iniciada no governo Co
lombo Salles e coi'lclufda no

govemo 'Kond8l' ReIs. bem co-

EM
. GUARAMlRlM

Após o cumprimef'ito dos a

tos administrativos em Schroe
der. a comitiva governamental
rumou para 'Guaramlrlm, oca

sião em que Inaugurou-se· o GI
náSIo de .Esportes Prefeito Ro:
dolfo Jahn, obra mlclada na

Com o objetivo de ouvir com vistas à divulgação
da impr.ensa .esportlva-es-

.

dos XXI JASC. bem como
peclaltzada as principais apreciados os pontos
reivindicações e idientifi- mals importantes. das ati-
car :ó,s problernas eventu- vidades das Comissões
almente enfrentados pe-, Ooordenadoras da CCO
los meios de c.omumca-

. dos XXI JASC.
.

.

�.�

ção quando da cobertura Toda a imprensa espe-
dos JOgDS Abertos, a Co- cializada visitou os locais
missão de Divulgação da ./ de oompetlçâo, Intelren
CCO e aSEBRATUR, em- do-se do. andamento des
presa contratada .para di- serviços e obras que es-

vulgação dos XXI JOGOS tão. sendo executados em!
ABERTOS DE SANTA CA- Jaraguá do. Sul, para a-

TARINA mantiveram en- brigar os atletas, dirigen-
centro com os jornalistas tes 'e· convidados quando.
e radialistas de nosso Es-

.

da. realização dos Jogos
tado, no último día 1.0 de Abertos.
agosto, . em Jaraguá .

do A reunião com a im-

Sul, sede dos XXI JASC. ;�prén;sla te�e lugar 'no Ho-
Na oportunidade, foram' I tel e Restaurante Itajara,

apresentadas as princi- sendo presidida pelo Pre-

pais peças promocionais sidente da CCO, Sr. Si-
e aspectos rnoãlvaclorials gDlf Schünke e Diretores

da Sebratur, srs. Sérgi,o
Rosa e Gilf.redo Lemos,
Dentre os objetivos da

Comissão die Divulglação,
Coordenada pelo

.

[orna
lista Hamilton Cezário, es,.
tá em propiciar à lmpren
'sa condições ldeals para
cobertura dos Jogos A
bertos, nos aspectos' de

·

alojamento, local para co
bertura, meios de -comu

nlcação, palnél de resul
tados é periodicidade na

veiculação de notas à

imprensa, de modo a per
mitir que es órgãos de di

vulgação acompanhem de

perto todas 'as atlvldades'
que.se desenvolvem" em.
Jaraguá do Sul para o

sucesso do maior' acon
tecimento poll-esportlvo
de nosso ESII:ado.

DIVINA
.

PR'OVID!�NCIA
MOSTRA MATER'IAL
DO LABORATóRIO

O Colégio Divina Ptovi�
dência lançou campanha
para ampliação de seu la
boratório de ciências e,
graças a: contribuição re

cebida, adquiriu parte do
mate"ial neeessäne, que
estará exposto segunda
-fe'ira, às 19h30rnin, quan
eto no salão ao Coléglo�
haverá demonstração do
material e pronunciamen
tos. A Irmã Inês :Kauling,
Diretora do Divina

.

Provi- .

dincia está solicitando a

presença daqueles convI
dados para os a,tos que
se farão cumprrir, segun<fa
feira vindoura.

.Esporte�

Modalidades
coletivas em ação

As modalidades coleti
vas da CME de Jaraguá
do Sul (volibol, basquete
b.DI e hanldIeI?DI), prep'a-.
rando-se aas Jogos'Aber..;
tos, estão realizandol a_:
mistasos ,preparatóriDs,
co.mo o 'Ocorrido terça e

quarta-leira desta 's:ema

na. Terça-feilí81 à noite, no
vo.IiBol, Jaraguá fo.i derro!
tado pela jovem e boa e

quipe de Pomerode, 3 a 2,
�enquanto que· o basquete"
embora com bom "desem

. penha, também perdieú,
para Rio Negrinho, por 46
a 43 pontos.

O vDlibol, na semana

passàda, num tre'ino; hou
vera· vencido Guaramirim
por 5 a O,. podendo. acon
tecer hoje à noite, no Gi-

, nási10 de EspDrtes Prefei
to Rodolfo Jahn, iflaugu
rado quinta-feira pelo Go
vernador do Estado, .a ou

tra partida, çomo parte do

programa- de inauguração
-

dor complexo esportivo
guaramirense.
Na quarta-feira, o NDli

boi, basquete e handebol
_
de Jaraguá foi a Brusque,
ond'e mediu fo'rças' com
as equipeS da "Capital
dos Tecidos", em nDVOS

amistosas que serv:em de

preparação à magna com

petição de outubro, em

nossa cidlade.

Schulz coordena
O conhecido odontólo

go dr.Àrnaldo OttD Schulz,
assumiu as funções de
cODrdenador de hande-·
bol, substitu1ndo a WoU
gang Riedftmá.nn que, fa
ce aS' funções profissio
nais que desempenha, o .

impede de dedicar-se com
maior vigor à modalidade.
Outra modall:dlade que po:::
derá ter novo coordena
dor é I()I tênis de mesa, di
r:igidro atualmente pDr Sa
lon SGfirauth, que a exe'm

pio. de Ried�mann, encon
tra.ose assoberbado de
trabalho.
Schulz, no· handebol,

Jã está da;ndo mostras do
seu trabalho.

----UCRE PREPARA
,

PROCESSO DA
N·OVA -ESCOLA B,ASICA

.

,No decorrer desta se

mana, a Prófes�ra Iris B.

Piazera, Diretora da 19.a
Unidade' de Coordenaç4'O
Regional de Ensino (Ucre)
manteve amplos contac
tos com ä Secretaria da

Educação do Estado .de
Santa Catarina, quando
ficou estabelecido que,
paralelam.ente à elabora
ção do prccesse relativo
à criação de 2.° grau,
com habilitaçPes de' Auxi
liar de Enfennagem e Ha

bilitação Bãsica em Cons-

trução Civil, no futuro.Co
légio Estadual Abdon Ba
tista, se providenciará

.

idêntico trabalho em reta

çãô à Escola Básicà Prof.
Giardini Luiz Lenzi, 1.a a

.6.a série) ar ser construída
no bairro Vila Lenzi......;. No
va Brasília.

Desta forma, no campo
educacional, Jaraguá do
Sul novamente vem mere

cendo espec'ial atenção e

destaque por parte dó go�
vemo do Estado, sem con

tar as obras qu� serãô e

xecutadas ainda este ano

e sobre as /quais a im

prenS'8 citadina tem dado
ampla divulgação.

Nóvo
Pol'ícia

Del�gado de�
em Corupá

-

Com a presença do De

legado Regional Dr. Jo..�o
Pessoa Machado (JGinvd
Ie), foi empoiSsado dial 15
àe julho, '10 novo' Dellega
do de Polícia de Corupá,
sr. Antônio Packer i=ilho,
IGtado. na Polícia Civil dG
Estado. O Defegado Pa
c'ker vem substituir ao 2.0

Sargen·tG Mário Colaço da
Silveira, que exercia a

funçãG há �sete anos.-

,E na mesma semana, o
Pre�eito Muniéipal Adelr
no Hauffe esteve na Ca;'
'pital do Estado, acértan
do detalhes palra a cons

trução do prédiG d.a Del,e

gacia de Polícia, que a- .

tualmentie funciona enf
uma sala alugada em pre
cárias condições, assim

.

comQ .. lO Município não·

pos1sui cadeia pública.
'-

DEBUT.ANTES

. A _ direto�ia . do Lions
Clu� Corupá programou.
para 8 de nGvembro, o

seu tradici'onal Baile da.s
Debutantes, acóntlecimen
to social mais importante
dG Município e que vem

. senaó realizadG por eslê
clube ae serviçõs já há
vários anQS. Malis.dIe de-

zena e meia de meninas-
--moças farão seu "debot" ,
CGm a parte musical à car
go do Conjunto Imagem,
do Rio Grande do Sul.

ESPORTE'

A Comissão Municipal
de Esportes, presidida .pIe
lo Vereador Ernestó Feli-

.

pe Blunk, pr�mo�u dia
24, o encerramento do
Campeonato Municipal die
Futebol de Salão, prolT!O�

· vida .pelà entidadei' oride
·
a 'Klassic Móveis ganhou
lO título e o Detroit, Q vi
ce-campeGn8Jto.

A atual preGcupação
da CME die -eorupá, ago
ra, é com relação dos Jo
gas Regionais Lestê, em

Blumenau, no próxim�� fi·
nal de semana, Gnde o

município' �tará rapre-'.
.

sentado .palra tlentar uma

vaga aIOs XXI JogGS Aber
tIOS, em Jaraguá do Sul. E
lO futebol de ,salão do Mu
nicípiG, 'campeãõ i:Io�Cam
peonato Inlerseleções d�
CME de Jaraguá� ãG Sul,
joganClO recten"'leinente 110

_ Ginásio de E$portes Artur.

M'üller, empãtou' 81 4 gols
CGm a seleção de G�spar.

Europa Distribuidor·a.·
Excéletes filmes eróticos importados - Su-

per 8, Colo.rido. "Preço: Cr$ 4:400,00.
..

Desejo receber O' filme número

O .201 • Tedy Soor
O 202 - Kirmres

-

O 203 - Prick Espezial
O - 204 - Bar

.

O 205 - Lesbian Show "

O 206 - Roll-Stuhl
Envie o cupom e o chéque nominal na mes

ma remessa para Europa Distrlbuid�ra -:- Pos"
ta Restante - 89250 - Jaraguá do' Sul-SC.

Prencha ,em letra de f:e>rma
Nome " •.......•.. : .

Endereço n.o Apto. �.
c ,

Bairro ••••••••••••••••••••• eJ' •••••••••••
,
••

Cidade'. . . . . . . . . • . • . • • . . . • • . .. Estado .: ....
,.

Atençlo: Eatrn.mente peI'ÍI maiores de 18- anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


