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e Guaramirim l,em seu Operário Padrão: Jacolii e Persike
"

.� "
'

'laraguá.o VOLTEIO DA POLITICA

,Prefeito de Barra Velha' adere
, :ao . partido uovero'ista

,

Um total de oito empresas,
seis de Jaraguá do Sul e duas

de Guaramlrlm, tornaram parte
do Concurso Municipal Operá
rio Padrão/80 da Agência Re

gional do Serviço Social da In

dústria (Sesi) de Jaraguá do

Sul, cuja escolha e análise dos

processos ocorreu quinta-feira
•

à

tarde, no salão nobre da A-
,

- gência, onde J,osé Jacob], da
'

Indústria Têxtil Jarita e Geral-,
do Persike, de A. ZimdarS Oom,
Ind. Ltda, preencheram os que
sitos 'estapelecldos, vencendo

firl"(l� desemJ?!itnhandl) o, cargo

de chete de setor.
te da Câmara de Vereadores,
Laércio da Çunhà Silveira- -

Inspetor do Trabalho em Jara

guá do Sul, além dos jornalis
tas Eliseo Ubiratan TajeS _, da
Rádio' Jaragul!, Flávio José

BrugAago - do Correio do Pó
vo, Rivadávia Bassele -_:_ da

'G?Z�ta de Jaráguá e Carlos
de Azevedo - da Sucursal de

,
A Nottela. Este a:no, os [urados

analisar�m a apresentação do
.

processo num todo, a vida fa

miliar, tunclonai e comunitária

de cada qual, os fatos impor-"
tantes ocorridos �'a vida dos

concorrentes e critério de ca

da qual,

apresentou o candldato Tarci

sio Rech, 29 anos de id�de, 3
filhos, há 7 anos .na empresa,

exercendo, agora, as funções
\ de porteiro. MetalÖrgrca JQãQ

Wie$t S.A. - Adolar Berner (já
concorreu ao 'titulo em 77), 24

anos, 1 filho, torneiro aeslsten
te, na empresa já há 10 anos.

Marcatto lnd, de Chapéu'� Ltoa,

apresentou o candidato Marqos
Plebanl, 44 anos, � filhos e há

\
.

16. anos na empresa, �nt:l� a-

.tualmente ocupá as funções
de mecânlco de manutenção. '

Têxtil Cyrus S.A. - Alcir João

E-;ortolini, 33 anos, 2 '1iI!los e

há 4 anos e 10 meses na em

presa, onde é �ncarreg,�d�, de
<;(m:� cçäc, Indústna Têxtíl Ja
rita S.Â. - apresentou José

.'.",:"1)1:'; (eleito Operário Padrão
és 1980), 51 anos de ida:da, 8

";Ihos e trabalhando na Jar!�a'
hã 2? anos e ,6 meses, !: en

r-ar,'€Qedo' de tUlrm�/tece!,áge,m.
Et.fr fados Mannes Ltda. - AI

tamiro Hornburg, 36 anes, 2 fi ..

'tos o ht 3 anos e 9 meses na

iirme; como estofador. Illdú�
trias Reunidas JlI!I'aguä S.A. '-

.

I

Após análise de cada pro
cesso pelos 'jurados, a escblha
do Operário Padrão de Jara

guá do Sul rCl3iiu na pessoa do

sr, José Jacobl, funcionário da

Jarita, casado com Dona No:e

ma da Cunha .!acobi e, de (!iua

ramirim, em' Geraldo Persike,
da A. Z{mdars, casado com

1J0na EUi Pállia p'er�ike; rece

bendo 3.89 ,e �87 pontos, 'res

pectivamente. Eles irão, ago

ra, 110 tlnal. de setembro, repre
'sentar seus munlclpios no Con
curso Estaduai, segundo o A

gente Adernar Lotin Frassetto,

do Sesi, que procedeu a aber-
.. tura e encerramento dos traba

lhos.

, Desde quinta-feira, dia 31, a8 prefeituras da Mi-
,

'

crorreglão. do V. do ltapocu passaram a ser integradas
exclusivamente por prefe.itos do partido governista,

que detém igualmente a totalidade do poder nas Câ

maras de Vereadores. Isso deu-se durante o almoço
, ofere�ldÖ ,8'0 govef"ador Jorge .Bornhausen e 'cpmitiva

, que proeedia uma,; série áe Inaugurações no m,unicípio
ele M�randuba" quando o importante fato politico
foi co�umado, ocasião em que o',Prefeito ele Barra

Velha, Manoel Plácido de Freitas, o Manéca, assinou \

a ficha de filiação ao PartidO DemoeráticQ soCiEii (PDS),
-encérrande' deSta form� as .especulações em torno' da

muda",Ç& de partido e cons�mando o ""amoro" , dos
hábeis dirigentes da Associação' dos Municípios do

Vale do ltapocu, que vinha desde há tempos.

D� Guaramirim duas partici
pantes; Energe S.A. - Alimen

t� I;s�ials - concorreu o

candidato Guido Siewerdt, 44

anos, 2 filhos, há 3 anos e 4

meses na empresa, gnde � che

fe aO, setor �e manutenção rne

caniça. Amo Zimdar� Com. lnet.
Lida. - apresentou o seu mais

,antigo 'colaborador, Geraldo

Perslke, 48 anos., � filhos, 19

anos de serviços prestados à

o
.

concurso.

'O Corpô de Jurades esteve

formado pelo Qapitão José Ba-
I

hia - Delegado da 5.a, Dele

ga:cia do $ervlço Militar e Pre
sidente .qo J�ri, Vereador José
Alberto Kf:itzke .....:. representan-

OS' CONCORRENTES

De Jaraguá do Sul toram seis

empresas <, participantes:
A filiação deu-se por volta da primeira hora da

tarde do dia 31, na Sociedade Atiradores de Massa

randuba, quando o Secretário dos Transportes e Obras

Esperidião Amin Helou Filho cedeu seu lugar ao lado

do Gov�rnac:{or para o' Prefeito de Barra Velha assinar

a ficha de inscrição, pa�ndo daí então a Amvilli SIU
formada em sua totalidade por Pref�ituràs

-

li_glldas ao

PDS. No mesmo local, ainda, O Chef� do 'Executivo

Estadual recebeu pfaeas de prata e o titulo de Sócio

Benemérito d, Sociedade de Atiradores de M'ássaran
dubà, pelo auxílio concedido, por ocasião do incêndio

crimtnoso que destruiu a; sede daquela sociedade, em
197'8.

as
,

f

'Asfaltamento:
Cesbe

modernoganha
Ide

"Divina Providência"
laboratório

.DIA 07 .DE -SETEMBRO, PRES
TI�IÉ A tRADICIONAL C..,URRAS�
CADA DO GRUPO .ESCO;rEI�O
JACORITABA, NO PAVILHAO D,E
FESTA DA ·IGREJA MATRIZ SAO
SIEBASTIAO.

ciências , -.

,

,SO a

apresenta
propostas,

elas, e que substituí ao Vi tlnho, já em

Pelotas onde inicia estudos ria Faculdade

de Medicina.
E o homenageado historiou. o que foi

feito, o que foi gasto e o que há ainda

por faz,er para dotar o ColégiO Divina Pro

vidência com labor�tório entre eis quatro
mais ,completos de Santa Catarina. E à im

prensa,. �pós, Vitinho r'QVelou que até a

qtiêlª, data. havia sIdo .ao/�ado juntp ao

comércio e indústria Cr$ 198 mil, da F're7
feitura Cr$ 1.00. mil, dos pais de alunoS;. a

través da APP Cr$ 117 mil ·que contribui

ram cada qual com Cr$ 300,00 em duas

parcelas de Cr$ 150,00 havendo a quitar
ainda parte delas, além de se efétuar vi
sitas a algumas indústrias, comércio e

�an·cQs. •

SegundQ Q Pro,f. Vitinhó� foram adqui
ridos' ,a.té. o presente Cr$ 390.227,00 em

ml:!teriais para o Laboratório de Ciênci�s,
destinados "as disciplinas de história, geo
grafia, químioa, bieiogia, física (parte) e

matemática, junto a Didática Com. e Re
.

p.r. Ltda. (Blumenau), que forneceu ao ia-

boratório do "Divina Providência" mate

rial dàs empresas Apoio (SP), Bender (Sp),
Glopress BI,umenaul), iEC (Porto Alegre) e

Aldipel (RS).
Para o to!al equipani�nto do Làbo-ratp

rio de Ciências do tradicional educandá

rio ma'nt,ido pela Congregação das Irmã.s
da bivin!i Providêncil;l, tornando-o um dos

quatro mais compietos do Est�do, faltam
,

re�ursos da ordem �de Cr$ 600 mil PÍlr'a o

laboratório de fisica que, juntado a ou

tros materiais ainda faltantes, dentre' os

quais um microscópio' coni painel de TV,
de poped,ência alemã darão plenas condi

ções de um perfeito apr�ndizado, um ver

dadEjiro progresso ao ensino jaraguaense,
frizado seguidas ve�es pelo Prof Vitinho,
ao ressaltar a importânciá para, o ensino

ß o QUß vj'rá represent�r ao alunado.

A direção. d.o estabélecimel1to. �stá a

daptando salas para a inst�lação do L,ã".

\ borátórjo de Ciências, part� dele' já mos

trado ao público, segunda-feira.

Em junho deste ano, sentindo a ne

cessidade de dotar o eSJabelecimento de

meios que possibiolitassem um mQlho,r a

prendizad'o nas disciplinas ligadas à c'i
ência, Q Professor "'ictor Bauer JCrnior to-

,

mou inici,ativa' de encetar campanha 'paral
\ compra de um. laboratório para o cqleglo
Divina Providência, que pfo'ntamente rece

beu apoi.o da direção e' APP, er:lvolvendo
,

apos tÕóós os pais· cfe-aluno�e fi pr6pt'ia
comunidade,

.

tornando-se realidade em

pouco tempo, graças a dedicação c()_m que
a causa foi abraçada
E o Colégio Divina Providência, com o

intuito, de mostra-r onde foi' elÍ:!pregado o.

arreçadaqo, reuniy &�gunda-feira em seu

sal,�o nopre .todos aqueies que se propu

setam a colabotar, expondo os materiais

que serão utilizadqs nas diversas disç!pli
nas,' em I:lcontecimento concorrido e que
contou também com a presença do Che

fe do Executivo MUl1icipàl e da Imprença.
A Ir!ll& Inês Kauling, diretora do estabe

lecimento, expressou o agradecimento da

di'reção, ress�ltando o trabaiho desen,vol�

vido pelá Pro'f. Victor, o. principal, entusias
ta na instalaçãp do Lapeiratór'io de Ciên

cias e reconhecendo o trabalho" achou

justo a denominação de Laboratório de

Ciências Prof. Victor Bauer Júnior.
,

I

,

i
Pan,J ßxecução de obras e ,s<erviços de'pa
,mneniaçifo li.:sfáltica, <dreoagéf'!l - Ei Obras
co'mplementares em nove ruas do, ml!nicí
pio e capeamento �fáltico <;Ias tr�s po,ntes
em construção_. objeto da concorrência

pública n.o 04/80, lançada na primeira

ProSseguindo o programa de quinzena de julho pela municipalidade

mudança, de. 6.600 para 13.200 voUs, i"lr!iguaense, somente a Cesbe S.A. � Enge
r da rede -de abastecimento de energia nharia e !=mpeenqi!l'!en�g% I;IIpresentou pro

elétrica, as Centrais Élét-ricas dê Sta. posta, aberta quarta�feira. A.s ruas que re-.

Catarina alerta que neste final-d�se- ceperão -a 'melhoria totaHz;am 13,50�,52 me-

mána desligará a rede nas seguintes trqs,; Walter Marquardt (3:100m), Angelo

vias públicas, das 7 às 17 horas: Sá- Rubini .(1.530,11m), Benha We�e (1�Om,

bado,. dia lÍo�e -,- Ilha da Fig�eira; só 'até a pont�), H.ç>rácio Rubini (865,27m),

ruas BOidoUo Hufenuessler, Barão do Padre AloIsio Boeing (720m), Procópio Go

Rio Br!inco, Gumercin�do da Silva mes de Oliveira (275,80m, da ponte Tava

Porto, Presidente Jucelino e 15 de res Sobrinho à esquina da 25 de Julio e

Outubro; domingo, dia 1 ti _ Ruas José Theodoro Ribeiro), 25 de Julho .. ,

President� Epitãcio Res'soa e laterais (2,222,90m), José Theodoo Ribeiro ( .....

e Procópio Gomes de Oliveira.
.

. I 4:544,04m-até a divisa com Guaramirim)

Segundo 'ßi Celesc, Q corte de Ei Guilherme Wackerhagem (H31,40m, que

energia' durará apenas o tempo sufi-
é a rua do Fórum em constru.ção) .. Além'

ciente para operação da Í'nl)dança em
destas noye ruas, também o capeamento

cada trecho; sendo re:ligada imediata- ,

asfáltico das Pontes Tavares Sobrinho, so

mente.81 rede tão logo sie processem
bre o Rio Jaraguá""':'" Ponte sobre o Rio do

os trabalhois. Cerro, na Bar1ra do Rio Cerro--e Ponte
sobre o Rio' Itapocu, em Nereu Ramos.

REGIONAL Segundo informações extra-oficiais rece-
�. ,

Autoridades, deste municfpio, es- bidas, o Cl,lsto destas obraS ultra.passarão

tâlo desenvl)'lvendo gestö'es junto ao a Cr$ 230 millíões.d'e cruzeiros.

Govemo do Estado,':para transforma- Por o�tro lado, a C_esbe-que está con-

ção da Agên.cia Local em Agência cluindo o tràbalho iniciado pela Paviles"te, '

Regional da Celesc, desmembrando- executa a colocação da capa selante so

-se dest:ÇIl fc;>rrna' da de JOinville, en- bre aS' ruas Joinville, Augusto'Mielke; Ân
tendendo o municr'Pio, sede de mi- gelo Schiochet, Beira 'Rio, Cabo Harry

.

crorregião, C'ómportar perfeitamente Hadlich e Walter Janssen, além de já-ter

a spJicitaçã'o, seja por ser um pólo' iniçiàdo os trabaihos na rua Jorge Czer

microrregional, . seja pelo aumento ,nieWicz, que iguaJmente' será beneficiada

constante da demanda de. consumo cOIT1'.,asfaltp. .. .

'de energia elétrica - particular, CO'-

mercial e industrial.

Na mesma data, Bornhausen e comitiva estiveram

eJTl S�h�er, ooele i�U9Q1'9U • Estradá Duaá Mama.

e cumpriu vários atos ele sua adminislraç�o; em" Gua-
•

ramir�, onde procedeu também a lnauguraçio do G.I
násio de EsPortes ..�Ito Rodolfo Jahn" e em Mas
saranduba, onde Cumpriu o maior' n6mero de Inaugu
rações, confórme matéria )ã enfocada pela reportagem
deste jornàl em sua

I'
úlUnra edfçlo. com cla� dto

detalheei.
l

.

Ce�eeç' -c;ortq
energia parg

re,paros na rede

-E Rosá pulOU de "galho'"
indo para 8 PMDB

Um dia após o Prefeito de Barra Velha haver as

sinado sUa filiação no PDS, o Vereádor Alvaro Rosá,
da Câmara de Verea,dores de Jaraguá do Sul, comu
nicou àcme$a diretora dos trabalhos (dia 1.°, sexta
-feira), na abertura dos)rabalhos legislativos do segun
do semestre, seu desligamento do bloco partidário do

Partido Democrática SocRiI. e Ingresso no PMDB, for

mando a bancada ao lado de Reginaldo Schiochet e'

José Gilberto Menel.
Em ato contínuo o Prefeito Victor Bau

er reportou,-se sobre 9 'acontecimento, re-

,Jistrando também agradecimentqs, quarido
comunicd4 estar na Câmata de Vereado

res, para aprovação, projeto que abre

crédito eSPecial de Cr$ 1QO mil para 'apli
cação no labo,ratório, cqf110 ajuda da mu-

, nicipalidade, - e anunciou" também, que o

saldo qu� faltar para o total equipamento
do laboratório, a Prefeitura. vai dar, co�
signando.:o no orçamento do próxi!110 e

xercicio. Tai anúncio meeceu as mais- e
logiosas manifestações.
Reportam-Sã ainda sobre a importâri;cia

da instalação' do. Laboratório de .,Ciências
o Dr. Alfedo Gün.ther, Presidente' da APP

e o Prof. Carlos AlbElrto Schulze, de çiên-

o .vereador "pula-pula" era do ex-MDB e em' fe

vereiro �te ano, com a extinção dos partidos, "ade
riu formalmente, junto tam!lém com os ex-emedebistas

Leopoldo Beilling e Adolar ,KIi�ke, ao.partido ,do go-,

verno, afirmando, naqu,eta ocasião, segundo os IIFqui
-vos deste jornal que "se fomos eleito� pelo povo, pe
la legenda do ex-MDB, nestes três anos nada cons&

guimo� fazer pois estávall\OS gelados, o executivo não

. atendia nossos pedidos. --Agora, cremos ,que podere
mos 'reéllperar o tempo ,perdido e levar argo. de positi-'
VO - �quele$ que em nós deposilaram seus·.votos, pois
temos a' máquina administrativa ao nosso jado que.

por certo, nos dará todo.o apoio necessário. E q!lem

ganha com IS80 ti o f povo".

'E o vereador, agora, mudandO totalmente de opl-'
nião, voltou a ser o�cionista. ,"Pensar Devagar So�

zinho (P.D.S.) neste período: de abertura, r.efletimos e

resolvemos ficar ao I�o do povo, pequeno, humilde,

apoiando-o no que pudermos e for ,,�rlo", disse

Rosá a reportagem, segunda-feira, absten�ó-se de

maiores comentários sobre a sua" vOl�' .
à

-

oposição,'
talvez procurando com isso "manter'

.

as. aparências"
perante o eleitorado. I

�.
• •

nos rios ]araguaensesTrutas: 10 mil alevinos.Escoteiros
chamam para,
reunião diá 15

\

Desde o dia 29, de julho,
um totàl· de dez mil alevinos

(filhotes)' de trutas "arco iris"

E!SIão povoando os rios jara
guaenses, em cinco. regiões
do . municipio. Isso deu-se

graças aos esforços do Clu
be de Tiro, Caça e Pesca
"Marechal Rondon", - desta

cidade, qUe preocupado com

a pesca predatória e exter

minio dO,s peixes, baixo )re
povoamento, formou Com.is

são, il1teg�ada pelos senho

res Amadeu Mahfud (Presi
dellte), José Alberto Klitzke

e Roland Janasen, do Conse-,
lho Técnico e Membro da Di-

,

retoria, respectivamente, pos-

servar a fauna aquática e

cOJ'ltribulr para a diminuição
da Incidência do borrachudo,
�ue hoje atinge ém certos

pontos índices acima do nor

mal.

s!,bilitando desta forma . a a

quisição' de dez mil aJevlnos,
t�s pago� peJa 'Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul,
.

à· base de Cr$ 3,50 a unida

de, que colaborou também

cQn) 'o transporte:

. cir para sua proc�iação, qu,e
marca uI!' periodo de dois

anos, segundo informou um

dos membros da. Comissão,
qlle adiantou que os filho

les�' foram . s�Uos em. cinco

,regiões �!stintas do; 'municí
pio, não reveladas pa;ra juS
lamente evilar. a pesca pre
dat6ria.

f.'

.

Embora todos tenham livre ação, como sói acon- '

tecer numa dem.ocracia, tal alo, pelos comentários nos

bastidores, déu�se'em função' do pa'rtido governista
não halier concordado com imposições do vereador

(troca de favores) para sua permanência no PDS que,

inconformado, voltou às; hostes oposicionistas pela le

genda toO PMDB; Mas o côrriico nisto tudo é que quan-
.. do anú!lcío do Ingresso de Irês ex-emedebistas, no i'ni

cio deste ano legislativo'para o b'loco partidário gOver
nista, ,o líder do bloco da oposição, Reginaldo Schio

chel, não poupou pesadas criticas e agora com o 're

torno de Rosã, sau�u-o e deu-lhe as -"b� 'vindas"•..

E a' Câmara de V';eadores de Ja,raguã do Sul fi·
cou com 10 vereadores ligados ao PDS � 3' ao PI'JIDB.

o Grupo Escoteiro." JacQritaba;
de Jaraguá do Sul tem marcada para
o dia 15, sexta-feira' vindoura, às
19h30min em· 'sua sede,· na rua Fran..

cisco de Paula,. importante reunião
com os escoteiros, pais de esc'o,tei

ros, membros da diretoria e da co

missão· ,executiva, quando importan-
,
tes deliberações serão tomadas, Qb
jetivando a realização de uma tradi':
'cional promoção anual,' na primeira
quinzena �e setembro. Como sie trata
de assunto do mais alto interesse às
atividades e�CQteiras, ratifica-se a (

import�nÇlia de qUle todos
.

estejam
dia 15, às 19h3dmin, naSeele, para to
mada de décisões.

Neste sentido, apelm-se
aos "pe�cádores" qu� nio
apanhem estas trutas antes
de completarem dois anos·

de vida, época em que co

'meçam a procriar" pois . en

tão os esforços 's,rio em

vão, pols o objetivo é de

vo(ver aos rios do munlc(pio
uma fauna abundante como

outrora',. - embora que
.

muito

dlficll. I

Esses alevinos de trutas

"arco-iris" 'foram - adquiridos
junto a Estação de Piscicul

tura de Lages! mantida e!ß
convênio com a Superinten
dência para o pesenvolvi

,men,o da Pesca' (Sudepe). A
Iruta é origlr+.iria, das regiõeS
frias da América do Norte e

se ad�ptaram bem no sul do

Brasil, face ao clima prop(-

Essa experiência em repo
voar (IS 'rios r jaraguaenses
com trutas, partida do Clube
"de Tiro, Caçll e' Pesca "Mal.
Ror.don", cjue �gualmente
Ir.QU'Xe as primeiras tiláptas
à ,,;,<\raguã do SI,II, es.. �I
cada nos propÓSitos de pre-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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..J?PAPA LANCHE II

I /
I

Os netos Iria e Ad�mir, de
Jaraguá do Sul, enviando cum

primer.tos FO Sr. João Ku'roli,
residente em C8Jl1oinhas e um
c.os mais antiges assinantes
deste jorna:, peles seus 73 a
nos de vide cempletados dia
seis, e desejande muita serte

'

e saúde, ao lade da "Oma"
MarIa,

O Grupe de Senheras de
Lanche reunir-se-á quartarfelra
próxima, dia 13, no Baependi,
prestigiando o Café e' Bazar
Beneficente premovido pela
Ordem Auxiliadora das Senho-
ras Evangélicas (OASE), cem

início às 15 horas, para o quat
a coluna estende convite para
participação.

,

\
,Irmã Cupertine, da Cengre-

IOI·VerSarl·anles HASCIME'H'TOS'
/ gação das-Irmãs da Divina

A, Providência, tazendo válidas as

Aniversariou dia 01 de agosto suas 'palavras nos derradelros .

Sr. Odilo Augusto Schneider, Jjia 12 de julho dlas, cerno que' de última Von-

func. de\ Cóm. Ind. Brelthaupt= ",." Elvis, filho» de Mârle (Edite)' tade - "QUERO ,yOlTAR PA-

Aniversariou: ontem 'Weigmann .. RA O PAI�' -, deixou o nasse

Francisco de Oliveira Wollan meio, às duas horas da madru-
Aniversariam hoJe-aébado gada de 2 de agósto de 1980,
Álvaro" Wischra. - Di,a 17 \e'de julho no Hospital São .José, ao finaY'
Ovrdlo'Nun. Dirceu" filho de Edevar (�- d� Pai Nosse e do Meu De�s"
Ertha, SchOrike nastácla) Rosa e Meu Tudo, de São Francisco,

Aniversariam ainanhi na 'pesença das irmãzinhas em

Dr. Pedro Pery M8sóare- Dia 19 ,de, julho vigília, Gêmea de outra. reii-

nhu Filho, em 8P Giselle, filha de Hilário (Lf- gIosa já' falecida e neta de no-
'

Sria. Josefa, esposa do dial) "Krueçer bres portugueses ---, os Bela'

Sr. "Inocêncio 8i1va • Cruz, Lulza nascia em Gaspar,Dia 21 de julho
Sr. Artur Wilson 8tingh'en' neste Estado, para seguir uma,

Sandro, filho de Ingo (Gu.o-Lurs Carlos Hlntereger /
vida quase sacerdotal, pontl-mar) Stollberg ,

Loi'! 'Dög� ficando no temple do Saber e

Elvira Vieira Dia 22 'de julho cumprinde o mandametno de

Dia 11 de agosto Fernanda, filha de Hilário Deus quando disse: "Ide e en-

Sr. Adenor Paulo Wunderlich (Iracema) Deretti sinei!". No dla 6 de setembro
Sra. CIEua Hanemarm II '" próximo ela completaria o, seu
Sr. Wigande Baumann, em 'Dia �3 de julho -

I , '," ,9r·o, a,né d,e vida! se,!!pre at,iva,
Joinville Jesiane, 'filha de Waldemar excelente professora de 'piiltu-
Merli Gaedke (Denise) Mueller r,a, d$lna qe,....i!,vejáyel memória,
'Remeu' Junge Dia 26 de juilio ',' '" '1""" ",s�r:vi!:t. R?.r. �nq�s ,28, anos na

Echaly Edit Benz .

Valm i,fa, filha dé Alcides '(Le-
form�ç!io ,de gerações de jara-

Sávio Murillo, filho do Dr. ri) laffin'
'

"
' " g.uael1s�� e catari�enses, no

Murille (LilaJ)' Barreto de Aze- ,.. -'" p,rédie da Mal. Deedore, impri-
vedo > mi�:do nes aIUl;�s �es :tr�çes de

Dia
/

12 de agosto Dia 27 de julho �
sua

• Tarcante persenal idade,
Sr. Getúlie Lenzi Marlete, filha' de Irineu (Tã. onde �obressaiam os seus e-

Eracr Baumann nial) Maier xemplos, a sua bendade e seu

Sra. Erica, espes� de Sr. Dia 28 de ,'ulho
afeto, especialmente nes últi-

H I th B mes anes quando se dedicavae mu
'

!iyer Edílio, filho de Dorval (Iso!-Alzira Zeh inteiramente à alfabetização
de) Temaselli de crianças menos detadas. É
Charles, filhe de Egen (�C!�- Po.ss!yel que este período tenha'
lina) Ueck�r marcado mais a benemérita
Marcelo, filho de Ataídes ,professe�a, a heroína modesta

(Elizabefh) des Santo�"" e apagada.' é verdade, mas um

heróísme de tedas as hora;;

MffiANTE SOCIAL ...
,(NOSSA GENTE - NOSSA TERRA - NOSSO MUNDO)

(

(Equipe "Correio do Povo")

IRMA CUPE�TINE

Fernando Luiz, filhe de Aldo
Luiz (Emmy Hagedern( Bu-
zarello i"

• ;'li JAndréa G: Vieira
Cezar Jackson MÜller

Dia 13 de ag�to
S�a. Gerda, esposa do Sr.
Mário Mahfud

'

Sra. Edwirges Heinzle
Afenso Gençalves
Joana Hagedorn
Hélie Butzke
Rafael Egrdio, .filhe de Aide,
Luiz (En;Jfny., Hagedorn) Bu-!
zarello

Dra 14 de ,agosto
, Sr. E;stefano Maier,'

'Dia 29 de jUlho
Mar-cos, filho de Orlande (Nil
za) Spézia
lucimari� > -filll�"'\e de )Evalde
(Edi)) WabkEMTage�'
Maria, filha de Pedro 1 (Eunr
ce) Sav'i
Adernar; filhe de ,Lindolfo
'(Mari� �iqueira) Severino

não reclamando henrarias

Dia 31 de 'julho .::
. Francine, filAa de Mário (Mar-
lene) des Santos

'

Diá '1.0 de, ag�to
'Márie, filhe' de Márle (Celfna)
Staehelin

> �-�'
,MORETTI JORDAN

"

Waltraud Hermann, em Ce

",pá .
'

(

Sra. Alinda ,Ruediger
Srta. Rita Seiael, em Corupá,
filha de AI,vim (Hella) Seidel -

, Nélson, Weiss
Dia 15 de agosto
Sra. Assumpta Z�pe�a pava

. nello

,

Marlête I fUha, de

(Id�linal) Ar�dt
'I .�

Adernar
,

O revendedor da_linha Ford
"

para a Região da Gran<;le Jar.a

gúá, f€chande seu décimo ter- ,

c�ire gí:upe de vend!is de ,Con-, '

s6rcio Uniãe� cuje" Sor:teie 0-

'correrá no final des\e mês, Su
cml�e à empresa .qJle sempre
tem dado grande fef.ça ao !les-
so jornal'!'

'

: / ,

..,,1"

Dia' 03 de agosto
,

A,nderson, filhe "'de' Irineu
(Cléia) Deretti
Marcelo, filhe de Liomar
(Ginetes) Ie Paula 'l "

"l..) •

Sr. Ge,raldo, Meier, em, Jara- ,Dia 04 de agosto
guá 84 Jenas, filho de Vitó�ie (i3er�
Sr. Erwino, Lemke, em Rio da ,- nadete) Nass
Luz Vitória (' � ',,. Dal')_iel, filho ,de Nilten (Irma)
"Sra., Elena Borges, em Go- Floriano,
rupá: , Adriane, filho· de Sàntes
Sra. Maria Z'apella ,(Inês) Vandrei
Maria Luy

" ,Emerson Rassweiler
.

Jesearu� Gemes
Sra. Maria, esposa
Alfredo Vasel

de Sr.

�EXPEDIENTE-
,

C!.) a tl ij (I) tltJll.lfl.r
Fundado' em 10 de maio de 1919
CGCMF n.O 84.436.59110001-34

"

E
I
1

Os BAUER II

O Prefeito Municipal Victor Bauer que aniversariou
no 'último .dia 06, empreendeu viagem' ao lade de sua es
pesa I;lvira e do filho Vitinho, para Peletas, onde Vitinhe
inicia neva jornada ingressando na Faculdade de Medici
na da Universidade Católica e de onde certamente retor
nará a Jaraguá do Sul daqui a alguns anos cerno médico
O casal amigo Victor (Elvira) Bauer ainda de parabéns
pelos 24 nos de casamento no dia' 11, segunda-feira e no
aguarde do primeiro neto 'para dezembro, do seu filHo
mais' velho, o' Paule Reberto diretor, vi,ce-presid�nte da
Erusc, casade cem Maria ,de' 'Fátima.' Nossos renevades
cumprimentos à fammS' Bauer.

RECADO íNTIMÓ
\ O Clube fntime Menegetti 'Iteve come anfitriã, .ontem, ,em
sua residência e após no Res
taurante Esplnheires, em Join- ,

villa, a Sra. Aurea Sc�mitz Ro
chà, esposa do sr. Gilmar Re
cha.

e

--f.r
'KAFE HAUSS
Superando as expe<ttativas o

Café Co'lonial e o Peste de
Vendas ,Jarita no Km 5 da SC
-301,. Nossos amigos da Jarita,

, com quem centactamos dia
destes, estãe entusiasmados
com a receptividade do em

preendimento; recentemery�
inaugurado e que se censtitui,
,também, num pento turistico
de municrpio.

�, \

Agora na Reinoldo Rau, 626, aten:'
��:j)'jr7dendo diariame�te, inclusive aos sába-'

dos até �s 18 horas e aos' 'ldolJ1ingos e
f feriados das 8 às 12 horas. Demonstre
seu carinho. Of�reça fJ.Qrês da

FLORICULTURA II\IIPERIAL
..

�. I,

VIElRENSE ,

Nossôs ,amiges da Secieda- '

de Vieirense têm, heje, ó dia

cheio com a reaiízação : da tra

dlcional festa do Tiro-Hei. Se

,gundo e ,p�ogram8, às 13h30min
�

haverá concentraçãe '(los só

cios ná secie secÍal, rumando

seguidamente à residência do

Rei, Sr. Bertoldo Bartei, esco

lha do ,pove "Rei <io Tiro" e,
, às 22 heras, baile 'I ibllco com

'

.

"Os Caveiras".
r

�*
NAHAS
Cumprimentes ao casal �iI

be'rte (Zeli Platt) Nahas, eie

Presidente da Associação dos

Cropistas Esportives de Santa
Catarina (ACESC). Gilberte',
que é oflcial aposentado da

Marinha, ex-combBltente, asses

sor de imprensa da Secretaria

da Justiça, jornalista, entre ou

tros importantes carges que

ocupa é casado com uma ja:ra
guaeris�, Dona Zeli, fltha 'do

Cei. Hotion (Ondlna) Platt.

--k-
CRECI
O Conselhe Regienal

Corretores de Imóveis da 11.a

Região - Santa Catarina, con

vldando para a\ cerimônia de

Inauguração da nova sede, dia
14 de agosto, às 20 heras, ElI')1

'Florianópelis. Um extenso pro

grama será cumpride. Gratos

pele cenvite!

JURADO
O redator da coluna, Flávio

Jose, ao lado de outros [ura-
li ",.'" i, ,

•

dos, participou quinta-feIra,
dla 7, come membro do júri!
da esco'lha do Operário Padrão

Muni.clpall80, dós municfpios
de Guaramirim e Jaraguá do

Sul, na Agência do Sesi. E por

Ialar em Sesi, destaque 'para o

excelente trabalho que o
�

agen

te Adernar Lotln ,Frasette,' ao
lade Ide colaboraderes, vem

desenvelvendo.
'

--tr
LANCHE I
A 'Sra. Marga Boss recebeu

terça-fei'ra em sua, residência

suas amizades pare um lanche,
,

e na quarta-feira, fei anfitriã de

seu Grupo de Lanche e Sra.

Maristela, espesa do dr. Guida

Gascho.

de

-*
!fOTARY
Ainda sobre Retary, e mals

antige clube de serviço de Ja;
raguá do Sul, teve cerno' con-

,

vidados em sua reunião de ter

ça-feira, os Padres João Hei

demarm e Vilberte, este de Ce

rupá, que abordou cem grande
prefun.didade a impo,rtância e

o 'significado do "pai" na famí

. lia, ensejand'o a datâ que a-

m'anhã se comemora. O, rota
riano Reland, do 'RC Guarami

rim participou igualmente, fa.

zende recuperação.

• f ,"

M,ORGAf)lA", .' ,,,' ., dª!).. Drefahl e neta

Com:pletQ,u .. Sf}l1, pr.b .,do. Çom�ndaçlor AI-

mejro Çln,inhq",�uil1t,a::.. , Yim (Hella Fuck) Sei

-fe{{p., �ia, 7." ;a graciQr 'o�I" nosso!s: grandes
sa Morgana (foto) rei:' amigos e leüores da
sidente em Rio Ne- coluna em Corupá.
grinho, filha do casal Felicidadeis aMarga,..
amigo Eng.o .IEdison na, extensiva,s as fa
Paulo "(Dol'ores Bei- rriílieys Seidel/Drefahl.

)1

A coluna fei .interpelada se

guidas vezés à v.eicular ne,ta
sobre a falta de epçãe que se

constata na cidade, que reúna
a seciedade e ,a todos outres à·
noite e Iles finais de semanà,
Mas la "ai resposta. Contactan
do com e Cozzarin, de Itajara,
dias destes, este nos informou
da abertura, após o dia 20 des
te' mês, do Garten' Hauss, na

Getúlio Varg�s 847, com uis
queria, mini-restaurante, p'izza
'ria e fanches. que vai ser o fi
:'lo: Segundo nesso amigo Cez
zarim, os que aguard'am a aber

prêmies que nãe a satisfação, tura ele Garten Hauss, não se
. do' dever cumpride e, principal- arrependerãe. tampeuco' per-
, mente, .o f;!�or dos SeU$ di�í- 'der�e per esperar. O Ciro fa-
, _pglo$.) luiz�l: B�la'Cr!;lz, ou me- leu, tá faiado ...

'

!h0r, Irmã, Cupertine, fei sepul- .'

taça na tarde do mesmo d'ia e"�· "' ••_I111!11__�
dI) seu falecimento na Necrtópe-'
Ie Municipal de Jaraguá do
Slll, a primeira religiqsa 'da

Cóngrega�:ão das' Irmãs da Di
. vÍl1a Pr!lvidência a ter a sua

!o'usa sepulcral ne Campe San- ."

to dir nessa cidade

" -I'
'

" ,

I

CASÓRIO
_Decoraçpe§i pa.rá casamentos - Decorações

para. Igreja$ - Decof�9Õe� para clubes_ Arral'!jos Casaram-se entern, às 20 he-

piJr:a festas,- Buquês em gerai." ras, ,na Capela Nessa Senhora
.

,,'

D'
i " das Graças, os jovens Doracy

"
"

\' Leurdes Bra'tm, filha do casal

u" "" , '" ", .�Ia�ms
ornamenlals.

',"

.

'
'
'. ��:dr�I!�) Br���P;�d�IÓi (D���:

Cerrêa Nete, filho de Isolmiro
,'. , Joãe (Célia Catharina de

Aguiar) Cerrêa, da socied'ade

guaramirense. Após a cer!mô-
Dia 26, as patrenesses das nia religiosa heuve recepçãe

Debutantes/1980, Alrlete da aos conviClados, ne Juventus,
Cesta e Amazilda da Cesta em grande esUlo. Ae jevem qa-
Basto�, recepcionarão afHhadas '

, sal, ,as felicitações desta edito-
e mães no Kaffe Haúss, em ria secial.

RECEBENDO

encqntro em que estãe' reser
vadaS várias surpresas. A ma

drinha' das 'debutantes será a
Sra. Elvira Bauer, Primeirà Da
ma, do Municrpio.

'-'k- -

EM SCHROEDER
, IL.EMBRANO'O . Na qUinta-feira,' dia 3r, em

Será neste 13 de agesto" ,Schreeder, o encentro de qua

qua�a-feira, às 15 hpras, o.Ca';. ., '" t�o (�olabor�d�:res. �est� ,io.rnal.
fé e Bazar ,Beneficen'te que, a '. FI�vle José ,e .Genmh�, ?a da

Ordem Auxiliadera da� Senho- ,r._ré_d,�çãO� Pau'le Moretti ' e'INor-
ras Evangé1icás (O.ASE). pre-. berto Silv,,:!ra, Júnior tiveram
meVem no Bllependi, �nde es,., , qcasião ?e, um brev� .9.ate-pa
pera ,contar com � cÓlabo,r,a- " p.o, Rual1,�9" cO'l:,\h�c�rres o Sil

çãe, eis que ó proguto ,Hquido r' yei,ra J!J,nior, ,que sema�alr;nen-
, da ,premoção revert�rã às cau- te está nas, páginas. 'de "CP", :

'sas filan.trópicas do: m'l,mic;:f.pi? em sua. apreciada ce!una ..

____,._

.

Fundos Açóug�e Mahnke
�

.

�

CalCe e vista-se melhor
, neste outóno com 'a '-,

Diretór: �

Eugênio Victor Schmoeckel··
, ��_êu

�

problema de roupa
suja já era. CIRO'S tem a

'

solução. Eficiente!"

Colaboradores:
Yvonne Alice Schmoeckel Gonçalves, Flávio J10sé
Brugnago, J�ime Blank, Prof. Paulo Moretti, José
Castilho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa, Prof.a
Alarde S. ·Amorim, ,Rudolf Hirschfeld, Silveira Jr. eip/0'3

-- ,--'- -. ,-.- -
--
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o[Otn ft[ I AL fL o R IA n I
, ",

Otlcinä' de Máquinas '

de Escritório
" Antes éfe mandar sua's má
quinas para conserto, con

sulte-nos,'
Bapid'ez, eficiência e <bon'!3

pre,ços estão ,a sua diSiposi-'
ção,_ i.")'·"� ," ,� , � q··l.. '!I

Rua Venâncio da Silva
Porto; 331, ao iado<:ta Weg I,
Fone 72-0053 (re'cado) - Ja
raguá do Sul-SC.

Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo,
Rio de Janeiro, B:Horizonte, SalvadorLe Fortaleza

" ' '., • I .,
" ,�'

/ \.
'

Este jornal não 'se responsabiii:r:a po� artigos �..
siilados e nem devo'lve originais. .

(.

-

•.. Três lojas( para . ynelhor
s�rvir. a distinta clientela,
d��s �a GetúllQ Varg,as ,�. na
Marechal'Deodoro;

,

"KAFFE HAUS"

UMA DEMONSTRA!ÇAO DE
BO'M G'OSTO ...

,RESERVAMOS A VOCÊ E
SEUS FAIVIILlARES Q DIREI
TO DE UTILIZAR NOSSAS
DEPEND�ÊNCIAS, PARA CO

.

MEMORA!çõES ESPECIAIS.
FALE�'-CONOS'cO,...

'Fone: 72-1266

Para este outono, vista-se,
!I�un9(1�, elegante e descon
traJda. Passe ná

'

-/ �� 'Vonfooções
.

• I
-

•

,S�e(i �tda.,
" ',:, �.#
,

e 'verifique (�s opçõ�s
para'presentes que só a

SUELI TEM.

--k
JANTAR-DAN'ÇANTE

,
. ,

H� iniciativas que marcam

época pela- sua originalidade
ou peli( slla 'repercussão. Per
,isso, a SCÁR de Jaraguá do

Sul, se propõe a repetir a pro

gramaçãe que' marcou tão sigo'
J nifieativamente ai passagem .de

"Dia dq Papai", em 1979. Nes

te ano programeu nevamente

a nemenagem e a premoçãe,
que censfará

l
da III Noitada

do Prato Típico Italiano, com·

jantar-dançante no Grêmio Es

portivo Juventus, na próxima
sexta-feira, às 19h30min. A

musicalidade será das �elho
res e haverá entr:ega de brin
des aes participantes.

ClÜldfy:ela

,
'

I CINDERELA;,
a melhor opção para

suas compras.

POSSE
Os industr.iais Dorval Mar

cátto e Redolfo, Hufenuessler
tomam pesse segunda-feira, às

17 horas, como integrantes da

direteria da Federação das In

dústrias do Estado de Santa
Catarina, em ato que se d'ará
no auditório da Celesc, na Ca-

.

pital de Estado.

-tr
GOVERNADOR
Dárie Maciel, leitor da celu

na e Go,vernador do Distrito

465 de Rotary',lnternational vi

sita dia 12 de setembro ao Re�

tary Club de Jaraguá do Sul,
cenferme seu pregrama de vi"

sitas;

-*
B:OMBEIROS
Nomes dos empresáries Ed-

I mundo 'Kfosewski e João Ba

tista Prim sendo c.egitades,
para substituir a José Carlos

Neves, na Presicrência do ,Con

selho de' Administração, em

ato que acentecerá, dia 27 pró-
xime:

--k
CEGONHA.
O casal Irineu (Rosane Bea

triz SchmQckel) Buerger, a

guardande a visita da �egenha
que deverá "pintar" no inIcio

do próximo ano, e que já vem

� sendo devidamente "curtida";

JOIAS?, .

PRESENTES?
,

So'NO
/

Lanzrnastel
.

.. --'" J

Av, Mal: De,o;doro, 364-
, >

;

JARAGUA 1)0 SUL: _' SC
Um presente para cada gosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

- CNP autoriza -instalação . de posto de álcool'em Jaraguá do Sul
O Secretário Dieter Comunicação nesse sen-

,Schmidt, da indústria e tido' foi dada ao gOverna-
Comércio, informou que _dor Jorge BOlrnhau�n
a implantação de uma re- pelo vice-presidente Au-
de de abastecimento.-de rellanc Chaves" que é o

álcool carJ)urante em S.
_ presidente da Comissã'o

� Catarina, proposta em Nacional de Energia.
maio deste ano ao Conse- ..

lho Nacional do Petróleo Na mensagem ao Go-
foi autorizada "ad refie- "Iernador,' o vice-presi-
rendum" d� plen�rio da dente- Aureliano Chaves
Comissão Naciona' de acrescenta que a [ibera-
Energia, em caráter ex- ção de dois pontos de a-

perimental, com a finali- bastecimento pall'a as 'em-
dade de - verificar o com- barcações que, operári1
portamento do mercado. no terminal pesqueiro do

porto de Laguna, outra
solicitação do secretário
Hans Dieler SoI1midt, en

contra-se em'fase-conclu
siva de estudos junto ao

Conslelho Nacional êlo Pe
tróleo - CNP, ao fazer o

pedido, à Secr+etaria- da
'indústria, e Comércio a

lertou o general' Oziel de
,Almeida Costa" para o fa
to de que 'a vfabllidade
técn,ica do 'tlerminal esta-
ria cQmprometida pela
inexistência, no locar,' ,de
equipamentos adequados

, -

Resumo

\

Educação

---

,BOMBEIROS dual será da ordem de Cr$ rentes e cuarenta em fase de

600 mil e o prazo de vigência ectinção, Também se encon

do convênio, de 115 dias con- tram em perigo entre 20 e 25

secutiyos, contados do' dia se- mi. espéc'ss vegetais. 'Em sua

guinte ao da esslnatura. ,n'aior parte, isto é o resultado
direto ou lndlreto da atividade

humana.AULAS
A Secretaria da

D,ESTILARIA

termo estiver em vigênCia.

ANIVERSARIO

POMERODE

9.0 financiamento à Usati, no

v;:llor de Cr$ 169.277.750,00.
Além da destilaria, a empresa
deverá implantar ?.375 hectà-
res de lavoura canavielra na

região em cinco etapas de 475
hectares anuais. Tal' Rrojeto
,propiciará acréscimo de mão"

-de-obra naquela 'regiAo, de

vendo gerar 500 empregos a

té 1983/84.

-
"

ao abastecimento de-
combusti�is-às embarca-

- çõles, e com isso, ense-'

jando a preterição das
ins1lalações do terminal
de Laguna pelOls termi
nais de ltajai e de Rio
Grande.

OITO JA FUNCIONAM

Para tornar possivel a

circulação
- de veiculas

movidos a álcool em' todo
o Estado, a Secretaria da
Indústria e do Comércio

tá fixado em Cr$ 1,4 trilhão e

as prioridades continuarão
sendo agricultura e enerqla,
Apesar da -polltica de combate

à inflação, haverá recursos pa-

ra o crescimento da área plan
tada e para á pesquisa e la

vra de petróleo ou outra fonte

de energia. Além disso, o go

verno insistirá no desenvolvi

mento de projetos para redu- '

zir as importações, como as

de papel e celulose, e au- -

mentar as exportações, Para

este ano, o orçamento da U

nião fo ide Cr$ 877 bilhões e

263 milhões. '

NA IMPRENSA

o novo, agora também colo

rido, Jornal de"Santa Catarina,

em sua edição de domingo,
no Jornal (do fim) da Semana,

trouxe, na última página onde

a imprensa é destacada, na

coluna "Rotativa", menção a

edição do' "Cor�eio do Povo",
de 26 de jul,ho a 1.° d'e agos

to, destacando a entrevista

com o, industrial Eggon João

da Silva, 'da Weg, a insatisfa

ção dos prefeitos q_IJaoto ao

retorno do ICM e õs104 anos

de fundação de Jaraguá do

Sul.

-

O presidente da' Associação
Comercial e Industrial de Ita-

dos elevados custos opel"8cio
nais que as empresas �espre
enderiam para implántação
dt;tste vôo.

submeteu ao CNP uma

relação de 48 municípios
localizados lem pontos e�
tratégidOs constituindo
uma rede de -abasteel
mento de álcool com um

total de 62 bombas.
,

Desse total, 8 já Se en

contram em funcionamlen
to em Florianópolis, JoilÍ- ,

ville, Blumena"u, Ilajai e
LagJeS onde são abasteci
dos mia'is de mil veicul'os
a álcool, tanto os oficiais
como os pertencen,ties a

taxistas, frolistas e parti-
:' culares.

'

,

,

Atualmente, o consume
,

de álcool nes, postos 'que
'iniciaram a venda do pro
duto para atender à� n!é..
cessida'des locais, já atin
ge a 'nove mn litros diá
rios, em média.

; Com a autorização da- . CefcL!ia, Lage,s, e�tJ'Onca
'da agora pelo presidentfe r mento BR-116 com a BR

da Comissão Nacional de
'

-470, Concórdia, Porto

Energia, � vic.presidente União, erl\foncame'l1to da

da República Aureliano BR-iSS, com a, BR-282,
Chaves, as companhias Palmitos, enltronc,amen�o
diSilribuidoras dei combus- BR-282 e Campo Erê, Sao

tíveis já podem prom,over Miguel d'Oeste, Dionísio

a instalaçãlo de bombas Cerqueira,' Taquaras: na

para abastecimento de âl- BR·792. Bom Retiro, Cam
cool em todo o Estado. pos N'ovos, Joaçaba, Xan

,'Xerê, Chapecó, Rio do

Sul, CuritibanoS!, Brusque,
Orleães, Canoinhas, São
Bento.do Sul, entronca
mento tia BR-101 e �ão
Francisco do Sül,' Tl(rvo,
Jaraqi-á do Sul, Tijucas,
Crir.::júma, Timbó, T1ii6,
I!aiópolis, Caçador, Videi·
ra, Capinlal, São Joaquim
Anita Garibaldi, Fraiburgo
Caxambu do �ul e Itapl
ranga.

MALHA DE
ABASTECIME·NTO'

A malha de ebasteet
mente proposta ao" Con�
selho Nacional do Petró"
leo, lcc,aliza bombas nos

-

seguintes locais, incluin
do as que já funcionam:'

Flc'rian6polis, Joinvine,
Blumél:a�, Itajai; São Jo

sé, Imbituba, Tubarão,
,Araranguá, Mafra,

'

San�a

E'uropa Dlstriouidora
Exceletes filmes eróticos importados - Su

per 8, Colorido. Preço: ,Cr$ 4.400,00.

Dese;jo receber 0"- filme número

O 201 - Tedy Baer

O, 202 - Kirmes
O 203 - Prick Espezial
EJ - 204 - Bar

O 205 - Lesbian Show "

O 206 - Roll-Stuhl /

Envie' o cupom e o cheque nominal na mes

ma remessa, para Europa Distribuido,ra -- Pos-
'

ta Restante - 89250 - Jaraguá do' Sul-SQ.
,Prencha em letra de forma

Nome_ , ,
'

'

..

Endereço
-

-

. .- n.o .. :. Apto. . .

Cidade
'

� :. Estado .

Atenção: Estritamente pa� maiores de 18 anos.

O governador Jorge Bornhau
sen aprovou term,ti' aditivo 'ao
convênio celebrado entre o

Governo do Estádo, através
da Secretaria da, Fazenda,
com a, interveniência da Se:'
cretaria de Segurança e In-'

formações e ,o Corpo de Bom- recomeçou sexta-feira, dia 1.0, MASSARANDUBA.
as aulas em todos os seus

beiras Voluntários' de Jara- O Ch f d E t' E t
5.018 prédios escolares espa- -,

e e o xecu IVO s a-

guá do Sul, baixado pelo De- 'duel aprovou convênio assina-

t 327 d 9' d b lhados: pelo Estado. De acor-
cre o ,e, e setem ro

do com o cronograma e,sta- do, através da Secre.taria de
de 1977.

belecido pela Unidade Opera- cultura, Esporte e Tunsmo e a

, Segundo disposto no adltl- cional de Ensin _ UNOE
� interveniência do Departamen-

_

o, _

...

•

vo, Q' Estado de- Santa Cata- serão completados neste se-
to Autônomo de , Edificaçoes

rina concederá à mencionada gundo semestre, os 216, diasl -DAE, com a Prefeitura Muni-

instituição .jaraquaense um aula nos turnos diurnos e 182 cipal de Massaranduba, visan-

auxílio correspondente a trín- no _período noturno. do à cooperação técnica e fi-

ta vezes o Tenor vencimento- nanceira, para cobertura de

dai escala padrão do Estado, Recomeçaram' suas ativida-
uma quadra de esportes poli-

por mês; enquanto o ref.erido des, 5.018 estabelecimentos valente, "padrão 79". Segun

estudantls, movimentando ...

do disposto no ajuste, o valor

550.525 alunos e 22.214 pro-
da 'contribuição financeira es-

- As despesas decorrentes fessores, �om ,a seguinte dis- tadual será de até, Cr$ .

da execução do ajustá corre;., tribuição: 8 estabelecimentos 1.439.536,36, ti conta ao pro

rão à conta do Orçamento de no ensino de pré-escolar, com jeto "Construção de Centros

Encargos Gerais çlo Estado, 469 alunos e 31 professores; Integrados de Esporfê' ,e Edu-

R cação Flsica.
.

ecursos sob a supervisão' do 4.226 estabelecimentos na re-

Gabinete de Planejamento e 'de estadual' do ensino de 1.0

,Coordenação Geral, com a grau, com uma matrIcula de 'A execuçIo 'fisfca da otira

administração da Secretaria 513.293 'alunos e 20.134 '-pro- será, da Prefeitura de Massa

da Fazenda. A vigência será a fessores e 84 estabelecimen- randuba, diretamente, ou me

partir de 1.° de setembro 'des- tos do ensino de 2.0 grau, on-
diante a contratação, pela

te ano. de estão l')1atriculados 36.763 mesma, de serviços de
_
fercei-

alunos com a movimentação ras. O convêniO' estabelece,

de 2.0.48 profeSsores. também, o prazo de 180 dias,

O Diário Oficial do Estado, a contar do recebimento, da
A�REAS

_ de -28 ,de julho, publicoU a ELETRIFICAÇAO primeira parcela, no montante

,Portaria n. 8, do 'Secretário A Federaçãq da� CooperaU- de' Cr$ 500 mil, para a e'Xe-

dos Transportes e Obras, Es- vas de Eletrificação Rural de cução dos serviços.

peridião Amin Helau' Fil,.;o, Santa Catarina tem novo pr!!- jaí, José Luiz Collares, decia-

copstituindó Comissão incum- sidente. Geison Cláudio, de CHEQUES ro].l que apesar das constan-

hida de, no prazo de _ 60 dias,� Brt:!ço qo Norte, foi eleito, por O Banco Central enviará _t�s reivindicações por parte

e,abor�r a programação de aqlamação pelos 31 represen- quinzenalmente' aos S,elrviços de entidades_ e lideranças em

atos e iniciativas alusivas à tantes de cooperativas pr,esen- de Proteção ao Crédito e, às presariais e solicitação de um

comemoração do 53.'1 ani- tes, à assembléia geral rea'li- instituições financeiras uma vôo Varig e Vasp fazendo li-,
versário da' Ponte Hercflió zada na Capital do Estado,. relação de todos os que de- gação entre'São Paulo-Itajal e

Luz, o cartão postal d� S-tnta ram chequés sem fundos e os Porto Alegre, nada de con-

Calarina, ,que liga o Continen- ES�RI1:'0,RES
'

nomes só serão tirados do creta e ainda foi decidido, de�
.

te à Ilha de SC. O escritor catarinense Pi-, cadastro depois do pagamen- vida, ao pouco tráfego 'existen

nheiro ,Ne�o acaba de ser de- to da dívida. As novas medi- te no sentido sul, e ein função
, signado delegado estadual da das para moralização dos

Santa Ca'atrl'na t" b I' d
.

er;a reve- União Brasi eira e Escntores, ch.eques foram anunciadas em

mente sua primeira dtlstilarià, para representar Santa Cata- Brasília pelo diretor da área
de álcoOli hidratado, cuja ca-

-

rina junto àquela entidade. A bancária do Banco Central,
pacidade -diria de produção in�i�ação de' seu nome foi a- Anfônio Meirelles. �Ele explicou
será de 60 mil litros. O err- provada em reunião, em São que a partir de 2 de janei.ro IPESC
preenqimento' và'i ser 'constnil- Paulo, onde a UBE tem sede, de 1981 quem não dispuser O diretor das carteiras de

do no munic1pio de IIhot� no e comunicada pelo seu ,presi- de fimdos para pagar seus programas habitaciona:is di

Vale do taj�l, pela Usati S.A. dente, o também catarinense cheques terá seu nome, nú- versos e programas cooperat�-
- Refinadora Catarlnens,e, Pérl'cles P"ade. t' d BNH A tô' C d I" mero do CPF ou da Carteira IVOS, o ,n mo an a

com os recursos provenientes de Identidade Inclufdos num Fonseca, esteve em Florianó-

do Programa Nacional do AI- BESC,
cadastro especial por dois polis, onde assinou um contra-

cool, sendo financiados pelo O Presidente do Besc, Vic- anos. to com o iPESC, no valor de

Ba,"'co Regional ç1e Desonvo!- tor' Konder Reis afirmou em � \ 816 milhões e 601 mil o�uzel-

vimento do Extremo Sul. O entrevista à Imprensa que a Ii- FORMAÇAO RURAL ros, para concessão de finan-

BRDE já aprovou a concessão mitPtção pelo' Governo Fede- ciamento individuais aos ser-
Na secfe da Federação',da

ral, do crédito às financeiras, - vidor,es -da adminisfração -

dl�
Agricultura do Estado de San-

ta Catarina foi assinado no fi-
reta ou indireta do Estado, pa,..
ra a, construção de dez mil

unidades habitacionais.

Cientistas
descobrem
novo grupo
sangüíneo

Bairro

Um novo grupo san

güíneo, chamado "0-
,Bombay, foi descoberto
por médicos na clínica
"ta Alianza" em Ma,ta
ro, perto de Bar,celona,
durante exames que rea

lizavam em um pacien
te.

_ Segundo, as estima
,tivas dos médicos, 8'0-
mentte cerca de ,30 pes
soas no múndo têm es

se grupo sangüíneo.
Com o objetivo de pros,
se.guir as investigações"
várias amostras do "0-
Bombay foram ,enviadas
a centros e.specializa
dos de Paris.

No ano 2.000f 185
milhões de brasileiros

Dos- 185,2 milhões de habitantes estimados

para o ano 2000, 78% 'estarão concentrados nas

cidades, dos quais iO% em localidades com

mais de 20 mil habitantes. Quase a metade da

população total do, País, aproximaclamente 70

milhõ� de pessoas, residirio nos 10 principais
centros metropolitanos.

A previsão é do Instituto de Planejamento
Econômico e Soclal da Secretaria do Planeja
mento, cuja estimativa, populacional para oBra·
sil em 1986 é de 121,4, m'ilhões, aumentando

para 185,2 milhões no ano 2000. Compal'ada à

análise oficia,1 do' Instituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística, a dO,lpea apresenta uma dife

renÇia de menos de 15,3 milhões de pessoas, no

mesmo período, porém qtaror que o 'novo limite

inferior dos mais recentes estudos apresentados'
pelo IBGE. Entre uma projeção e outra a dífe

rença é de 765 mil habitantes.

Devido a aparentemente acelerada reduçio
da fecundidade e do número de nascimentos n,o

Brasil nos últimos anos, oa espectallstas em

estatística do ªetor de salÍda aguardam u,ma In

ver�ão da situação' atual: enquanto este ano

40,2%, da popula.ção brasileira é, formada por
menores de 15 anos, contra apenes 5,36% de

,
maiores de 60 anos, a previsão é qUe haja un'!

aumento de velhos da ordem de 15% durante o

período de translçlo.
o estudo ..evel� que a reduçio decrescen

te da fecundidade determinará uma p�gressiva
, diminuição da participação dos jovens, 'a -co

meÇi8l' Pelos de menor Idade, a IBn aumento da

participáção dos grupos mais ,Idosos - acima

de 65 ànos - com conseqüências sobre estru

lura e ca_racterísticas dos serviçds, Já manifes

tadas para o período de implantação do Pro

grama Nacional de Ações Básicas de', Saúde
(Prev-Saúd'e), de 1981/86.
SANEAMENTO

,
./

A esperada Concentração da populaçio nos

g�ndes ce,ntros urbanos é aliada à deficiência '

de saneamento b'ásico. O IBGE demonstra com'

dados estatísticos ,que grande' parcela da popu

lação encol)tra-se mal servida ou totalmente de

sassisti�a de água, -esgoto e habitações.
\ Em

- 1976, apenas 67% dos domlcllios u-rbanos e

13,7% dos rurais ,finham água el,'lcanada; 39,4%
dos urbànos estaVam ligados à rede, coletiva de
esgotos sanitários e 14,1% tinham f�s sépti
cas, contra 1,6% e 3%, I'8Spectivame"te,na zo

na rural.

,No Brasil, mais de metade da população
(60%) são caren,tes, concentrando-se no Nor-

, \
' ,

-

deste 80% del�. Enquanto no Piauí 90% são

carentes em São Paulo o problema atinge 20%

d;a, p9pulação, devido às grandes dlferença.s s6"
, cio.econômlcas existentes nas duas regl6es: Um
nordestino central e urbano com renda de até
1 salário mfnlmo, por exemplo, tem uma expec
tativa de vida de apenas 27 anos ao nascer, em

relação a um habitante do Sul, com renda supe
rior a 5 salários-mrnimos.

• ! ••.••••••••••••••.•••••••••• � •••••••

fixado em 45 por cento, .foi

uma. medida "totalmente acer

'tada porque o crédito fácil ge-
nal do mês, Importante termo

ra, o endividamento do povo e de compromisso en,tre a enti

ao mesmo tempO: dilata 8J moe- dade e o Senai - �erviço Na- ELDORADO

da em circulação. Por isso, a-
cional da Indústria -, com BRASILEIRO

crescentou, a medida chegou 'vistas a execução de progra- N'esta fase de dificuldades

um poUco tarde'� Informou, ma de cursos de formação econômicas é com satisfação
d

.

d l
'

. profissional rural, à serem mi-
epols e c sarvar que a pno- que se constata a marcha cori-

d
.

d b é' nlslrados para associados de
'rida e maior fi anco atm- tínua rumo à exploraçã,o das

31 sindicatos rurais do Estado.
gir todo o Estfdo, ,que 9i agên-, fabulosas riquezas da serra

eia do Besc em Assunção, Pa- AQUISI'ÇAO dos Carajás, no Pará, novo
O governador do Estado a- ra!�ual, "esté sendo estudada "Eldorado" brasileiro, chama-

provou convênio ,assinado pe-, ainda; mas encontra guarida' Pelo Decreto, 11.690, ? da talvez a- se constituir no

lo GovernÇ) do Estado, através técnica entre os setores res-- Governador 'lo Estado auton-
segundo pólo econômico da

da Sec�etaria' dos Transportes ponsáveis, fc.ce ao bom inter- zou a Fazenda P6bllca Esta-
Nação. /No 'que se convencio

e Obras a, a' interVeniôncia do câmbiO mantido entre Santa dual, por dOt:!�ão, a a,?,quirir- nou denominar a provlncia
, de Edmundo Kluck e sua mu-

Fundo Estadual de ,Assistên- Catarir.a 9 c Governo, Para- mineral de Carajás estima�se

cia Rodoviárla-FEAR, com a guaio". O Bese inaugurou se- Iher, uma área de terras me-
existir: m bilhões' de tonela-

Prefeitura Municipál de, Pome- rTiana passada sua 150.a 'agên- dindo aproximadamente 10 mil
d 'd f d 6t'

.

I' d
as e erro, e Imo teor, o

rode, visando à execução dos eia. na I('gen�ária Laguna, no m2, situada no mumc piO e;
que constituem a metade das

serviços de terraplenagem e Sul do Eshc'o. Màssaranduba, onde se encon-
reservas conhecidas no mun-

revestimento primárl'o das ro-
tra ,construlda a Escola Isola-

AO
do; 40 mil toneladas de ouro;

doviàs POMs 417, 426 e 447� EXTINÇ da Itapocu.,/ 60 milhões de toneladas de

numa extensão aproximada de �'Calc�la·se aUE! no'ano 1600, manganês; 40 milhões de to-

4.900 metros. Segundo dispo's- havia cerca de 13.200 espécie,s OR'ÇAMENTO .; neladas de bauxita; 10 mil to�
to nas cláusulas dö ajuste, a�de mam!teros El aves no mun- O orçamento da União (Go- neladas de' estanho na forma

contribuição financeira esta- do; hoje, cento e trinta destas verno Federal) para o próximo de dióxido de estanho e 1 bi-

'''''��á}! Já estão e�t'nfas e outras du- "ano (receita e despesa)' já es- Ihão de toneladas de cobre,

,

popular, no

'lugar do ,Estádio
Santa· Catarina
\

�

Casa

O Governador JorgeKonder Bornhau
sen, visando a oonstrução de um núcleo
habitacional destinad:o à erradicação de
submonaidias - objetblo do 'programa
PROMORAR - aSSlinoU' um decreto
transfer;indo para a COHAB .- Compa
nhia de Habitação, a área conhecida
como Pas1:o dOI Gado, d'esapropriad'a/
p'elo ex-governador Antônio Carlos Kon
der Reis para construir o Estádio Santa

, Catarina.

o chefe, do executivo estadual ,consi
dera ter no mto1men,to miais primidalde a

solução dos problemas habitaoionais.
Esta de�isão foí olmada, sem deixar de
atend,er o siefor esportivo.

� A neces.sidade de um estádio na

Capital, fica reso,lv:ida no mOimento, çom
os novos estádios po FigU!eiren.s� e.do
AVia/r. Para o primeiro, o governo já des
tinou Cr$ 19.042:000,00 para a reforma

do estádio. E, ao Avar" autorizou a per
muta do Campo da Liga por um novo

estádio 'a ser CiOlnstrurdo' por um grupo
'econômico da Capital.

A âreá do Pasto do Gado, situada
nos municrpios de Florianópolis e São

J,osé, agpra transferida pa'ra a COHAB
tem um total de 255 mil, metros quadra
dos. O valo,r, d�ste imóvel serVírà para
O Estado aumentar sua participação no

capital 'da COHAB/SC

A decisão de utilizar aquela área
no plano habitacional dOi Estado, foi to-

,

mada pelo Governador em maio deste a

no. Havia, no, entanto, dúvidas\sójbre a

l!e1galildade de mudar a destinação de
uma area dêsapropriada por utilidade
pública e transferHa à entidade de e

oonomia mistá. O prOlblema foi enviado
para estudo ao consultor g!elrál do Esta
do, Laerte Ramos Vieira. Este, baseado
em antecedentes já julgados pelo Su
premo 'Tribunal Federal, entende que é

justa a mudança de d'esitinação; já que
também visa o interesse social aOi con
tribuir para resolver o problema da ha

bitação popular.
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_ Boas, si,:ceras e desinteressadas amizades;
_ O sentido de viver parà servir;
_-Alto ��o�d"ê"'"résionSãbilidàde;':
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_- Alegriª í_ntima pelo dever cumprido;
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_ CQ!1JpletQ co_nheci!fle,::,!2 de ftotar:y,_para, fTI;;t!s a::.m.�-IQ. ..e

melhor servHo; -
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_ A vivência"dê'Rdtàr9 rfö eXer-eicio -da'profis�ãO, no la� e

no ambiente
'1soC;ial; $1 '_ I,', •

� J "
'

_ E�ata noção, de que o rotarianó é o' prQprio Rotary;
,

_

J
.. �, l' i

_ Estima, respeito e consideração para çom os seus' com"

_ NO,dia 6 de agosto de 1960 defluis o �aniversário do \ panheiros; tI'
" ' "- ,',

sr. Victor Bauer, vereaqor que obtev9'a maiof'e consagra-' _:_ Vontade sempre presente de' colaborar com o' seu ccih-

dora votação dentre cerca de 50 candidatos, em 1958" 1a- seiho Diretor;
j' I� "

•

zendo lús a expressão "do, mais jovem e mais votado ve-' � Interesse em fazer que se movimente a sua Comissão q,u
reador" . 'S,ubco'missão;

,

� .,;;,..,:,1'0 Movimento Universitário Independente lánçava T Q�ejo de aumentar o quad�<t s_oC?!!!,.�o se_u Rotary elui;l,
ao povo catarinense, escolhendo -os nomes (je Irineu, Bpr- ,

.

apresentando' nomes de profissionais dignos fi capazes,
nhausen e JãniQ Quadroji para o pleito de 3 de, qutubro. cºmo candidátos a sócio;' .'

�,,'Ú., � '""" ,

No manifesto os univer�itários cªtarinenßes, reSl!a{tam que " � 1�'rpenho' pela I�itura de, BÓletlns de �!UbeS, ,�evisJàs,
sobre a ,sua ,atitudß não pç_derá r�caif .{Ius,peiç�i:> !!Iß quais- , impressos e folhetos da literatura; rotárl�, desRert�ndo �:
'qUer inter-esses sY�aJlt�rro� _e que �Ia re�rel!enta, P�JQ cqn�.,.: .' iNeres'se da esposa Ei familiares por essa leitura; • \,'

'tráriQ; umª COr!'1jc;jsij,;-afir.m,��ão "da, !lIOçidade, estudiosa, qe,.,h �I:f;; nece,ssári� (jené�'deza' �a'râ 'fhzer ,c,���Fr a_. ����"vet��;,
Santa' Catar,ina". ':, "

..

,; -'1;7',., ,.;' _ quando alguem estiver 'ocupando a tribuna rotárla; 'f
_ Falando �liIçE!nt�l]1el1fe num comlcio, no Rio de Janei- . -, A consciênc�a de que a sua fa!lta ,a. 8e!m@:l Q.r:.di_n�ria �

ro', irradia"'o � "1e!�vi�iQ'nadq, o candidato a Pre�idente da Semanal do seu Ro,tary Club causa decepção e deses-

Fiepúbnca, -Dr. AGlhemar 4e" Barrbs;-fez �stas 1J�níÍrtciãs ao -tímulo :áJos seus' companheiros e prejurzo a si próprio;

povo brasileirQ: "LoU é verdaJdeirámente o carrasco de Ge- ao seu Clube, ao Distrito e aó Rotary no Brasil, ,no con-

tuna Vargas.
' ,"""

I
'

fronto menSail de freqüência;
.

_ Fazendo escala nõ" áeroporto de C�ngonhaS de sua
_ Interesse em pagar pontualmente, a contribuição men-'

viàgé'rii 'ii Bre:sfn'8, ó governador. de Santa Catarina' sr. Ae-" "
• '

"'sál "'devida áÕ"seu RotatY' Club;
-� ....

riberto Hülse, cOnversou"com os jornll,lishl'S "'de Sã/Paulo e'
, r'

_ Org�lhg': em �er J ro,tariand autêntfc�;
" ) j

teceu estes comentários sobre as pró�ima� eleiçpes presi- , ,.:M'. p,eVQ�''1e.Dt� .Jlle,flr!� de v!1(er; _,'
"

"-,, !r I ."'c.

denclàis:' "'Em"Santâi 08Jtar'ina, vencer;á ci Sr. Jânio Quadros _ Cren.ça fiel na sua Ig�eja, demonstrando em sua vida, 'os

e"r.8i larga riJ;8Í'tleírl�de'vot6,s". 6s resultad'os confirr�aram a pr��'�it;s da" súa religião;,
• 'áfrf�açãljl\'C1b governante barrigà-verde, '- Fé e confiança em' Rotary e nos' seus eI,evados propó-

"

-;- \e_ra I�a�o a'publlcidade·o Relatório .d�s �i)li<j�'i�I'lt Ifl: 'r_ J,t- �!}��,';..",,,/{ç,9ntfi.��Ç�O, d� "Rodí�io" -;:-:-Jornal Rotaria-

da. eâmara (:I��Vereadofes 'de j�nei,�e � jLlllho de 1-:gS0.(F!e-, ",:' �o _Para, R��ar'!lI\O), , " }
-,

:',

nata WunderlIch 'era a" Diretdra da Secretaria e o Presidente' ... �

ó sr. Vit,õrio lazzaris. ,A�,bancada da UDN apresentava 64

"

manifestaçÕes, 'ent-re projetos de lei, requerimentos, pedi
, : dos de: informaçãö, emendas e <indicações, distribufdos en
, tre"os seguintes, vereadGhis: Murillo Barreto de Azevedo'
,

' 24;J Victor 'Bal:l'ê'r, • 7; 'Eug�nio \rictor Schmoeckel 24' AI�'
,"", .',

,

brecht Gums, 1; Francisoo'1Pa.Janef:l'orW ·�tva"'o Severino
'. Piazara, .1:; VaJler-iano,Zfln€lMlini,C 2; Mário Nicolini, 2 e José
Narloch, 2. ,A banc�a 'd:o;PSD, apresentava 1S"manlfesta
ções, dieytribuídas, entre o's, seguintes vereadores: Raimun

, do, �mmen�oe,r:fe�,-éJ �9.(Ö" M�thlas, Vertli9nep�c-)0; Erich
Baptlst�,:O;, Ji�ri9ue"Boeder, O e JoãQ Hermflió, C�r;CfQ!lG, .1.

- Projetos de�Lei� foram .aprovai:los 12 ·e,rejeitildos;.q� Q.ps ... ,

projetos. vetados foi.. rej�itado o' veto de úm projeto de lei.

:) '1i,:1-- '" p �_': .�� ,H�jO �NOS --
�

• .f -(.,� '".,# ' ......
, ... ;- 1 �

_, O "ex-Vlce-Presidente PedrQ A)l'!jxQ já estava com

"_ JQ,��s 'às '�'S��d?'S ;�rón�6s par� a dri�ç'ãb'� d'e um' ter6�i�d" c

partido PO'lltICO nacional. Pedro Aleixo somenle aguardava,
a portunidade' para dese!,!cadear uma campanha �em. todo

" o��'r�slr,'"'áté'm de' 'éolhér às- as�inaturas necessárias, A his-
� lórIa contoú dePoís':que esse p:?'rtii:lo JjlLlnCa existiu no tem-

po ARENA-MOB. ' ",'" "c ._"
,. "., ,

, ". S'ie ba':'t�ií'�ch'uleh "u�ã Kirchen a'�"H'érrn'" • �I". ,"'"

.

:."..". A 'WFeira ele �m9�ti'a� de Santa éátarina, que se .. -ln PikadÊ:in 'und KOlonien � ,

realizava ,de 18 de juJ�o ,I! 2 �de àgosto, constituia-se no Unq legfen"vorwãertsschauend derr �ßrn'
mais abso'luto $YC;:��s�o, !ep_�rcufindo ern todo 9 Brasil e po Zu kUe!lftig�m Industrien.

v Exterior" cqm tori,s�l'!s vJ!.l�os d� At-gentin'ä 'e'-Urugúâl: Mãls,_e "j ,'--_ ".c" y" _., .: �, 'cd�;""i

. �e:100 mil pes�oAA-,esthrßram nos stands das diversas in- Sl;lht hier 'dás ,Land in bluehe�der:' Pra:c�t:'!.; , ," '.1

", dúsJnias ,I')atl;l.rinerls�s/ __ ,

'

"

' Die. gfuenenden Felde.r und Auelil,
JJ ;'H ,Ghß,Q_y.ert:t!?, ,Ijl,rflsil:�!�o preparava-se para a reallza�_""'''

'

.. Daß' l1âben die Vaetar urbar gemacht,
,l':ç,ãci' dö,VII.li1Iec,eo�ElamEln!o, Geral do Pars, que no ent��derl" : I!. J '

,Úm euch eine Heimat zu bauen.,
do Minisrroj'aulq ,gç_� ,R.�is, Velos(},_"além' de servir 'de ins- '

trumEni1tol!ç1� :uª_I;!a_lho parEl_o �Ianejamento, terá também a

. 'pr9(léupação de _c.on�e�er as caracterrsticàs humanas ,do
'povo b�asjJeiro".,' F

r
• -_ -

'_I '_',.,,1,,;,', !"_ É'HOJE?-

No-va �Jtssociaçãö:'_de�' Classe
� _N9� �Hav 16 .de junho de 1980, foi fundada na Capi
t��'��,' E.s�aJ�!o,"a Asseciação P roäss icnai dos Fotóg,r,afos
e Qm,egraflstas da' Grar.lde Florianópolis, .eulo oojetívc
é o de �onweigar a classe para 'a defesa de seus direi
tos proüssíonats e de ..dar arnplltude ao propósito de in
tegrá-.ta'no contexto classista de Santa CatJalrJina.. ,

r Á'dir-êtoria provisória é a seguinte:
Presidente ..

' , .. � Eflás,ici Junke·s
1.°, S�Clretárió .. , .,'. . . . Lerlval dos Sànto�' -

2.° S�cretári�
,

.

'

, .: W�ndle'rley Machado
1.° Tesouretro , . Arn.aldo Fellppe
2.0.:T"esou.reiro , . .. 'Romeu "OefàyU

.

CONSELHO FISCAL I�
,

1,° Membro "
. . . . . . . . . �Ido Pereira

2.° Membro }; .. � Daltro Vieira
3.0yMembro', '

, Ojalma V. de Mello
SUPLENTES,
1.0 - Tiago Rodrigues; 2.° - Hamllon M. Chaves
,e 3-.0 - Oldair Souza.

'
,

.,

Barlo de' Itapocu
A semana de 3 :a 9 de Agosto' de 1950, vinha

salpicada ge noticias locais, naaionais e interna-
cionai,SJ.

'

-HA30ANOS-

_ Uma manchete do CP, egição 11. 1.604, concitava os

leitores e eleitores a l:l,ma,tom�da de po!!ição:, "Eleitores:
Façamos de Jaragú? um municrgio \ldenista, !tpmo, são os

de 'Joinville e Blumenau". MUitos anos .se passaram ....9 hoje
os dois maiores ballul'!'rtel? estão cpm gov'ernol? ppo'si.çionis
tas há m.uitos anos e o de Jarflguá do Sul, �é da �i,tuação
faz outros tantos anos .. ,

,
'__

_ "De passagem esteve allgumas horas ci sr, d�. Ader
bai Ramos da SUva, que recebeu a visit� dos !leus' correli
gion�rios EI amigos. 'Daqui õ ilustre catarinense se€luiu via-
gem para B!umenau". (

_ "Aindl'!'beRl' os, brasNeirós n-40 se haviAm refeito do

grandß Qesé!:;!tr� d� ,avião que nõs 'arredores de Porto- Ale"
gre havi,a vitimado 49 pe�soas e j� outra not[ela cjdlorosa
EIra tf8;nsmitiàq_ pelp rádio. uni' ãvião '''Loock-Sfar'', levan
tou !;Ia bllse de, portp_Alegre com destino a itú,' 'levando, fi
seu bordd QS snrs. Salgado Filho, presidente do_ PTB e

candidato !!:j) governo do Rio Gránde do SU'I e seus borrele
gioJtário� FiI.!i leix�traJ, O�V!a!ldo Dornelles, Firl'!nciscq Job

FilI'!Q e IV�[l� :r�ix�i�,' �ém da tripulação c�n�iltufda de 5

p�ssoas. No município de São Frãnciscó' 4e As!!ls o .aviiio
daiu, perecendo todo� os ,passageiros, e' tripulantes".

-i

'. ,

A história dÉi, hoJe"vo9ê feré nas ;égln88 desta edlçlo. .

'

.Decálogo do Bom Pai
,. 'I ) ,�r- .:' \ ""; J

l, ''..i J "'"'''.:
Paf de quatro filhos, o psic�logo americana' Bellry. BII

ler estabeleceu as 10 regras para quem deseja sef' reco-
nhecldo: como "Bom Pai": , .' ';; "

1 • Ser severo com os fi- ""
-Ó: ", � .li"

f' \

lhos, mas nunca rude. E não

amendrotá-los, Ç> que pode
,

ria acàrretar no -futuro uma

. personalidade insegura. '

2. Dar a cada filho aten

ção espeQiª,1 e índiv,jçlual,
sem demonstrar [amala favo-.
rltlsmo, I, '

,3. üecldlr, [untarnente et

a mãe, a atitude i:t ser ado
tada em relação à farnllla e

desempenhar fielmente o pa

pel.
4, çornbat�r o capricho,

sern cometer e�ce§so., A cri

ança precisa expe-rimentar
raiva e contrariedade e apren
der a enfrentá-Ias.
5, , Fazer sempre carinho

aos filhos e abraçá-los sem"
inibiçªº. Um� 'farníiia cóm a

proximação - física tende a

prod'ü'Zir ériançás'descontrar
das e afetuosas.

A,\-" I '�
!

6,: ,'.;Je�í\r � .crtanças ao

trabalho para que elas pos
'sàfn' 'e�terider de fato o que
o pai faz quando está 'fora

de casa. ,

7. Jamais esperar pertel-
.

ção çle uma orlança; ela pre

é[sa de libérd�de para co

meter erros.
,

8. p�rmiti� que os filhos
participem daquilo que faz,
desde lavar o carroaté ouvir

música cláselca,
9. saberreconhecer er-

.. ro ou'mudar de, idéia, desde
que surja um 'bom argumentQ
por parte do filho. O pai- não

precisa ser Infl:rlrvel.
••

•
••

' ,_ • _ ...
,
.........4

10. Tomar' a criança no

colo durante alguns minutos,

Não' precisa exagerar, pois é

'bem sabido que o homem ra

ramente tem paciência para
ficar muito tempo c,om uma

criança nos braços.

O AUT�NTICO ROTARIANO
DEVE POSSUIR:

_ Legítimas aspirações;
_ Nobres h1tenções;'

"'

..
)

DQD 'VaeIern, _' ",Zum :',Oedaechlnis�
Sie kamen !:leber d?s weHe M.aére,.' ,

" .-. ""'. !

Auf ,schwankend�m l:lct]iffà" gefahrfjn,
Voll Glauben und Hoffen kamen sie' 'her: J' '. "t"

'Vor mehr ,:alS""einnonder'f Jal,ren. ,,"'Di:''''''' "It 1 ,1l

.""'r:_
" Sie' fuehrt.en� dfln PfILl9<mit sChll'fietilJ!lr Haf1d,
Die-deutschen Bauern von DIllebeI'!,
Und Meile auf Mei'le der;'UrwaíCí schw�nd�'(· '>

�.... f
,
"''' Q

Gefaellt von kraeftigeR 'Hieben.

':sié "duelígten'\'den "Bötlen 'mit ihrelÍ1 'Blút; , ri':.'<,"· j.,

Sie streuten vertrauen'd den Samen,
Und' aus dem Böden erwuchs das 'Gut

' ._�"

Fuer die, die nach ihnen kámen.
-

��'-� � ,; ',' "I _

. , ........

" Die ihr mit Stolz E3rasiJi.aner seid,
Ihr glueckli.cflen Erben de,r Ahnen,
Dankt denen, die euch zu ihrer Zeit _

Geebnet der Zukunft Bahnen.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

I Cf

.

"Ê;1ã'�'l,�q���$�:d��,çf�, ,�,-". Çfj�p'��ó; :'$a�;>' �Mi�yel 'dq
dia 21, as' insc'rições' para - oes,te, Itajaf, Caçador 1
o Concurso Público de In- �,4r;?.9l!.áj�0 Sul.

, �
.9T,e,sl?0,��p,.MªQiSit��9.,Es- "

O cO'�curso slerá de pro-
tatiuª,l, _ p'är?l. 0'- pre�nchi- vas 'e tltulos ,e, as prova
mento die 12.753, vagas. 'oonstarão de até-50 (Coirl

,
qüenta) qruestõeSJ, haven-

De acordO" coIl).. (�,: que_ :'. ß.9, uma prova para cada
estabelece o edital baixa-,., disciplina.'
do pela Secretaria da Edu- .,,1,1" }sérãÓ"'66;'srcÍ�rad6§ t�o,..

"oaçã;0,�"ßtr.�yé;s. �s�a ,;If"f'"i:;: mo trtu IOS', para" !efejtó�
sessona de Organlzaçao deste concursO': Cursos

6 - Leia de
'

prefe- 'e M�todo�,' Q c'�ncurso se, äe''Especialização ,ei Aper... :
rêncicrum grande nú- destma ao pJ10�lme,:�� ��s J<j.eiçoalTJentol' Te'rnp!?l� d

..;merp .��)lºtí'Cias. oargos -dla� clasises m,c,�,s Serviço como designad,
� prêférív:el, parao§'u'ä!' .

,'das .seg�mtes categonas. oü súöstituto; 'Tempo' d�
i[lforr;naç�o!, tomar Ç!?-ç '- f�nç!on&l.s! ç0':!l � re$Rec- f Serviço na disciplina e

nhecl�'ento de um w�<n�, • tlv.a, qu�"floaç�o;.. "SSr�po, ;t�mpo;R� s�rvi90 n,a _

re

d�7J1I,J.,'!l,ero de.-,�oJlcta�< "d .!�ente" ,Prof�ssor .1, �F- gião 'escolar.
(mesmo, s,uperflcllalmen�/ - ,_�7,iProfe,ss0'r ll,cenGl,ag,g I, \ :,,' ", I / -

te) do que dedicar-se a PF-15 ,e Profe§:,sor ,I:..icên-_ ' .',,0 'Concurso Público de'

uP} #�AÓ./����u�!o. O ho� ?ia�,o ,"-PF-17; GrupC) Es- Ingress6 "ào . Magis�éri�
mem de um assunto so pec!&l!sta ,;�ml,c,r_ASSH,!ntos EstadUial serâ:tl:esenvolvi;;.
é um papo�fúrado. Educªcionais, A<;i,ministra- ,

dO por áreas c�m o pr4
do� E�col�r d� ·1,,:0--, -grau, �. êl'i"c'himento do seguint�

, PF...15;,�perv:l:sp-r,��o�I�-rr'l'iiú'n'fe10 de- -vagas: íÁrea: �
d� 1.0 grau, PF-15, Adml-

• (1.aa�.aséried01.0grauj,
-','mstrado,r ESGolal' e� 1,.° .el•v·tpf'-7,l 3':7'6ifvägas; 'Área I'

" 2.9 graus, PF..,17; SupervI"';. 5 a a 8,a'�érie 'CJIO 1 ° grau)
E,' 'I" d' "'i o' -(.'2 o' '.- ,''fi''

"

sor sco ar �p, ,:.;,,,;e ;,� J� ':, J PF-,15_-.eJ?f;;:1.7, 5.95.0. va...

,f graus, �F...17.1e Onen(aQPr' 'gas; Área 'tIl (2.0 gl1au) P .:

EducaCIonal, PF-17. 17, 2.459 vagas"ß ª,inda
580 ,vagas destin'adas a

E,specialistas em Ass'untos
Educacionais. 1,

/

Como ler jornal
em, 15 mióuto's-
Quem, não lê jornal

está por tcra.Mutta gen':'
te diz que "não tem tem

'po" e calcula que seria
preciso .ter "umas duas
noras" todo dia, para
ler jornal. Não é verda
de.. A imprensa desen
vQlve.u uma técnlca que.
permita ler o essencial;
mantendo-o atuatízado,
lrtforrnado ,e por dentro,
mesmo que você só te
nha ,15 minutos por dia.

1 - Leia com aten
'ção os títulos da pri
meira página.
A prlmelra páqlna, nor

malrnente, destaca as

notícias mais importan
tes do dia, aquelas que
você não pode deixar'de
tomar oonhecimento. Evi
,te os pre�onceitos por
qualquer assunto. Isto é
ojmfnimo e tomà dois
minuto'Si.

"

2 - Leia 'os primeiros
parágrafos de todas
aa notícias da primei,,'
ra página.' ,

Isto requer mais 'cin-·
co rninutos� O primeiro,
parágrafo de uma notí
cia é o que os jornalis
tas c�amam o "lead", e

geralmß1nte contém a in-,

f01�I)1q_çãQo 'rnaiê jmpor:
tante' d� notícia. "

,3:- Leia os títulos
principais das página$
ioternas.
Em geral são os que

ocup.am espaço e' os
,qu,e eßl1:ão no alto da pá
g;in§l", -Os títulos, hGje,
sãlO feitos seigundo uma,

�éçnJca que pJ10cura in-
. formá-:-Io rapidamente sp
, bre' o ,conteúdo da notí-

'

cia..� ,Com isto você fica

�ªben,dQ qUiais' são 'as'
,Qytras notícias, impor"
tªnt�� '(101 idiia. O qlJe Ie..
:va 'PQuco mais cfe"Qinco
minutos,

'

,4,- Leia o primeiro
c" par�grafo de cada no

tícia que o interessou.
Este interesse varia,

de ,p,essO'a para pessoa;
mas as notfcias mais i!1-
ter�êsantes, 'em média,
são lidas em dez minu
tos. Mesmo lendo algu
mas notrcias ,até o fim,
tudo isto não pass� de
15 minutos: r 'C�Í'� ."

, l

1_"'�, �.t·.. f ��,: I';' ...

_5".,....., Leia. Q:.;,p ...irr!!:�iro
parágllafo da notícia
principal de cada pá
gina.

: M�slJ1o q!J,ß, Q Sl�lmtQ
n�9..,se'ja ',Q:91 �eu partjcu- j

lar interesse,· estas são
as principais notícias
em todos os setores e

convém estar informa-
_
do. São mais cinco' mi-

7 ..:_ Leía jornal todo
� dia.,.. ,

• � ,...

Com 15 minutos por
dia iy,oc:ê te�l\ <? I!lfnjl[l1o,
Indispensável de ,infor'
rnaç.?o,,ßeQ1p.r�, qy� to.rb
possível,

' leia o jornal
com m?is profundidade
e lembre-s'e .q�;�!l:P;U,b.u;i
cidad1e também ejQfor- �
mação. Aos poucos'vo�>
cê estará em dia, inte

'ressado, c�az .gß-..r�!i9."':
Iher, opinar e de' pátti5,
cip�r.

l '

Extrardö� 'da ''''Fl€Jvista
Anderson Clayton).

"Pensai nos maís pobres e

"" ,':' ,.partilJla.i) c,oIg.-( eles!" )

Passados o's-'cliaiäe jubilõ'viViitbs pelo povo'
brasileiro, com a gratificante vi$ita rec�bida die

JOÃO PAULO U, conv�m olbarm� liarE!- trás e. nos
lembrar daqueles dias festivos em que o Brasil \te

ve a t!elicidade de hospedar aquele 1)0,;Cl050 an-

cião, fisica e mentalmente forte.
'

�unca na História, um 11(.�m�m conseguiu ,reu" �

�nir tantas milhõês de pessoas�ém tão poucos dias,
..

como ocorreu nessa visita. ,

'

, Com essa peregrinação que,JoãQ Pa\JIQ "',fetz' ,

em nosso PaiS', asslm como o fez em oulliros p;tíses ..

e continentes, fica certa Ie líquida urna colsa; O,

Ocidente, ainda, possui um grand.e e autê",tiÇQ Ií..

der., Portan,to, podemos ter esperanças, � tudo

está perdido;
As d�zeoas de mensagens qU,'el João Paulo II,

transmitiu ao pOVP brãsiltetiro, que fizeram, mi-lhQes
de pessoas vibrar, foram proferidas. CIQt:11 humilda
de, sabedoria, certéza, clareza e cheias de, en,tu
siasmo e c,onvic;ção. lleve ele a grQnde vJ,rtude de
até 8:prend'er Q, nosso 'idioma'j an�s de nos' faze.r a
visita, f�zendo"com' que ele pud'esse' expr�$ar
'corretamente em (?ortuguês, a seu pensa�ento.

,. I\. .

, •
....

Dentre as grandes mensagem� do Papa ,João
Paulo II, a que mais ,apreci� e me sensibilizou, ioi
a que segue: J'PENSEI NOS MAIS, POBRES E F!AR-

TllHEI COM�ELE�!" "

r"
"

,

...... � l.j _ \ • •

, ,Par� O l1)o�nto brasileiro e o �e ou(ro�, po-
vos, em que os pobres estão ficando cadil V!�z mais
pobres e 013 rlco� cada 'vez mais) ricos, tlá,,.n_eces
sidade que s��,medite s�bre esta mensagem 'e que
-se ponha em p�ática a mesma.

'Que cada ricº ou po.deroso partilhe' com os

mais' pobres, um pouco de suas riquezas. Que não

fiquê andando sobre dinhehv, enquan,to milhões
de pesSoas' não têm ;0, necessário ne'm �ra saciar
a fome e a stele. ,Que o empregador poderoso as

s�larie melhor SlÍ!us empregados, principalmente os

que 'menoa ganha",. Que os governantes dósl po-
'

vqs, ,façam oQm qu� haja uma melhor distribúição
da renda., ! I' ,

• '>-

Se '��iJa.;ia assim, que uns po�e� Ipossuam
muito e muitos ,possuam pouco ou nada.'

Comp quem ou o que não se faz lembrar é es

quecido, tORm aJiberdad:e de sugerir à Direção
deste semanário, ,que, em suas-futuras edições pu
bliq� �mpr8i em manche�, ,esta grande mensa

gem do grancl� papa João Pau") II; � : 1-,
j

"PENSAI NOS MAIS POBSES E PARTILHAI

COM, EL�S!'�;: J9ão paulo II, ',',,' , ,! i.,

.�.: �.. t \". \ (�
.. f ,c b !!I'

, '.Co�nlribuir..se-:ái assim, para q�e I'!ão <s� ."er-,
.

.ea no tempo;Ja,tãb ,sábia"nobre e humanitárj�c'ora- •

ção. Que�este.. semanário incite':outros .I0rg�os�d'e
"Imprensa,a fàz�r o ,mesmo, para .que a pobreza, e
a miséria, sejam�diminuída9, c'om a- conscientiza-"

ção ,das�êlâsses abastecidas, -para se vQI_rEtm' aos
. nedessitados. ,� - ," r', h

Ab
.,. -', I

ertas� ..·, "'1,ASCrlçOeS��,-para
COn'etJFSÖ" :pÚblico ---de

, Ingress.o ':I,,:ao magistériol'_ .� ,�.'-, �'.. ,' " .. "e'Sta,d'ua I "

";",� -_ f � ��.
--.

'1 .....�.. �, t:'. {-i- 4:" f. \f� �;; ....., "'''r,'\ •

'Y As inscrições pode,rão
'ser feitas, em Florianopo ..

lis, n,o Instituto Estadual
de E'ducação, e na "sedß

"

d'!'! lJ'rljaade 'ele'Coordena:
'" çRo' Regioiiãl dê_"'ÉCiU'cá:
" ção das oidades de: Flo-

rianópolis, Tubarão, Cri
: " cfúma, Blumenau, Joinvil

Ie, Rio do Sul, lages, Ma
fra, ,Jü1aç?Qa, Concórdia,

.

Os, pro,fesores inte'res

, JjlàJdós -i�m �p(�star tO referi-
•

cib ibri'c\tr-so:' Cfevªrâô O'b,.
ter maiores informações
na� sedes das Unicf'ades
de Coordenação RegioL.
nal de Educação em todp
o Estado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul

,

1" ,t, .�.:-f ,L€.t·. t i� • � (:i=

.Cclégto ':�São ,lLuís-
R,elação dos 'alunos contemplados cób1, bols'llS.de estudo pelo�
Governo do Estado de Santa� -Caifàrina - Secretaria,da Edu,,:
cação - -1980:

'

.

• ....;>, �
.. I t�_

, .

t I
• 'oi'

CrS 125.312,00
,

'. Cr$ 227.336,00,
$: fi>-" �

t-

? "

" í

I It"\; 'I<
,

Renovações ••..•......•
Bqlsas novas ... .: ....•.

a

Laércio kucbenbecker 1.790,00
Leonai' Rowe

-,

-, 1.790,00
t.ourdéa Bortclotti.

-
, 1'.790',00

Luiz Carlos Chiodini 7.1 Q1 ,0.0
:Ana Lúcia Maig'arin' n, " 1.790,00
Carlos Alberto Demathé 1 :790;06
Eliane Steffens ','r:790,00
José carloe Malga'rio' ,,- t .790,00
Örlando Morbls 1.790,Oq

01 G'erson Jahh"'- 5.370,00 54,
02' Alírio Armin Hackbarth .f.790,pO' 55
03 Angéla Marila Dalc!;lnalli 1.790,00 56
Ó4 'Carlos Arthur Henschel 1.790.,00. 57

,

05' .Otntia Chiodini
-

1.790.,00 58
06 Dalva Regina Ersching 1.790,00 59
07 Dilson Jacob Hertel 1.790.,00 60
08 Doraci 'H��ck 1.790,00 61
09 José Vielrà

• "lo 1.790.,00· 62
1 ° Márclà Hamthurn 1.790,00

'

,11 Marcos Morettl Garcia 1.790,00' ,TOTAL , '. '1'; 125.312,00
i 12 !V1.a:�got Püttj�r

j n.ir � 1.790,00 '" t:

i13 Marli Rasá ".',•. J", \ 1.790,00 OL"IIvarly VierheHer .. , 1.790;00
'14 Nelson Luis 'pe féi ra ,a, ,1.790,00 02 Marialdo BornhatJsen' - 1.790,00
15 Osnlldo Nlcfiolettí

.)

1.790,00 03 Alberto Taranto Júnior 3.580,00
16 .. ,Rosani Rückert :'�1--:,,� 1.790,00. 04, Lúcía Hemasthi ' < 3.5ßO,OO
17 Silvestrel Kremer. , -,.1:") ,1 ;7190.,00. -

05 Mari,a Glaci Freiberger 3.580,00.
18 '-Valdir José Wittkowski �,' ..1.790,00- 06, Alamir Mengaroa' 4.475,00
19 Vilmar Antonio Piccoli '. 1.190,QO ,07 ,�Célio Schmitz 4.475,00'
20

_, Antlqio Aleixo Lunelli. 1.790,00 08' In-ês Jacomulski _

. 4.475,00
21 Cesar Pampl>qna �,�.L. �.790,00 09' Lurdes Aparecida Fernan_-' _

22 ,Dalva Floriani _..'_ 1.790,00'·' 'des
_'

.

. 4.475,00

, ,23, Di�ce: Maria .Zari�na '''., . 1-.790,00 1O' Nívia Maria- Fragoso
.

',4:475,00
,24 Esild81 He·r:mmg 1.790,00' 11 "Orlando Morais" �.,. 4.475,00
,25 Ge1rspn Strelow 1.790,00 '12 "Sueli Maria Schiochet "'4.475,00
r26·,'Jair Roberto Leitholdt. N.:I.790,00.. .13)' Ademir João, Meurer' 5.370,00
27 ,-Josimar Conzatti , ,1.7�0,00, 14 Antonio FJ'1a!noes1<i '5.370,00
f8 Marcos Roland' Erdmann .1.790,00

•

15 "'Edilson Klososki o: " .:0 f 5:370,00
29."Maria Lourdes Odwazny 1.7.90,00, .16 Fau,S'tino Flo-riani ;o.' - L. 5.370,00
30 � Marlete Lúcia Rech, " 1.790,00 17" José wadner I '. ,�, 5.370,00
31· Osmar Drews .1.790,00: (,18 Laurita Mézoni

.

5.370,00
,32 ',Sandra Aparecida ryI:alUer- -19 Marco An�ônio pa Silvá' "5',370,00

. berg: ,,> 1.790,00 20.· Max Fiedlér Filho 5.370,00
33 Márcia Scb_reiner. 7.161,00 21� Garlos Alberto' Gomes 7.160,00
34 AlmirM81els:tri 1.790,00 22 Eliane·Steffens' -_. '7.160,00.
35

'

Ceçllia Salvador-'·- 'eo, . 1.790,00' -

23 'Ingo Engelmann.
-

�.
' -

7.160,00
�6 Dirlei Kaszubows'ki·', • , 1.790,00 '24� "'andro J\1randir Voigf .

7.160:;00
37

.

Eliane Orthmann, �,. ", ' 1.790,00 25" -Juss:arà Ma:ra' EhinRe
. -" 7.161',00

38 Evely Moreira '" .' ..... '1.790,00' '26 'Margáret Ma-risa Sarti ..

'

7.1'60,00
39 Fidelis' Höepers, -. 1.190,00 "27 Rosani Inês Odwazny'" 7.160,00
49" 'Genoveva Lescowicz '. 1.790,00 :-28- Valdeci Dalfa6'8na.'''' li· 1�160�00
41 Hélci'o De:marchi .... · ,1.790,00' 29 �-'Jôel Fuzão 8.951,00
42 Jo�é Carlos Ewa'ld "I :790,00. 30 Jorge Luiz RosJà

" .,.. (t 8.951,00
43 Juliano' Nicoccelli 1.790,00 3f' Pedro Kremer' , " ,� 8.951,00
44 Marcos Luis Glatz 1.790,00 32 Solange GraU' \ '4.4-75;00
45 ""Ma!iB;_ �M.A.""' B_ruhmuller �.' 1.790,00· �'3a 'Clarice' C�mpigo,t!d- - .;' 5.3-70,00
46 Marly Bublltz ' ,"" 1.790,QO '��'34�' Osmar Xavier ", ';;" 5.370,00
47' Silvio 'Jacob Hertel ,: , . 1.:790,QO '�35' ;-Airton Luiz Schie'chet .-, ': 7.160,00,
48c �Ivorli Xavier Ribeiro �.. 1.790,00 r36sr Márcia M�ria 'Veinturl 8.951,00
49 � Amauri Drews 1.790,00 ' 37' Osvaldo Sch'mitt' "I

,; '- 8.95.1,00
50'

. Cha�léS- Borinelli L·' 1 ;79(},Oe, 38 � Isabel Papp 5.370,00
51' Elmlr H�ffmann 1.790,00. 39: Roberto Reif 8.951,00
52' Eudefe Sächt - 1.790,00.

'

53 .

Iria Piske 1.790,00 TOTAL .....• ,'.:: .. (:. 227.336,00
?"I - ............ ::-.'" -;;;;.c. .L-.---:à.__ 0:;'"', ",,�, 11

=' A.' �

�lupJ'me"t!' e�, anula dotaçÕles do orç;amento v�gent�.,. "

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jai'aguá do Sul, Estado de '

.

Santa. Oatarina, r:"o uso e exercfcio de suas atribuições,' torf!' öàse n'a!-'Lei 'Mu

nJ,qipaJJ!.o 76.1 r79, �:�,31 de outubro 'de'1'979;". 'ii:",.' '. ,:;_ "

� � ('" '"1- -:"l '... .- f." t" ,.:.t� :(1 ); ,'1.:. ' ;:11'''''
• ,. 'E>EGBETA: '.

' -,
,., ., - ,

,:

,[IVI .... -,,��"".) ...
-

_, ",'''t'' ,'" -�,-'::' � r

........... �-

,

. Art. 1.0 � Fica aberto tim cr:edifo, sup,lementar no valor- -de� Cr$
50.000,00' (q!inqú�nt,a mil cruz�lros) panl'refórçó do .programa e verba <:abaixo',
discriminados: -'.

�, '

," "

'.
r'� _" +:. r' ,-;

"

�
..

..:

.

.

'�/' '"
,1 .. i;·.'-f. t. 1\ �r.'i

�, •
, Anexo I - Quadro A '

•.. co,' � ':.lI, ,"b
I�'

�
_."'t �

__1: l ...

04pi ;,Dly'M.o.pE. ,EDUC�Ç,!.O, " 'H �. '. ,_

0401 :08431972.016 - Concessão 'qe B'olsàs 'de Estudlo
, :: J' '�� ,

�,
,
•. " � Ariexo II - --Quadro .A" "

; .1, .'(, (

0401 - DIVISA0' DE EDUCAÇÃO
..

-..; {-� F UI':

• _'\o,.J' "" ,J4 'J '

.. I .... .... I

DECRETO·N.o 597/80 � .� r
_'

,I'

....
,
..... Cr$ 50.000;00·

:;.

I
.-- _ ........_.1:'" f ..... .0.::"".",.

,
...'

.
�

� (.J�

0401.08431972.016 - 3!2.5.4 - Apoio Fin�nceiro a,Estudantes .... Cr$ 50:00Ö,�0
..... ',-

" - .. " f'
-

-

Art. 2.° - Panal fazer face a despesa po artigo anterior, 'fica anu-

lada parcialmente
�

a ·seguinte dotação do orçàmento vigente:
'

.

� ....
" ,:...

-

:A���o r'- Quadro-A, .'-;���:;:,:"��:,,,��,
0501 - DIVISÃO DE CONTABILlDAÖE
,_': 1

. " �

0501.99999992.027 - Reserva Orçamentárila l..... '

..... ',',.' .. '.' ... Cr$_,50...ÇlOQ,QQ�
�."'I'

, I,

;, � .': ,r �n�xo IL�>Quadr�� . "� ,,�
I

OSb1 F_ DIVISA0 ÓE CONTABIt.:JDADE!.".'�Wii;W'("
,

, ., �-
-

• ,'j. ..J. • L::.".· - r \

Oq01.999999�2.027 -: �.O.O.O - Reserv.� de Conting.ência .•....... Cr$ 50.000,00
.... _ � _ •• _ .,.I. _. ..#

• Art� 3.° --- Está' Decreto entrará' em vigor na data de' sua publi
cação, rév9gäd�s' as disposições em cprítrário.

.

Palácio da Prefeit�ra Mun_ioipal d�. J,a'raguá -do Sul" 31- de julho
de 1980�

,

-;-, _'

VICTOR BAUER - - • -,

Prefeito Municipal ",_Ilcr).t'.· I) I .. I .... ,'

- '", �! ''l.'L
� {�" ,

4 '",� •

I
•

,

'.

O p.re:sente Decreto foi registr�do e publicado nesta Diretoria de
ExpeOI,ente, E;duoação e Assistência Social, aos 31 diaJS do mês --de J'ulho de
1980.'

.". >'-'
. �.,.

'\' r '

,

I'

ASTRIT IK•. SCHMAUCH,
Diretora

.

,

IPAGINA 5

REGISmO CIVIL·
lJ;l\- _- � �,,", r !

Rua Estéria Lenzl, esquina 'Av. Geföllo Vargas, .

sobreloja de Dalmar . Mag�ine.·
.

,

� ::. :AGO,RÄ EM' NOVO ENDEREÇO PARA
�

MELHO'R SERVIR VOCI!!:

T.el�J9n� "
••••• ,. �'. ',' •••••• '!' '(0473) 72�D51D

, . '_, . _,.,. ,
�

-(
. "

-

� .,

.

- I :CASAS: -, > ,- � - .

/". .

i .

'Áüreá Müller Grubbe, Schra�owski Martins .. Ela, bra

Ofic.ial do" R�glstro' Civil silei;a, s�'lteir�, Industrlárla, nai
do 1.0 Distrito da comar-, tural de Rodeio, nêste Estado,

ca de Jâragúá "do ""Sul; do�iciliada e residente 'nà Rua

Estado -de Santa Catart- João Carlos Stein, nesfa 'c[da�
na, Brasil.

. de, filha de . Raulino Stolf e Da-

, Faz saber que compa-
ria Stolf .

receram em' cartório, e: Edital n.o 11.510 de'01.08.19.80

xlbíndo ÓS' documentos Marco Antonio'Delgado�e

exigidos' pela lel a' fim Udia Demathe ::

de se haalütàrem. para Ele, brasilêirô, sottelro, bancá-

casar:
rio, natur�1 de JaQuarlaíva, Pa-

ra�ã, dcmlélltado e' residér;Jte em

Edital n.o 11.506' dé·'30.07.1980 Jolnvllle, nesta' ESfaad;'filhó de

/ Altamir Vitorio Dolzan
l
e
"'" ,!. DHlermando Delgado l'e Wanda

Alindamir Sievers de L6urdes Xavier -Delgado., EI.';!,

, Cópia recebida do Oficial de brasltetra, solteira, J seêretárta,
Rio do- Sul, neste Estado. natural de. União da Vitória, Pa-

Ele, .brasllelro, solteiro, repre- raná, domiciliadã e resldente na

sentante, natural deste, Estadq,' Rua 'Amazonas, nesta cidade, fi

domlclliado e residente em Rio lha de Francisco José Demathe

do Sul, neste Estado, filho de e Anna Henisc'h Demathe.
Jose Dol,za� '�Paula Dolzan. Édital n." 11.511 'oe 01.�d8,i980
Ela, brasileira, solteira, auxiliar Benno Rl!dünz Filho e

de 'escritório, natural deste es-
.

Ds,ci Kopsch
tado, domiciliada e residente ,Ele. basttelro, solteiro, moto

nesta cidade, filha. de•.Alfonso .jrsta, ,nature,.l qe Ja,�aguá dO' Sul,
Sievers e Ángela 'B�uer Sievers. �domicjlifdo e resid'ente na RU�l

Edital n.o 11.507 de 30.07.1980 Verqi Francisco Lenzi, nesta' oi-

Neocir Dal-Ri e , dade" filho de Benno Radünz e

Edelgard da Costa kerta �1relow ·.Radünz. Ela, t,'f..-

,( -"Ilha da Figueira; a 1 km da ponte pensiJ'da Weg II,
casa' noVa de mädêla com 3 dormitórios, cozInha é banhei

ro em alvenaria,' abrigo para veiculo, edlflcada em terreno

de 630m2: Apenas Cr$' 370 mll. Estudà condições.
..:.. Rua José Emmendoerfer, a 200m" do 'Supermercado,

casa: de madeira de 98m2, em ótimo estado, construída em

terreno de 714m2, medindo 17x42m. Cr$' 900 mil com pos
sibilidade áe financiamento.

- Rua Roberto Ziemann, casa- de materIal ein terre

no de 748,50m2, com 22,3 de frente. Apenas Cr$_••.....•
1.000.000,00. financlãvel pela CaIxa. '.

Ele, brásiléiro, solteiro, àuxi- s!!eira, soltEira,' secretãria, natu

Jiar de eSêritório, natural de ú� .) 'fat 'de Jofnville, neste Estado,

raguá do Sul, domiciliado e resi- aomiciliada e' residente na Rl.'�
dente na'Rua 'A'ngelo tsê:liiocheC proc6(:lió', Gomes de. 'Oliveira,

nesta cidade,' filho de Egldio . Resta 'cidsde, filha de I'-lenri

Dal-Ri e Aneila Bort�lini Dal-Ri. que Kcpsch e Hildegard' Georg
Ela,- brasileira, solteira costu- K.:>psct:.
relra, natÓrai de S�hroeder;' EtMal n,o 11.512 de (JI4.08.W80
neste Estado, domicUiada e re- Pr""'\) Robert" Ramos-"e ou

sidente em SChroeder, neste' E�- Marísete Maria ,Kleine
_

taoo, filha de .Fernando Fausti- Cóp'a recebida do Oficial de

no dà Costà:" e Hiríãndà Riédger
.

Gualam.irim�SC.
da Costa. '

-.
;- ,. Ele:' tmtsileiro, solteiro, euxi�

E.ditàl n.O 11,508 de 31']7.1980 liar de adrr,inistração, natural de

José Pedro Silveira' � • I..' ,;. Járaguá dd Sul,.' domiciliado e

Ma'ria 'Flavi�a M�rêolino i";·. 1,1,. residente\-riâ RuáJARgelo,·Schio·
.

EIe" brallilei�Q, solt'eir�, moto-
�

��é1;, nesta cidade, filho de Dar

rista" na\ural de Guarapuava, cl Felipe �amo�.� Irena de �('U
Paraná, domiciliado e residente za Ramos:' Ela, J)�asllelra, sol-

.

em Estrada Nova, neste distrito,. �,,' ,tei�a� re�&pcionistal natural de

filho de Luiz Gonçalves' Sílvelra Guarall1irim, neste Estado, do

e Lucia Chamene. Ela, brasiléi- miciliada e reSidente em .Guara
;'a, solteira, do lar, natural de' mirim, neste Estado, filha de

Guarapuavinha, Paranã, domici- Victor Kleine e Ersi Maria Pei-

liada e residente em Estrada cher ·Kleine. ,

t:Jova;' neste distritol filha de - Edital n.o 11.513 ·de.05.08.�80;
j joão Vieira Marcolino e Mària' Valdoir Za,rdo e,

_!)eolinda de Andrade. - lÍIIarli Teresinha de Castro

�dital-n.o 11,509 de 31.q7.1980 Ele, brasileiro, solterro, gar-

�atalício MartIns e ção, natural de São Marcos, Ca_;'

Maria Miriam Stolf xias do Sul, Rio Grande do Sul;

Ele, bras.ilelro, solteiro, auxi- domiciliado e resIdente nEi Rua

!iar I'le topógrafo, natúral de Ja- Emilio Calos Jordan, nesta ci

raguã do Sul, domIciliado e re- dade, filho de Orland<? Zardo e

sidente na Rua Jollo
.

Carlos'
.

Geny' Maria Prebianca Zardo.

Stein\' nesta cidadel filho. de ',era, brasileira: solfeira, indus

Fredollno Martins e Marta triárla" natural de União dã Vi-

tóriá:' Parahã, .domlcillada e re

sidente "nâ Rua Emlllo Carlos

<'Jo�daÍl; riesta cidade; filha de'
, '; Äntenor Castro fi Maria Reis de

Castro.
... ,r

GRANJA:" .

, 1 • :.;.o., ! ,�lO • ,1 • �_

- A 4 kmdo centro, uma ärel:! de .48.000m2, edificada
com moradia, tia 'rnadeíra e g'f18nJa

-

pª,rà jfrangos de corte

até 10.000 unIdades, com Instalações novas e equipamento
-" '. , '. "

completo. Possui ainda-rancho, carroça, pastagens, água
•

I �'J •

corrente, palmital! etc. Cr$ 2.500 mil.
-

LAR ALUGA:
r"I"�l t,'''';- ,1)�I:'" .�tUI'"

- Em Guaramirlm. na Rua 28 de Agosto, 1160, defron
te à IgrejatMatFlz, um.conjunto de 3 salas, tendo a principal
90m2 de �(ea útill�pronto p.arà uso. Imediato. Excelente, seja
para agêncÍl:l biincãt'ia; 'financeira, loja'de 'eletrodomésticos,
escritórios,,-repartição pública, loja de eletroctomésticos, es

critórios, repartição pública.
,.

"LAR" NECESSITA . , .

- Terrenos ou moradias no perímetro' ,urban9,' escri
tura regularizada, PAßAMENTO A VIST�.

ij_.�
VEICULOS USADOS REVISADOS

-

Financiamento p,,6piio'
-

B.elinaJJ L[:lO - branco : ••••• : •••••••••
Belina II L - bege ••.••.•_.. � ..... ,' ••.•••

GorjceI)I LDO - beg�••••••••• : •.•••••••
Corcel cupê luxo, - branco ••• :.".;'.' •. :' •.
CheveHe SL - azu.1 •••••••••••••• : ••••

, .Chevette - marron ••••• : •••
,

••••

1

•••••••

Opala pupê - verde •••••••••••••••••••

Opala sedan - vermelho, : .

Volks 1300 - bege .-.

Volks 1500. - marr'on, ••••••••• '.
'

••••••••

F-75 4x2 - azul ••••••••••.•.••••••• : '

VW 1300-L - branco .

'VW 12QO -,�!JJ. ','.' ",' �.',,,' ,.,._" ;

VW 1�00 - prata •• ,., ••••• , •••••••••••

�-MoretH�' Jo'rdan & Cia:Ltda.

1979
1978
1978
1975
1'978
1976
1976
1973
1979
1973
1972
1977
1964
.1969

DECRETO N.o 598/8'0

, Suplementa e anula (lotações do 'Orçam,ento vigente.
�

.

.

,

VICTOR BAUER, Prefeito Muni�ipal d'elJaragliá do Sul, E'Sit.�äoo çle'
�

Santa Catarin8;, no uso e exercfcio de lSiuas latribui:çõe�, öom bas� na 'Lei Mu-
nioipal N,o 761/79 de 31 de

_�:�t�b.ra
de

.1979;,.
'

I' I
w', " I"

DECRETA: .�
..� ,

-',:� ! ..

Art: 1.�) .:..... Fic:a ,àbe'rt? uni:,crécfjto sUPI�m�ntar, novalo·r de .. , : ..
Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruze'lros), para 'refo'rço do programa e verba a-
baixo discriminadas: '!

'

... ' .

.
,
J ,.

0401.08421881.003 - Equipamentos e Mobiliamentos de Escolàs
.

.
.

�nexo II - Quadro'A, '-.
-' \.,

0401 - DIVISÁOL>E EDUCAÇÃO

'Anexo I - Quadrto A -

0.401 - DIVISÃO pE EDUC�ÇÃO

�.
0401 -.DIVISÃO DE EDUCAÇÃO e

-,
-

.' Ó:4,Ó(084218�,�.012 - ��nu��'nçãQ.�.àé,,.�ti�i�ad�l? d�, r�d� muni-
_ clpal de ensino de 1. Grau .. , .. 'V •••••• '.

.

AneXio II - Quadro A :::.. • " N,,,,, t )�

0401.08421882.012. - 4.1.2.0 - Equipamentos e mato perml;lnente •• Cr$ 50.000,00
. ,Art. 2.°) - Para fazer face a despesa deco.rrente' do artigo ante-

rior, fica anulada parcialmente o programa e verba abaixo':âisôrimin-adas:'
- "o "'-

'
�

Anexo I • Quadro A
\ '

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Cr$ 50.00q,DO-,

'_, Edital n.o 1.1.514 .de 05.08.1980
..

Ant��io Caetano é ,Hel� Rosa

Ele, brasileIro, solteIro, ope

rário n'ature]· de �scurra, nes�e
'Esta�� d��i'cIHado 'é �esidente
na RU� José 1'.eodoro.- Ribeir(i);
nesta cIdade, filho de Alfredo

Caetano e Maria Caetano. Ela,

'brasileira, solteira, industriãri8l,

natural de José Boiteux, neste

,Estado, domiciliada, e residente

na Rua Campo Alegre, '
nesta

.cidade, filha de Valdevino Rosa

e�Maria Magdalena Maçaneiro
'�,ROsa.
;, Edital 11.° 1'1.515 de 05.08.198Q
',' Jeremias'Rozza e

"

� > .'

Maria Salete Perelra
,

Ele, brasileiro, solteiro, supet'"

visor do IBGE, natural de Mas

saranduba, neste Estado, doml-'

-'ciliàdo e residente na Rua Jor

ge Lacerda; nesta cidade, filho

'd� Anacleto Rozza e Agnes Cis;Z

Rozza. Ela, brasileira, solteira,

co'sturejra . nãtú�al 'de' Jaraguã
'

_,_ \Ã,. 1'<' ....
,

, do Sul, domiciliada e- réSldente

na Ru.a Joaquim Francisco de

Paula, nesta cidade; filha de

B�rnardino Pereira e Anastasia
...... -I?.......... } ,_

Pereira;

-

;

Cr$ 50:000,00

0401.08421881.:003 - 4.1.2.0 - Equipamentos e mat. p$rmanente •. Cr$ 50..00.0,00.
-
., ' lo. .

Art. 3.°) .;_ Este' Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação revogadas as disposições em contrário.

.

,
.�

.

. ,
'

.-. � \

,

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 05 dias'
do m�s de ago�to..:. de 1980. �. ,

'

-

Edital n.o 11.516 de 06.08.1980
. Univaldo Schünke e "

Nerci Bebllng

"., � ....

•

-

Ele, brasileiro, soUeiro, ope

�ár'io, natural de .Corupã. neste

Estado� d_omiciliado e residente

em Ilha da Figueira, neste dis-

trito, filho' 'de 'Rolàrido' Schünke

eHerta SchüRke. Ela, brasileIra,

'solteira, industriãriá,' natl1ral de

Jaraguá do Sul, 'domiciliada e

residente em Três. Rios do Nor.

___ , , 'te, neste' distrito, filha de Valen-

tIno, Behllng e Elzira ,Kneubüh
.

" ler BehÜng. j ,

-

."
.
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal.�, ....... :

O pr.esente D'ec'retó' foi registrado e �ubJjcado nesta DiJ'1etoria de,
Expediente, Ed�cação e ÁSSiistêm�ia Social, aos 05' diás do mês de agosto de
19.80.

I -.' I' ,

-.

"

, ,

,',
.

" , ASTRIT 'K. SCHMAUCH
.

I Óiretora ....

, �

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Foto �-Loss
FOTO - eiNE ;_ SOM

OS MELHORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

- FOTO REPORTAGENS
,

-

- eiNE REPORTAGENS

- SOM AMBIENTE.

, Construtora 'Seria Ltda.-
,

.

CONSTROÇAO CML, ENGENHARIA E
COMl!RCIO DE MATERIAl:

-

DE ·CONSTRUÇAO.

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

JARAGUA oo SUL STA. CATARINA

. Relojoaria' Avenida
QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,
PRESENTEIE COM AS SUGESTOES

DA RElOJ�A9IA AVENIDA.

. Conheçi:l �� su�estões em Jóias, relógios,
pratarlae e artigos fmos para presentes e rece
ba o atendimento com o carinho que v. merece.

Av. Mal. t'eod()ro, 431- - Fone: '72-0038
JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES:

A "Canarinho" preocupa-se co� a sua IÓ-'
comoção, colocando à dlsposlção modernlsel
mos -õnlbus, com pessoal espeCializado, possi
bilitando uma yiage,m tranqüila, rápida e segura.-

,

Programe beml Programe CANARINHO - o ,

transporte _ carinhoso.
.

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

Organização Contábil "A COMERCIAL SIC LTDA" ,

-
. /'

,

EugAnlo Victor Schmoeckel
CRC-SC n.o 0048

"-

Téc. Conto Ant6n{o Joe6 Gonoalv..
CRC-SC n.o 7.788 _

.7{

Téc. Conto Yvonne A. S. Gonçalv..
.___ CRC-SC n.o 7.638

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
t�bllldade_ - Serviços de Marcas e Patentes - Foto,cóplas de le
glslaçAo Trabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços
Aéreos VARIG.

-,

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

'-

CARR()ÇAßIAS HC

.

Horn-burg Indústria
Carroçariás Blindadas
CARROÇARIAS

-

BLINDADAS E/'''
ABERTAS - CASAS- '

-REBOQUES -
ESQUADRIAS E

-

.

MOVEIS.

de
Ltda.

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

.... ,

ESTADO DE SANTA- CATARINA

Prefeítura' Munictoal de Jaruuá do Sol
DEPARTAMENTODA�AZENDA

DivisA0 de Contabilidade

,..

<, BALANCETE DO M!S DE "J��.?HO" QE/ 1980

-R-EC-E-IT-A-S--------- Ati o mAs Arrecedaçlo
TITUlOS I Anterior

-

no mAs Total

,
/

---------------------
1-'

'.

- ,I
. I �. Nós colocamos mais I
I -' ·cor e� sua.êrnpresa]

,

cz 11
&:::I Para isto estamos I! - I!. i:f3 equipados .

1t =- com um moderno !
I cz departamento de arte ,I'

I � Fotolito e "Máquinas de I
'1 lS Impressão O F F SET I
,{ ,

'

t
-----------------�--\

RECEITA ORÇAMENTARIÀ·
RECEITAS CORRENTES

Receita· Tributária ••••••••••••••• ! ;. 16.856.543,05
Receita Patrimonial •••••••••••••••• � 121.985,78
Transferênclás Correntes •••••••••••.. 40.177".867,18
Receitas Diversas ••••••• _.� •••••••� •• 1.081.351,63

RECEITAS DE' CAPITAL'

1.865.723,01
14.167.,20

8.978.430,36
140.1§5,54

18.722.266,06
136.152,98 �

49.156.297,54
1.22"1.507,17

- 'Assistência ··Médica a

Empresa·AME Ltda.AmortlzaçAo de empréstimos coneedldos
Transferências de Capital ...... : .....
Outras Receitas -de Capital •.•.•

-

•....••
-

- '. ._'

64,00 ,

4.143A57,31 1.275.270,95
44.523,79 -,-

64,00
5.418.728,26

44.523,79

Sua firma necessita de atendimento médico?
A ÀME - Assistência Médica à Empresa re

solve o seu problema, oclócando. a sue disposi
ção 14 médicos durante às 24 horas e mais os

exames laboratoriais neoessários.
Como?
Entre em oontacto com o nosso represen-

_ tante, no endereço abaixo, 'que o mesmo terá o

'máximo prazer de esclarecer toda a dinâmica de
"-

nossa. empresa. J

"RG" AUDITORES, ASSOCIADOS LTDA.

Rua Joio Pico1l1, 174

S'O MAS •.. : .••...••••••••••..• ert 62.425.792,74 12.273.747,06 74.699.539,80

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas empenhadas e a pagar ••. �. .••• 9.693.67:6,45 2.756.191,97 12.449,868,42

Depó§.itos de div&rsas origens .,...... 2.898.930,35 . 610.250,35 '3.509.180,70

SOM AS........................ crt 1\2.592.606,80 3.366.442,32 15.959.049,12

SALDO DO MiaS ANTERIOR
,

Caixa : ••••••••�.................... 12.116.729,71 5.460.663,15 17.637,392,86

Bancos _ dlsponrvel •••••••••••••••• 63.969.467,95 16.516.011,43 80.485.479,38

Bancos _ vinculado 12.173.541,15 3.279..275,68 15.452.816,83

convida;
Sete' Quedas,

Guatra antes
, desapareça�

Bes.c,-Tur
. ;-

conheca as

,de que

SOM AS........................ Crt 88.319.738,81 25.255.950,26 113.575.689,07

TOTAL GEFlAL , .. ,
. crt 163:338.138,35 40.ª96.1�9;64 204.234.277,99

.Para aorovettar o feria
do. do próximo. diia 15 de

agaste, uma sexte-tetra, a
BESC Turismo' Uda., está
programanlo uma excur

são de quatro' dias à Fez:
do Iguaçu e Guaíra (Sete
Quedas'), em que serão.
conhecidas também ilhas, .

cldades brasne!Jras, .arqen
tinas e' paraguaias, o cas

slno lcaray e o canteiro,
-de obras da binacienal
ltalpu. -"

.

selos, inclusive
\
de lan

chas, ingresso .nos par
ques nacionais, guias tu

rístlcos e outras visitas.
Ac anunciar sua excur

são, ,a BESC-TUR lembra
a opertun'idade de se' co
nhecer as Sete, Quedas,
emGualra, "antes que de

sapareçam", pois' essas
cataratas estão �adadas a

serem traqadas pelo gran
de laqo que' será formado
pelas águas-da maior re

presa do mundo, ria ati

vação dia Hidrelétrica Itai

pu.

As demals informações
sobre I()I passeio podem
ser obtldas na BESC Tu

rlsmo, à Rua Felipe Sch

midt, 36; na Capital, em

horário cemercial - tele
fones (0482) 22.,2578,
22-2788 e 2�8488.

Essa excursão, ao 'pre
ço de Cr$ 6.000,00 por

<

pessoa, partirá de Floria

nópolis às 19· horas de

quinta-feira, dia 14 de

aqosto, retornando. às 05
horas 'dle segunda-feira,·
dla 18, incluindo transpor
te, hospedagens em ho
téis de duas, três e qua- ,

tro estrelas, re,feiçõ'e'S, pas

,

_ A segurança da sua compra ou da sua ven

da, uma garantia segura de Investimento.
Se você quer comprar .eu vender um

/ Im6-

vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA·
.

RIOS MARCATTO LTDA.
'

DESPESAS Até o mês ,Despesa
Tll:ULOS Anterior no mia Total

Empreendim.entos J Imobiliários,
Marcatto Llda

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 Câmara de Vereadores............ 935.428,74 245.422,50

0200 Gabinete do Prefeito •••••••••••.• 1.378.971,52 323.228,50
0300 Depto. de AdmlnlstraçAo 5.600.307,43 1.738.731,87
0400 Depto. Educação, Cultura � Assistên-

cia Social � ,,� 9.809.107,98 2.510.328,50

1.180.851,24

1.702.200,02
7.33�.039,30 ,

,

12.319.436,48
2.825.771,30

,�.174.460,87
820.205,45
31.045,42

8.218.243,18

Av. Mal. Deodoro, '1.179 - ,fone: 7�0166
- JARAGUA DO SUL - SC

�-------��......------------------------------------------

1.961.254,69
18.467.156,61

745.797,90
25.052,89

5.541.654,18

864.516,61
4.707.304,26

74.4Q7;55

5.992�53
2.676.589,00

.

.

0500 Depto. da -Fazenda •••••••••••••�.

9600 Depto. de Obras e Vlaçlo ••••••••

_ 0700 Depto. Agropecuário ..

0800 Cepto. de Turismo •••••.•••••••• -

Créditos Especiais .•••.•.•

SOM A' S �............. Cr$ 44.464.731,94 13.146.521,32 57.611.253,26

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA '

-

Despesas de meses anteriores •• e-e ••••••
.:

--

7.889.934,1 E! 1.19J .902,29 9.081.836,45
,Depósitos de diversas origens •••••••••• 2.45�663:86 427.001,01 2.880.664,87

...

SOM A S ; . Crt 10,343.598,02 1.618.903,30 11.962.501,32
,

SALDO PARA O M!S SEGUINTE

Cälxa_ •••.•..••••••••'.-•••••••• 000.�. _.. 16.732.862,01 6.770.700,16 23.503.562,17
Bancos - dlsponrvel ••••••.•.••.•••..• , 77.338.908,32 15.227.145,04 92.566.053,36
Bancos - vinculado •••••

-

.•••.•.•••.•• '. 14.458.038,06 4.132.869,82 18.590.907,88

SOM A S crS.••••..•••.•••••.•••.••• 108.529.808,39 26.130.715,02 '134.660:523,41
" '--TOTAL _GERAL ._, Crt 163.338.138,3540.896.139,64 204.234.277,99

rjb/Cont. da P!ef. Municipal de Jaraguá do Sul, em 31 de JULHO de 1980
'

JO�O MODESTO SILVEIRA
Dlretor da Fazenda

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

Renato José Bortolini
CRC SC n. 5.400 - Técnico em Contabilidade.

Chevetteêü,

lEmmençto'erfer Com. de Veíc'ulos Ltda.

/'

Terraplenagem· Vargas·
=- de lido Domingos Vargas -

SERVI'ÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

-E":-

Tubos Santa, Relená I/

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EM GERAL

I· Rua Joinvllle, 1016 .:._ Fone: 72-1101
-

JARAGUA DO SUL -:- Santa Catarina

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jara!iluá do Sul recebeu sexta-feira represen-
, tantes dos órgãos de imprensa de todo o Esta

do, com visita às obras e reunião, debatendo-se

Os principais problemas enfrentados pela im

prensa, quando da cobertura dos JASC, este ano

em Ja�aguá do 'Sul, de 17 a 25 d� outubro. De

muno proveito, a imprensa saiu satisfeita de

Jaraguá, também pelo estágio de desenvolvi

mento das obras que abrigarão as maís varia

das modaliàades esportivas.
'-000-

,A questão alojamento, a rnels grave, tem

uma atenuante que vai abrandar o problema, se:

gundo o encarregado pelo setor, o industrial Vi

cente bonini. E' que a CCO pretende utilizar
peta primeira vez em Jogos Abertos, beliches

nos alojaméntos, havendo, desta forma maior

Iconcentração de atletas dentro 'de uma única

sala, por -exsmplo, do que somente com col

'chqes estendidos no .ehão, Nesle sentldo, estão"
,

sendo mantidos entÉmdimentos com os organi
dores dos 31.�s J�g0.s !-'f!,iVersitário\s Braslleiros,
encerrados semana passada, na Capital do Esta

do, no sentido de viabilizar o empréstimo, ou

.compra desses beliches para utilização aqui .>rr.

ja'raguá. Seria realmente uma grande solução.
-000-

11 'milhões e,638 mil ,cruzeiros foi a quantia
gasta nos 31.os. JUBs na Qapital do Estado. Ve

jamos: a CBDU mandou, 6 milhões e 500 mil, o

Ministério,da,Educação 4 milhões e 380 mil, o

Governo d'� 'E�tado'"1 milh�o' e 5Bl:T mil e a ren-

,
da geral dos, jogos atravél> a venda de ingressos
atingiu 258 mil cruzeiros. Total: Cr$ .

�,,...
J • ,

.

11.638.000,00.
-GOO-

E falando em cobrança de ingressos, o Pre

sidente da CCO dos XXI JAS�, Sigolf Schünke,
anunciou à imprensa, sexta-feira, que em ne

nhum local será cobrado o ingresso, como for-.

I ma de que maior número de pessoas compare

çam aos locais de .competição,' ,levando seu in

centivo e apoio. A iniciativa foi muito bem rece-,

bida.

cruzeiros, é dose, não dá mesmél_:- � - ,- ,. _.':"
-000-

-GOO-

I;)omingo passado, em Timbó, pelo Campeo
nato da 1.8 Divisão 'da Liga Blumenauense de

Futebol, o Germer Jocal der.rotou aa Floresta por
1 a O. Até ai nada de ,mals. ,No entanto, o deta

lhe está na arrecadação, mais de 80 mil cruzei

ros, o que não aconteceu pela 'primeira vez,

muito pekJ contráriõ. E pensar que o Juventus,
integrante da Divisão Especial da FCF mantem

uma média de arrecadação entre 10 e 15 mil

',' ;

Imprensa
•

veio,
Na sexta-feira, 1.0 de agosto, Jaraguá do

sur recebeu representantes dos principais
órgãos' de Imprensa do Estado, com o intui

to de dar uma visão dos trabalhos de p..epa':
ração que estão sendo, desenvolvidos, bem

como, discutir e fâêilltar a cobertura dos a

conteeimêntos que antecedem e mesmo' du
rante os Jasc, da imprensa, que lsernpre en

cOntra, dificuldades pàra tal. c , f., t,',

•

VIU
-,

e
• •

opmiou sobre os Jogos Abertos
Na oCasião, ainda, o sr: Sérgio Rosa, do.

Sebratur, empresa contratada pela CCO pa
ra 'difusão do a.contecimento poliesportivo
barriga·verde, exp6s o cartaz, criação da a

gêrícia, Com cinco tomadas do municip!o en

trelaçadas entre as argolas olímpicas, aiém
'de outras peças promocionais,. 'objetivando
umã maior e mals ainpla divulgação dos, Ja

gos.2'Abertos. .
�

.

A imprensa reunida, por I' seu turno, ex

pôs os principais problemas que enfrenta em

oCäsiôes . como ist8, que procurar-se-6 an-
,.._ .... j ..,J

,contrar:solução. ,

mento, há possibilidades do PX Clube de

Jaraguá do ,Sul mantet; posto em cada local,
informando a Central Imediatamente ao tér

mino de cada partida, os resultad�.
Outro tópico levantado, foi com relaçlo

a revezamento das mf)CIaßdadeS ",nos ,cinco.'
ginásios disponíveis, para que I o público
possa ver não uma, única nas mesmas de

pendências, prlnclpalmttnte � finais (de
4.a feira 'em i:RIílÍte, na semana 'CIos Jasc).

'\ O d1sc1pflnamento e centranzàção das.

Informações, notadamente onde sAo neees

sérias a divulgação dos res"ltados imedia

tamente após o término da$'competlç6es an-'

Ire outras sugestões para melhor atender a

imprénsa esp�iafizada toram de6atldas.

,

Foram inicialmente vIsitados vé'jt:ios to

çais de éompetição, com a aelegaçãO de

profissionais da imprensa c�arinens&- se-,

guindo em condução especial. Visitou-se' as
-r ....

""' r.., ,. "t I

obras em cönstrução da Arweg, SER Viei- Na oportunidad�, decidiu-se e anunciou-

'rense, " é.A." Baependi, AASB, SER Me��tti
-

-se que à Central de Imprensa ficará Junto
ft..

\ II: " t.-�. ,... I "

e Beira Ri,o Clube d�rCampo:, r , � ,:
..
ao Centro Int!tres�l�r df·1.0 Grau (CIP), jun-

'

Houve seguidamente' reuníãal no ltajara;' 'tamente com a-CGO.:.e S�ria e que dis�

com a finalidade de discutir e encontrar so- porá de três aparelhos de telex_e oito telefo

luções para suprir eventuais problem'as ocor- nes, além de máquinàs de escrever. Também

'rIdOs em Jogos énteriores quanto a boa de- todos os locais de competição e afojamen-
,/

senvoltura do trabalho da Imprensa, visando tos disporão de telefonef' E p'ara facilitar o

com ,isso dar amplas condições de trabalho, trabalho, estuda-se, por parte
'.

da CCO, da

segundo explanou Sigolf SchUnke, Presidente colocação de um pa;ineJr com lOS jogos e re

da' Comissão Central 'Organizadora dos XXI suttados .do dia, de todaS' as çompetições,
Jogos Ab"ertos de Sa,nta Catarina, que aqui bem como, para dar vazão mais ' ampla na

,serão realizados de 17 a 25 de agosto.' captação dos 'resultados, através de reveza-

;(, '

da imprensa, à disposição da, CCO, morali

zando desta forma a cobertura do evento,
restrita aos filiados dá Acesc. Tal '.ugestio
foi prontamente aCeita pelo Presidente SI

gol' Schilnke, ela CCb.

FRANQUEADA

Outra /medida tomada pelo Poder Exe

cutivo e pela eco teve repercuulo ampla
ment� favorável (na ;imprensa presente. É que

durante os Jase, neste município, nlo haverá

cobrança de ingresso de qualquer fonna,
dando condições a que todos poSsam assí�-
"tir as.·modalidades'�e-em quaJ-horário e lo

cai que desejarem.

I CRED�NCIAMENTO
Presente aos trabalhos esteve o Presi

dente da Associação dos Cronistas Esporti
vos de Santa Catarina, Gilberto Nahas, la
�endo imPortantes sugestáes, a prinéipal, o

credenciamento exclusivo aos verdadeiros

profissionaIs' de imprensa, filiados a, entlda-
'

de, e nlo aee pára-quedistas que povoam

ocasioes como esta. Nahas ofereceu-se pa

ra ajudar e assessorar no credenciamento

Além deste f�to, durante o- encontro

com a I Imprensa, SchURke admitiu a CCO' ter

cochilado com relação a divulgação ante

riormente, a�ravés de boletilJS ou outra ,for

ma 'de informações à Imprel1$8. Agora' este
setor ,eStá entregue aos"Jornalistas Hamilton

eezário '(coordenador), 'Flávi'ó José Brugnago
e Rividãvia Rassele,- encarregados, da' divul
g�ção a� órgãos de éomunlcaçlo do esta

do, através de um esquema que já vem sen

do empregado.

recebe 2a�, parcela 'da verba do FAS
, -montada, COm 35 �tros,
sem cobertura, 16 degraus e

capacidade para 1.050 (:Ies-
I
soas comodamente sentadas,

porém, não, se tem, ainda,
cáiculos do que se pÓde fa

zer com cr$ 2 milhões, con
siderando-se a alta' freqüente
dos rriate�iais de construção.
, \É Ilensam�nto do dirigen
te máximo ão crube grená,
dár de entraCla, as duas par

celas já ,recebidas (Cr$ ., ..

82.320,00 mais Cr$ .

301.440,00) e dar imediato

início sã obras para inaugu
rar o melhoramêiíto em ou-

l ,-;-0'

JuventNs
O. Grêmio Esportim Juven

tus recebeu ' segunda-feira,
dia 04, a s�ünda parcãla do
convênio firmádo com a Se

creta.ria 'de Cultura, Esporte,
e Turismo; dia 27 de junho
do ano passado, para cons

trução de arqúibancada é

outra;; instalações, de acor

do com o cronograma de lI

berações estabelecido I pela
SCET. Anteriormente, Isso
em maio, o-Clube/ houvera
recebido a primeira parcela
de Cr$ 82:320,00.

.

A parcela reêebida segun
da-feira Ina Capital do Està-

Em asc,ensão, Juv.enlu.s
lern JEC e· Renaul

pela frenle

do pelo Presidente Antônio
José Gonçalves é oriunda do

total de Cr$ 2 milhões pro
veniente do financiamento

Caixa Ecqnômica Federal!

,Fun�o de Apoio ao Desen

volvimento Social (CEF/FAS).

O passo seguinte é assl"

natura do contrato com ii

Casso!, dentro do que tal

quantia permite aplicar. An

teriormente, 'no início, de.

maio, ein cálculos efetuados

pela Cassol, a verba de Cr$
2.14Cl.000,OO pennitla a cons

trução de' arquibancada pré-

CYRUS' FAZ
FIASCO E CO,RRE,

DA BRIGA

, '

Para obtenção de índices exigidos às

disputas dos Jogos Al5ertos dE! Santa Catari

na, o atletismo da cidade-sede das competi
ções; este ano, está desde ont�m, sexta-fei
ra, competindo na cidaâe de STumenau, com

uma delegação de 28 pessoas, dos quais 24

atletas e 4·dirigentes. As disputas' do atle:

tismo, iniciadas sexta4eira pela manhã encer

ram-se no domingo, ao meio-dia.

A delegação jaraguaense � chefi�a pe-'
lo presidente da CME, Fidélis Carlos HriJséh-

, .

ka, supervisor Alberto Taranto, acompa- ,

nhante femihino Ivone Taranto e técnico Jo

sé Augusto Caglioni. É é formada pelos atle

tas Cláudia Sophia Lescowicz, Cornélia Hol-'

'zinger, Dóris Maria Ronchi, Maria Elizabeth

Kubnick, Matilde Marli Baader, 'Regina do'
Nascimento, Rita de Cássia 2!esuíno, Rosi-

Muito boa, a movimentação em termos de méri do Nascimento, Ademir Roberto Nunes,
Jogos Abertos. Os preparativos foram inteli1sifi� �,I--Alceu Fernandes, Alenor José Lenzi, Idécio
cados e os alegres rapazes da imprensa CORsta- F; Petry, Ivanir Ritta, José Augusto Caglioni;
taram, tudo no dia de ontem. Estão' enganados\ ·I:.aércio Müller, Paulino Silvério, Santino Rit-
os que pensam 9ue a cidade não,está equipa., ·ta. Rogério ;0. Vicente, Sérgio A. Martins,
da para os Jasc. A seriedade cóm que os ho- Tareísio Demo, :Wald!r Giesê, Walmo:" César
mens tratam o assunto determinará por c�rto um Schmitt, Walter Sonnenhohl e Alceu Ribeiro.

grande êxito na maior festa poli-esporltiva do Os atletas que não conseguirem' Isdices

I
Estado. (Robert,o Alves - JSC de 2.8.80).

.

'participarão' após, na 'segunda quinzena de
I ....;oê(J_...; agosto, d0� Jogos R�gionais-OesJe; em eha- ,

Gilberto Nahas, Presidente da Associação pecó, oride tentEJ,rão obtê-los,'"'cólÍforme anun"
'

dos Cronistas Esporti�os de S�nta Catarina; na ciou o técnico Caglioni.
qualidade de Preside�te da ACESC e represen-
tante do diário "A GAZETA", de FlorianópQlis,
esteve também em Jaragué do Sul, sex!a-feira.
Na ocasião, o Giba, defendendo os Interesses

dos as�ociados, dos legítimos cronistas, suge-,

riu, no que foi aceito, que somente terão trânsito

livre, os profissionais registrados na ACESC e

com a ariu'idade de 1980 quitada na cobertura

dos Jogos Abertos. Sem isto não serão creden

ciados, tanto pela CCO como pela ACESC. Nahas

virá a Jaraguá do Sul por ocasião dos Jogos
Abertos prestar colaba,ração neste sentido.

-000-
A ACESC; em ato baixado pela -presidência,

esta 'semanaí; ó�edenciou o repór!er e redato�
deste jornal; Flávio José Brugnago, como o seu

representante para a região de Jaraguá do Sul.'
,

-000-

Ainda sobre a Associação dos ,Cronistas

Esportivos, de Santa Catarina, a atual diretoria

está empenhada em moralizar a casa e banir o�
"pára-quedistas"" com .carteira d'E! '�ssociado !lem
desenvolver li função de oronista esportivo; so
mente para gozar de 'franquias como entrada

gratuita nos Estádios e locais de' outras compe-'
tições. A ACé$C conta atualmente com pouco
mais de centena Ie' meia de associados, de ver

dadeirds profi�sionais do �etor. E Nahas, nos
contatos com o editor deste jornal, rechaçou as

críticas dirigidas à entidade por aiguns órgãos
de imprensai quanto ao recebimento de 5% por

parte da FCF da renda de uma rodada (pouco
ma:is de Cr$ 40mil), como doação pelo 24.0 ani

versário de fundação, ocorrido dia 24 do mês

passado. E justifiCOU: a crítica não nos átinge.
A Acesc é a única �mtidade de classe dos cro

nistas esportivos do Brasil que, não recebe per
centual algum da Federação, clubes ou adminis

trações de estádios. A única fonte de r�nda da

Acesc é a' c��tribuição anual de C�$ 552,00 dos

,cronistas, para paga�ento de diver�os e�cargÇls,

AllelislDo nos

Regio'nais e

I,:nalacão lern
� novida,des

tubro, aproveitando a ,estada

do Governador e Secretários

de Estado em Jaragu'á do

Sul, por locasião dos . Jogos
Abertós de Santa Catarina'.

Além das parcelas já race

,bidas da SCET, o, Juventus

tem_ outras três a receber e
.

que serão liberadas a medi

da em que serão pr�tadas
contas dos trabalhos.�ue �e
rão desenvolvidos. Têm es-

tes valo�es: 3.a) ,crS .' ,.

676.320,00, 4.a) Cr$ .

886.320,00 e 5.(!) Cr$
_.

53.830,00.

� �------------------------------------------------------------�---._---------------------------------------------------------------------------

Vindo de um su�p�eendenté empate
a um'gol dia '30; quinta;feita, diante do
MaJrcílio Dias, em !tajaí,_ e de I,Ima exce

_Jente vitória sobre o Joaçaba, 1 a O, ano
tado por Italiano na segunda etapa, no

último domingo e, após ter enfrentado
�

novamente no Estádio. João Marcatto ao

Palmeiras no meio desta,�emana, o Ju
ventus que está em franca ascensão téc

nica tem d'o'is difíceis compromissos pela
: frente. JArr\ánhã, em Joinville, diãnte do H

der geral da Tjiça Santa CatariAS, jogO a

guardado ,·com !ilrande expectativa e com

'previsão-de'boa arrecadação e na quarta
:'feira, em Jaraguá-Esquerdo, frente ao

Carlos Renaux, de Brusque,

'No domingo, enfrentando o Joaçaba,
a 'equipe Jaraguaense formada baslcarnen
.te pqr jo�ens valorf�s deu mostras de sua

força, com boa exibiçãQ, merecendo intei
ramente a vitc?ria que lhe ·'tirou da incô

moda lanterna. Italiano, nos ir;Jstantes ini

ciais dO segundo tempo -ffl o autor da vi

tória, na P!'lrttida em que a equipe grené
'teve chances de um placar mals dHatado,
tais as oportunidades que lhes surgiram.

Agora, neste domingo, o Juventus
faz o ,grande clássico regionál com ,o Jo

Inville, no "Ernesto Schlemm Sobrinho",
para o qual' pe�de:ra na primeira -fase por
1 a O. Nesta partida, fruto do "acordo de

cavalheiros", o Juventus não poderá utili

zar vários jogadores emprestados júnto
ao JEC, desfalques que certamente serão

muito s9r:'tidos, principalmente agora que
a equipe está entrosada, sendo muito di

flcil conseguir um resultado positivo, po
rém, não de todo Impossrvel, considera,n
do-se o Juventus ser a "asa negra" do
Jec quando atua em Joinville. E no pró
ximo dia 1'3, o Carlos ,Renaux virá jogar
em Jaraguá do Sul, com a representação
local.

.

{

A Comissão Central Organizadora reúne-se nova-

mente terça-feira, �s 19, horas, horário em que, anterior

mentê, fará visita ao CIP, 'para verificaçãó das salas dis

poníveis para implantação dà Central de Imprensa, CCO
,"

e 'Secretaria, na semana 'dos JOgos" Abertos •

..._-�------!�._-�-_ 'tI' ,.

Terminou o Campeonato
Regional de Futebol de Salão

� de ,Camp«? Sesiano, d.eixan
do para nós,- com.o saldo, a

eliminação de nossas equipes

repres�ntativas. No futebol

de salão, na. decisão do

campeonato ci�adino, a Weg
goleou a D8lmar por 9 a -1 e

a ·Jarita vénceu a Men.egotti,
2 a 1, ficando a Weg como

representante do municipio,
indo já no sébado, dia 02,
jogar na Proeb em 'Bluine

nau com a Orista,is , Hering,
campeã local, plJra a qual
perdera por 4 a 2. Na se

gunda' partida, em Jaraguá,
segund�-feirlJ, no

' "Artur

MÜner", a Weg faturou o ad

versári.o, 3 a 2, no entanto o

quinteto blumenauense clas

sificou-se por possuir maior

saldo de' g01s.
E A CYRUS?

Esta realmente annoU o

circo ,e fez um pap�lão. Vin
do de, derrota ein Blumenau

frente a Artex, 3 a 1, a Cy
rus, campeã local, teria a

segu� partida sábado (dia

I2) no Estádio João Ma1rcatto,
o que nAo ocó�reu, . porque
f
simplesmente não ,apareceu,

\
entregando os, pontos 'de

"mão ,beijada" ao adversário

e dando-lhe a clasSificação:
PllÓcurado, o agente do

. SesI; Ademar Lotin frasseHo,
fimi.tou-se a declarar qúe en

tregou o caso nas 'mãos do

Conselho Regional, que decl"

dirá se ,apenará ou não a

Cyrus, ao mesmo �empo em

que lastimou o ocorrido

"pols até hoje esta· ecjuipe
nunca nos ãeu 'píiOblérnas".
Mas o fiasco ficou Paténte e

registrado. Casos como este

nllQ pod,em mals ocorrer.

NATAÇAO
-- -.\ ..... '"

'/ '1·1' ';,
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Outro esporte que tem' se revelado co

,mo verdadeiro arsenali de medalhas ao mu-
I
nicípio pc,r ocasião de Jogos Abertos, a ,na
taçã9, iniciou dia 28 seus trabalhos de ore

paração, ínciu�ive clínico, ,cujos' resultadas

foram ana:;sados, após, pelo médico da mo

dalidade, '[)r� Edson Schulz, individualmente,
não constatando nenhuma ,irreglJilaridaae, o

que quer dizer que em termo's de sáúde, nãq
,

há problema algum com os nadadores. Es�e
trabalho foi realizado pela primeira vez, con-

/

tando com a irrestrita. colaboração dos pais
e dos própriQs atletas. Este ano estâ se pro- I

cessando a mais séria preparação já efetuada

em termos de Jasc, revelou o' técnico Ari-

�

f ,

Ç�O�TAGEM REGRESSIVl\: Faltam, 69: ,ilias para os XXI Jôgos
:Ab�rtos. de Santl;l� Çat�rina� Desperte! E um, novo t,empo para ,0 30 .

Parque Industr�al QP Estado:

zinho,

o esporte mais completo tem no dia 24

de agosto a participação na VI Etapa do

Troféu das Etspas, patrocinado pela Fenesc

e dias 30 e 31 a tomada de Indices em Join-
vllle. Ressalte-se que os trabalhos em torno

destalnodalidade, estão voltados, exclusiva
mente pata os Jogos Abertos de Santa Cata- ,

�ina, onde o técnico ácredita piamente con-
seguir, no mInirno, 25 medalhas.

'

, Outro fator que merece' destaque é o

substancial reforço que a natação masculina

terá nos Jasc, com o retorno de Nêgo (Jos'é
Roberto) Fructuoso e Adilson Leite, além de

,

Heidi, Werninghaus e Jean Beno LU'cht, que,
m�smo estudando fora (respectivamente em

Florianópolis e Joinville), vem treinando para

representar o murlicípio em outubro, nesta

cidade.

,Enquanto isso,' 'agua:rda-se comunicação
por parte' do departamento de natação do

Beira 'Rio quanto a saída de Cristiane Donini
. de Jaraguâ '(da equipe de natação) indo com

petir pbr FlorianópoHs, onde também estuda.

." r r �.,... ,'J \

so�uçãö
parcial nos.

alojamentos
r

'"Beliches'
, , ,

O que parecia o trabalho de preparação aos Jogos
Abertos mais ditrcil - o alojamento das I delegações -

/

está sendo gradati�amente superado e ,uma solução ,par-
cial foi encontrada esta semana, graças a intervenção' do

Deputado Octacilio Pedro Ramos, que co'ntactando com

a Federação Catarinense de Desportos Universitários.

conseguiu junto ao Professor Manoel Martins, Coordena

dor 'dos XXX. JUBs, 500 beliches �om capacidade indivi

duai para duas 'pessoas, dobrando desta forma O' número'

de atletas que poderão utilizai" essas beliches durante os

Jasc.

Este foi um os principais assuntos' anunciados na

reunião da CCO de terça-feira, quando anunciou-se a vin

do neste final-de-sema'na, da Professora ClotHdis. Catari

na Wierderkeller, Chefe do Cerimonial da UOD.

Igualme'lte a Comissão de AUmentação' apresentou
seu rel'stório, destacando dois tópicos principais� 1) Foi

efetuado levantamentO' d� todos os restaurantes, 6ares e

lanchonetes para verificação da capacidade de refeições
e lanches; 2) Diante da exigüidade de restaurantes na

cidade, optou-S9 pejas instalações de cOiZinh.a junto as

Comunidades Católica e Evangélica, para o pessoal da'
UOD.

LOCAIS DE pOMP�Tl'(t�O
A CCO cdm' a�xrfi� 'dó Prof: .lIÍIuiilo, � lévanto� o·fi�
..' ,.....,.

ciosamente os locais onde serão disputad'as as várias mo-

dalidades esportiva5rdurante os Jasc, que certamente se

rão oportunamente fàtificados: atletismo - Baependi;
basquete - Menegofti; Bocfia - João Pessoa ou AABB

ou Arwe,g; bolão - B�ependi (F) e ,Vieirense (M); fute

bol de salão - Artur MüHer, onde também serão dispu
tadas as partidas finais das modalidades coletivas; gi
nástica ol(mpica e ginástica rítmica - Agropecuário;
handebol - AABB; judô - AgropecuáriO'; natação - 'B.

Ri�; punhobol - Menego-ttl; saltos ornamentais e tênis

de campo - Beira Rio; tênis de mesa, - Baependi; tiro

ao prato e tiro ao alvo e revólver::'_ Soe. Esport. Rio da

Luz I,; vollbol - Arweg e xadrez - Centro Shalon em
. I

Nereu Ramos.

j-,"

I Determinado político local, não escondendo

suas paixões clubísticas,. ',declaro4 oiâs at;ás,
alto e em bom som nãg gostar do JuvE}ntus, a

pontando uma série de razões. Enquanto se mis

tura'" polItica: ao espor:t�, nun�, tere.rno,s u,ma,
equipe verdadeirrmente .forte, coeslJ. Infeliz,men�
te isso acontece, talve� fruto da imaturidade e

farta de bairrismo. (Do'Editor,).
ti'''. 'I �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Seguramenté o, assunto que
mereceu mai.or destaque. na reu
nião mensal do'"Clubede Diretores

, LojJstas d�, Jar�guá do Sul, esta
semana, foi o relacionado a divul
gação: d;ê ,Jaraguá ;d� Sul pará C),
EstadO Ie Brasil, suas riquezas, seu
eemérclo, ind�stria e potencialida
déS.' Esta' reunião mareou também
o primeiro enco,ntro 'norm,al dos
cedelistas, sob' 'a presidência de
Waldemar BehUng,' o "Loss".

A divulgação do mun,icípio, a
gravan,te qUe preocupà os lojistas
associados do CDL, foi fator de
discussões, lançamento de Idéi'as,
tud'o objetivando ai montagem de
um esquema para atrai:r turistas à

,

Jaraguá do Sul, fan,to e que tor
mou-se uma "Co,missão, in,egrada
por UdO 'Wagner, Gerárd'o José,
Viro '\falz e Bruno Breithaupt, que
deverá viábilizar a melhor fo'rma
de se promover esta divulgação. A
ComisSão far� um'a ampla a�áUse
do qUlê �e poöe fazer em termos
de divulgação, inclusive co'ntac
tando com' o Chefe do Executivo
Municipal 'e propon(k) a Associa
ção Comercial 'e industrial que
igualmente' ,forme sua Com:issão
para: no cho�que ,da$; idéias a,lingir
-SIe �I consenso amp�o que deter
mine num trabalho eficaz do,que
se propõe.'

0' j. ,

,.'...

CE.,fAS
r

Além ,de assuntos administra
tivos ' outros,. a 'contribuição ao

,Centro Empresarial'de'Jaraguá do
Sul mereceu , destaque,' nOtada-'
mente porque algumas empresas
comerciais:, ainda não' contribui-,
ra"1 para'o . empreendimento, rli-"
zão porque solicitou-se. colaöora
çãQ, haja vi�a 'o Cejas nJo ser de '

,

'uma única entidade somente, mas
de toClas legalmente estatuídas. O
Cen,tro Empresarial de Jaraguá dO
Sul já tem sua plan,ta aprovada,
parte do material de co:nstrução'
adquirido e' conheClida a emplresa
construtora: Ia "Jaraguá�'.

.

;E o CDL, ,segundo decisão to
ma!da �o plenário, pàra sua má'io'r
cotização junto ao empreendimen,.,

<

to, deverá
.

ejetuar o repaSSe de
CrS .100 mil à direção do Cejas,
'pa,ra aplicaJção na construção. E
como um último �ssunto� o Clube
oficiará ao Prefei'to Victor Bauer,
reconhlecendo seus esforços na

InstalaçJo das repetidoras no Mor
ro da B,oa Vista, Iduas das quais já
em fun,cionam'4!n,to, bem como' ao
'Presidente, figueiredo pelo esta
Ijelecimen,to de um salário-feto aos

. cnretores de empréSaSi estatais li
gadas ao Governo Féderal, que
não podem mals percebler sal�ãrio
superior, aó do, Chefe da Nação.

,
"

SENHORES PAIS, DIA 16 DE
AGOSTO;- A SEGUN'DA DOSE DA
VACINAÇAO CONTRA\ A PARALI
SIA INFAN�IL. PROCURE UM DOS
POSTOS E VACIN'; SEU FILHO.

(Cqlabóração deste jomal para a

Campanha'). I
�

"

laraguaenses
IOlDá:m posse<\"'6

'Fiese'na
" .

Está marcado para segunda-feira; dia 11,
a posse da nova diretoria da Federaçãô ijas
Indústrias do Estado de Santa Catarina '

FIESC, e� ato a ser reali�do no auditório da

Celesc, na Capital do Estado, a partir das
17 horas, seguindo-s:e coquetel oferecido às
autoridadeS e, convidados. Na oportunidade
serão �Possa(fos como-membros da dIreto
ria encabeçada peró Dr. 'Bernardo Wolfgang
Werner, os"empl'e&ários jaraguaenses Dorval
M'arcafto (Presidente do Sindicato das Indús
tria. do ,Vestu�rio) e ROdolfó Hufe�uessler'
(Presidente do Sindicato das Ind6strias da

Alimentação), 'como um ,dos vi'cé-:presidentes
e suplente dé diretória, respectivamente.

'

Câmara reinicia trabalhos
e a,nalisa projetos,
O Legis'lativo Jaraguaens,e reiniciou sexta

feira, dia 1.°, o perfodo ordinário de ses

sões,' apos O' recesso parlamentar de julho.
E já analisa quatro projetos-de-íei do Exe

cutivo,
( aprova�do um deles esta semanà em

primeira votação, que suspende a incidência
de tributos 'municipais para a atividade de
recenseador pa'ra o' IX Recensear;nento Geral
do Brasil, que se inicia dia 1.° de setembro,

'

'à exceção da taxa de exped'iente.
'

.
\

Os demais pr?'jetos en:t análise: 21/80 -:-,

Abre Crédito Especial de, Cr$ 100. mil para
ser' aplicado na ampliação de equipamentos
didáticos do Colégio Divina Providência, com
preendendo a instalação da Biblioteca e do
Laboratório de Ci�ncias, uma vez que é de-:

sejo da muni,oipa!lidade que o estabelec.imen
to ofereça as condições as melhores possí-

.

Neis"aos estudant�: que o' frequentam, sa

bendo ,que se trata de um investimento com

retomo, -em forma de beneffcro à co'letivida
de. "Trata-se de um �to que visa única e ex

clusivamfmte o aperfeiçoam'ento' Sducacional
dos jo,vens. jaraguaenses, não h'á como 6o.n
iéstá-Io"

Dentei autoriza caflat�
d_e ,emergência: PX

• _
'

_ �
�

I

Nesta semana, Ângelo Piazera Júnior,
Fernando e Claudio BIosfeld, estiveram na

Capital do Estado, junto ão Departamento"
Regional do [)�ntel, órgão do Ministério'
das Comunicações, sol'icitando, a legisla
ção ,de um canal de emergência a ser im

plantado na �ala d?S médicos do ,Ho�pital
e Maternidade' São José, recebendo de

pront6 a, auto'ri�ação para a Estação de

QAP '(�m�rgência) destinada à es,?uta dos

chamados, no Canal 9, tamb'éru ,o Canal 2,
para prestação de serviços. Este é um ,tra
balho que o PX Clube' de Jaraguá doSul,

I recém-fundado, vem efetuando pára a sua

'legalização, 'ad;aptando-se â legislação do
Ministério das Comunicações.
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'segunc;lo'domingo de agosto: "Dia,do, pái". Dia',de '..

"

grande alegria; dia que jeéorda: amor, sinceridade, "grati-
dão. ",. '.I '

,

'���or de �ai' ��ra 'filh�.' Amo;' pelo carinho com que
cuida dos seus. Amor pela dedlêação em todas as hO,ra;:;
amargas e alegres da vida. Amor' pela educação dada no ,:

lar e continuada na escola. ,

.' l

Sincerid'ade: orgulho de ter um pai que $Bibe ter fran-

queza; saiba zelar e proteger os membros da sua família;
.

sabe ampará-los nas', pequenas e "as grandes necessidades.','

,
Gratidão: pelo muito que, tem feito; pelo carinhoso' an

seio de ver seus filhos crescerem e tornarem-se gente; ver .
.

a farnflla cheia de alegria;' crianças sadias e radlosas: a

mãe .com aquele sorriso" maternal, irradiando a Bêl'!çã� de

Deus e de Maria no lar.

,
O pai é o grande -orlentador e condutor de seus filhos

no caminho, do 'bem e daverdade. O amigo, sempre fiel e

'particularmente compreensfvel, pois, às vezes, deve resol-

ver as questões. e dificuldades da fsmllla com muito' dis

cernimento, Eis o motivo pelo qual chamamos o pai de he

r6i, às vezes, anônlmo, mas sempre abnegado. Deve preo-

cupar-se com a' formação religiosa. e sociál de seus f[lhos: .

deve lnteressar-se pela educação e instrução dos seus., "

Hoje, o maior tesouro e herança que um pai pode dei

xar aos seus ,filhos é a educação e 'sua fomlação integral,
para que cresçam com nobreza de caráter, e assim enfren

tar a vida e nela honrar o nome da' famma.

Pai! nesta data que te é consagr�da; quero saudar-�e
com a maior efusão de minha alma. Pai! que mo,ras na ci

'dada quero, hoje, dedicar-te esta saudação" pois, .pelo tra

balho e pelo esforço, estás contribuindo para o progresso
da família e da sociedade. '

'

Pai! que moras n.oS bairros e arrabaldes e que te 'sacri

ficas para dar aN,mento, fOtupa e sobretudo saúde e bem-es
tar à faml'lia, aqui vai, também, a minha sinceira. 'l1ómena-
., , ,

gemo
'

Pai! ql!e moras nas vilas e nós campos e que, diuturna
. m'ente, estás velimd.o para,que nada falte aos teus, recebe.
hoje, 'a minha cordial saudação.

(Pai! que estás sem o' arrimo e o amor de tua cênnpa
nheira,. eu me descubro, reverente, pedindo a Deu� que te

ilumine e te dê fOl'ças para bem educar os teus filhos.

Pai! que infelizmente, deixaste o�teu lar, eu P�90 a Peus
,

que te ajude ii procurar o verdadeiro, caminho do bem, da

paz, da '&oncórdia e do regresso' ao lar.
I,

Pai! conselheiro nos momentos inC!ecisos, vigilante nas

horas de perigo"compassivo na hora dö perdão', eu te saú

,do, neste teu grande dia. Lembro-me de Deus que também'
'é Pai de todos _nós.

Pai! nOlne santo, tão santá que serve para denorrilnar o

próprio Deus., Três letras, cheias de "Ida e � amor; letras

que significam. uma vida dedicada e' s_a.cdficada. Diaria

mente cumpres o teu dever; dever de pai Je cidadão;, dever -

de homem honrado, sério e consciencioso e que não ris

caste a palävra "sacriffcio" de 'tua vida.

Hóje é o ,teu dia; dia que lembra a vitória de uma luta

sem y;eguß$, eu quero .saudar-te. Que�o' igualar-te, à mãe,
põis ela já recebeu ,a homenagem no seu grande dia. Hoje, .

chega a tua vez. Embora qs poetas e escritores sejam in

gratos para contigo, talvez pela razão de 1er e coração,
mais apegadó ao carinho mat�rno, quero exaltar-te C0010 a

um herói. HeroIsmo silencioso, que na penumbra éle uma

. vida trabalhosa e diffcil, consegues com a graça Gle Deus
-

educar- os teus filhos e amar eternamente � tua esposa,

Ainda me recordo dos conselhos de meu velho pai.
'

São os mesmos�c()nselhos que, hoje: os 'pais dão aos seus

filhos; conselhos que servem! d� bössola para a gránde '

,viagem, da vida, rumo ã eternidade.
)

Segundo, domingo de agosto: Dià do Pai. Dia de justa

e ';'ereclda homenagem em recompensa aos seus esforços
'e sacriffdios. E os/filhos devem ·imitar o seu 'pai, mesmo que
custe \ abnegações e tral)alhos.: "O êxito coroa o sacriffcio".

Seguindo seus conselhos e 'admoestações, I seguiremos o

bom caminho, caminho certo, caminho que nos I�vará à

conquista 'do bem e ao triunfo na vida.,
I .

Um carinhoso abraço a todos os pais ,de nossos alu-

nos e que Maria abençoe a todos! (Irmio Frederico U'nter

be�ger - COlégio São Luis - Jaraguã dó Sul/SC).
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Imobiliária
SANTA; 'MA'RIA Ltd�.

COMPRA, VENDA, E ADMINISTRAÇAO
DE IMOVEISJ

.

CRECI N.Ó 1.309 ,\

li'
.

I,CQ�pr�os I'

MELHOR PREÇO

Vendemos"
QUALIDADE

Admillistramos
CONFIANÇA·

Mu�amos
TRANQUILIDADE

CONSULTE-NOS, TEMos ,VARIOS IMOVEIS.
Rua Waldem'iro Mazurechen, 42, - Fone 72-1101
JARAGUA DO SUL· - STA. CATARINA

Campanha do -IC,M com ,maior, incenli�o.

Mais'álbunS, flgurinhas'- e. prê-
-; Inclüeín algumas novidades.

.

mios, este é o,novo incentivo que t. Os prêmios para esta, segunda e-

,

rã a'�arti,r da prÓxima semana,a,�m-, tapa,' estão �ss1in' "distribuídoS: 10

'panh� "�6rianç� e o leM - eonhe-:. mil bolas, 4 mil bonecas"40,,�i.I,,qa-
ça" Santá' Catarma", segUl)do / infor- mise�as eram dí�icos dá cam�ha,
mou .a Secrehlri. da Fazenda do Es- 2 mil mini-boxes; 4,mil jogos <l.e roa-

\, lhas de mesà; 10 mrl estOjQS'� pin-
-. lado. ..

'

Em sua,primeira fa� de �rço turá .a'd�, 500 estojos de pin�hi: a-

a
.

julho, a campanha dtsfribuiu em guach., 500 estojos de pintura agua-

ál rela, 500 estojos· de pincéis hidrográ-todo o Estado 604.960' bUI1$,' ' _

25.890.069" envelopes conterido seis ficos, 11.800 livros de autores 9&tari-
, figurinhas cada e 23.193 prêmios as-

,
nenses, ,50 televisor� e 200 liicicle�

.sim distribuídos: 9.985 bolas, 3.999 tas.

bonecas, 1.995 mini-bexes, 2.997 jO
gos de d�ma e mÓinho, 1.998 jogos
� toalhas de mesa, 1.999 jogQs:de
toalhas de banho, 153 bicicletas e 67 '

tele1(isoJ:,es.'"
' ,

P�ra a seg1Jnda etapa, abran

gendo. o periodo de 8igOSto a novem

bro;,a cam�riha vai a tOdo o E;stado
com ulna grande quantidade ,de -ät

bUI1$, . figurinhas'e prêmios assim. di..

�r.Ímlnados: 900 mi, ãlbuns", 30 ml

Ihaes de envelopes, contendo seis

figurinhas' cada, e 84.050 brindes que

cada série de 100 mil'�lbuns re

sultará em prêmios que somam CrS

850 mil em caderneta de Poupança,
sendo que o prim�iro sort�io nesta
siegunda et�pa da campãnh�, eeo-re
!rá �o pr6x:imo·dial30,de agoSto, cían�
do ao portador, de cauteras numera,'

das ,encolltradas dentro d� en!f�ll)�
.

pes ou recebidas. após o preench�
mento do, álbum,. o dire1r6' de Cltm

correr aQ� prêínia:s 'de Cr$ 50 a CrS

3S0 mil,'

Encontro sócio�econômico
Säo Paulo/Santa Catarina

I No perio�o de 12 a: 16 de agos- euelroe. De Jaraguã do) Sul, doiS re

-to, iO Centfo de'Convenções da' Cem- p�esen�ntes estarão em 'Ba,lneário

panhia Integrada,. de Tur,i�mo. (Ciitur)"
.

�amboriu, o verea�or Enno Janssen,

em BallÍ'nrio'Camboriu terá a, reali- I, nomeado pelo presidente Heiz Bartel
/

zaçãe do I Encontro :' S6cio-Econô- ,a,ra ,representar o. :Iegi'slativo jara-
mico São Paulo/Santa Cata.rina, den- ;luaense e João Modesto �eira,

I

tro do progr.8,,,,a Município� Irmãos, Direto,r da Fazenda, pela Prefeitura

,reunindo centenas de partlélpantes Mun,icipal.
'destes dois Impqrtantes E�ta�os bra;.

CENTRO ESPIRITA
CONSTITUI DIRETORIA

, Ém assembléia extraordinária,
realizada em data de 24 de julho, e�

I 'sua �ede, sita na rua Jorge Czernie-

wicz 271, o Centro Espfrita "Divino'

Mestre",' elegem e empossou a nova

diretoria, que apresenta esta consti

tuição: Presidente·...:... José Al'cides

dos Santos, Vice-:Presidente.,.- Luiz

Gonzalez, 1.° SecretáriO - Mário .Li

cyr 'Ferreira, 2,° Secfetário _:_ João
Pedro 'Ruszczak e Tesoureiro. -:= João

Sgnches.

f
Já o 22/80 Sllplementa e,Anula Dotações

,

.i do Orçamento, no v�lor de Cr$ 14 'milhões,
SUBCONTRATAÇ,AO destinadas a garantir os recursos necessá-

O pavilhão ,dà Cltu.r, em· Balneãifo Cambo- "rios para fazer frente às despesas adminiS
riu, a�lhe de 02 a 05 de outubro, a II F�ira. trativas, principalmente quanto ao pagamen-
de Subcontrátaçio Industrt8f, da qual partici- to do pessoal da PrefeitÍJ'ra Municipal e CA-
parão cerca de, quinhentas empresas do ÉUo mara de Vereadores (inclui-se, ar,' o novo
Grande do .Sul, San'ta catarina, Para'nã, São aumento dos edIs) e encargós\sociais. E;, fi-

.'

Pauló, Rio de Janeiro e Minas GeNl'is, dando' na'lmente o projeto 23/80, solicita à 'pâmar�
oportunidade às empresas catarlnenses ,de autorização, para o I;xecutivo contrair em-
procurarem intercâmbio de. subcontrataçãó préstimo até no montànte de Cf$ 20 milhões
IndustriaJ� inodaßdaeie de n8g6c1os, que, vem junto a Llnibanco Financeira - Crédito, Fi-
apresentan� Oe ,meJh0r9s ,resultados, nestes nanciamento e Investimento, para résgate em
Estados. Como preparátivos a esta Feira, a 12,meses. Segundo � mensagem' do Exe-
Bolsa de Subcontratação Industrial ele Santa ,cutivo, tal se destina �o pagamento dos tra
catarina tem 'programada Pré-Frelraa, uma

'

balhos com a implantação de liinhas de :ele-
'

delas em Jal'8guã' do Sul,- dia 29 de agosto, trificaçao rural no interior do municfpio,
entre 1" e/21 horas, no Baepenéli. obras de, construçAq. 'de um reservatório
,FACISC

.
\ d'água pata o sistema públiCO de aba�teci-

�'Federaçio das Associaçqes Comerciais mento d'água, implantação asfáltica' e obras,
e Industriais. de Santa Catarina"':" Facisc,' complementares, além da aquisição de equi-
reú�. extraordlna�riamente neste sábado, I

pamentos rodoviários. :' . /

na Sociedade Guarani, em ltajaf; � partir das
9 horas, em encontro que terá a participaçio
do C� do ,Éxecutlvo EStadual,' que, expl,a-

.

narã sobre as realizações de seu governo e

metas futUNlS, além do que, os empreSáriOS
farão apresentaçlo e debate dos tra�1ho.s e,
perguntas ao Governador e Secretãrios de
Estado.

.

FIGUEIRI;DO
A Assoclàçio Comerciai é Indust�l·al' de

Jaraguã do Sut vem de enviar telegrama con

gratulat6rio ao Presl�ente da República, Joio
Figueiredo, peJa maneira corajosa com que
decr'E!tou que a nivel das repartlÇ6es federais,

'

ninguém pode ganhar mals que o Presidente.
Este· ato; segundo o empresário proponente,
veio coibir uma série de C9lsas que acham-se

erradas, ,razão das congratulaç6es�
,

,Na I)ltima reunião da ACIJS abordou-se
a, questi!) da restrição-aos créditos bancirlos, .

sugerindo.... esforços para um maior volume
de crédito, Pols 'que multas empresas estio

,

_�"""'s""'entlndo o iiml�� �to éstabelecldo pe-

Mó'bral de Jaguá.
participa

c,

do VI 11

Embbresc
.' '.

A Comissão Municip'�1 do Mo

bral de Jaraguá do Sul, lesm organi�
zando sua pa,rticipação no VI Éncon,

.

Iro do Mobraf CI:ITturai de Santal Ca�
tarina; (Emobresc)l que serã realiza-

, do em Brusque, de 26 18 28 de sete'11-
,

bro. A partlcipàção Jaraguaense nes

'te EnContro dar-se-â nas modalidades
de execução instrumental !rídividual,
coletiva, 'dupla, trio e trova, segundo
informou a .Supervisora Municipal'
Jussara Vicente.

..

BALCAO- DE EMPREGO

Q Ba!cão de Emprego mantipo
pél'o ppste Cultural -dO Mobra.1 de Ja

,ragu'á
.

do Sul" dispõe de vagas para
padeiro, auxHiair de' pacotes, balcO
nistas, diarista, �rvente, repositor,
açougueiro, auxil_ de caixa, ser

ventes fabris, esmerIlhador,' caixa;
empregàda doméstiCa; mecânico d�
manutenção, guarda Indústrial, auxi
liar de escrit6rio. Os interesSadOs
poderão dirigir-se lao Posto Cultu,.1
do Mobral - Av. Getúlio Vargas,'503 '

(ex-Meréado MunicIpa,I), das 8 às
11hSOmin e das 13h30min às 17 ho

ra�, de segundas as sextas-feiras;

Administradores.
de', e�presas

.

f'

têm curso,:
O Centro, de T�einamento, Poliva

lente do SeRai de Jaraguâ do Sul,'
juntamente cOm ° CNIIDAMPIICAM
PI :e FIESC, inici'a a, partir da próxi-,
ma semana o I Programà de Inicia

çã,o à Formação de Admin.istradores'

de 'Mi'cro, Pequena e Média Empresa,
" plano este piloto e pioneiro ,no Bra

sil e que objetiva a�ender as neces-'
I

sidad'es de formação de administra

dores, proporcionando-lhes �. aquisi-
, çã'o de c6nrecimentos bá�icos, ao

correto exercfcio das funções- admi·
lJ'istrativàs. A programáção é relativa

mente .extensa, equiparando�se às

ç:ljsciplinas básicas ç:le umac. F'aculda;:'
de de Administração, constando de

. 345 . hOlrf3.s/aula, estendendo até o se

gundo s�l1Jestre,do 'prÓximo ano.

-

Tal programa será e�etivado dê
fo'rmll dinâmioa que não' venha oca

sionar problemas ao' andamento' nor�
ma:1 da empr�sa, em hoirários acess,2
veis, com dias e s�lÍ1,ánas il)tercala�
das. O conteúdo programátiCO cont

põe-:se de seis sub"sistemas, sejam
o "Administrativo Organi�acional,
Relações Inç:lustr,iaJs, Materiais, Fi

nanças, Produção e Vend,as".
Dentro de cada sub-sistema e

xist�m diferentes módulos' e ql,l9 o�

portuoamente serão givulgados., ,No
-� entanto, o. mais importante a salientar
é que todos os empresários interes

sados em participar devel1ão reservar

sua_ ins�riçao junto ao Senai, haja
vista haver p,revisão de, grande núme-:'

ro �e partiçipanteS. É de' se resSal

tar a grqnde preo,cuPíição dõCNII
,

DAMPL CAMPI, como tamb'ém fiésc
e Senai, no sentido_ aa selecionar

professót�s co,m reconhecida 'çap,aci�
taçAo para,o, desenvolvimento 'ae, tao
relevante trabalho e que, temos, cer-
teza, irá atingir ,de\forma profunda a

expectativa de' todos.
'

AUREA MOLLER GRUBBIl,
TaJ]ellã e Oficiai do R!glstro de

ProteStos
EDITAL

Pelo presente edital de' citação pedimos aos
senhores abaixO relacionados' que compareçam
'e"1' nosso cartório patà tratarem de assuntos de;
seus interesses:

.

I '.
Comercial de Calçados Cinderel'a Ltda., Av.

Getúlio Varg�s, 198, nesta. Empreite'ira de Mão
de' Obra KL Ltda., Rua José Emmendoerfer, 190,
ne�ta. {::gon· Koehler, Estrada Itapocuzinho -s.n.,
nesta. Guenter 'Engel, Rua Joaquim Francisco de
Paula, s.n., nesta. -Gilmar Picam,' Estrada Nova,

-

s.n., nest�. Ind .. e Com. de Conf. Jo:se1ane Ltda.,
,'Rua Atnanasio Rosa, 67,' nesta. Venina ROdrigues
Nazario, Rua Hermann Schul:z:, s.n., nesta.

i/

, \,
Adalzlra' Piazera de Azeved'o

Oficial Mai'or

(
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