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,

falta.
,

hojeJoão Lúcio vai a

encontro
.

com o

Presíd, Figueiredo,
em Brasília

évacínaçãoOlha gotinha quea
Elas foram ,distribufdas a08

sete municiplos de coordena�
ção de base e redistribuldas

aos outros municípios: Join

ville receb.eu 64.050; Canoi

nhas. 17.500; Itajai 51.750;

Jaraguá do Sul 15.150; Mafra

24.750; Porto União 9.600 e

S�o Bento do Sul 12.750 d0-

ses.

o Ministério da Saade de

senvolve neste sábado, dia

16, a segunda etapa da Cam

panha Nacional' de vacina

ção, deflagrada no dia 14 de'
.

junho último. /4. eX&r1Plo da

primeira etapa, atingirá esta

segunda fase todo o territó

rio nacional e é destinada à .

todas a8 crianças de até 5

anos de Idade com o esc0-

pO de imunizar a população
Infantil 'brasil,eira contra a

poliomielite.

bém e talvez até ultrapassa
da.

vando ter tomado a segun

da dose, que imuniza o mal,
ao passo que a primeira pre

parou a ImuniZação da erlaß.

98 contra a paralisia infan

til.

tar às Centrais de Vacina

ção, espalhadas pelo Estado.

Jaragu'á do Sul, eeme cen

tro polarizador, tet,n, a ex

ceção de Barra Velha, da'
microrregião do Vale do lta- .

nha.

NORTE/NORDESTE
Nesta etapa, conforme ex

pliCOU o Dr. Wanderlei Quar

te Pereira, em reunião acon

tecida sexta-feira, no Fórum,
e que contou com a partici-'
pação da Srta. Lizete Cooti-

,

nho (é Jaraguaense) da Se

cretaria da S�ade, o esque
ma será idêntico, com a

vantagem da' experiência, an
terior e de um maior núme

ro de vacinas colocadas a

disposição pela Secretaria,
que virão desta feita em dois

frascos, um com 25 e outro

com.50 doses. Como única

novidade, é que nesta etapá
será colocado o nome da

criànça na senha,.para iden

tifidá-Ia e apresentar após
ao Posto de Saúde, compro-

A maior preocupação nes

te períodO de aplicação da

segunda cloS8é'çom
-

relação
aos pais. As autoridades re

ceiam que, muitos deles,

mesmo diante da intensa

campanha de esclarecimen

to não levem seus filhos pa

ra . esta segunda dose por a

creditarem que a primeira
já foi suficiente. A opinião é

do diretor do 2.0 CARS, de

JOlnville, J'081 Lopes Santia.

go que adiantou, por outro

lado, que as vacinás chega
ram a Jolnville na noite do

dia 7 de ligosto, para distri

buição nos 32 munic!pios a

tendidos pelo CARS, num

total de 205.250 mil vacinas .

pocu, todos os municípios
sob sua jurisdição, com a

coordenação do Dr. Luís

Martins Gonçalves, Chefe do

PQSto de Saade local.

Como G(!lVernador do Distrito L-10 do Lion�
International, O industrlal jaraguaense João' Lúcio
da Costa segue à Capital Federal, à convite do Go

vernador do Distrito L-13,(Brasllfia), Abdala Oarin

Nabut, para participar no dia 1.0 de setembro, ao

lado de outros Governadores de Distritos" de en

contro com o General João Batista Figueiredo, Pre

sidente da República, por ocasião do lançamento

<,
da Campanha Nacional da Cadeira �e Rodas;' haja
vista 1980 ter sido eleito o "ano do deficiente fí

sico".

Assim, todas as crianças
que tomaram a primeira do

se, mesmo que neste periodo
tenham ultrapassado a Ida

de, deverão tomar a Sabin

nos PostOs de Väéinação.
Em Jaraguá, a E!lXempio de

14 de ju�hO,' tmrirlõa par

tir das 8 horas até' às 17

horas deste sábado, 31 pos
tos urbanos e 46 rurais, para
onde as crianças devem ser

encaminhadas e vacinadas.
�

T<ocf?s os segmiriíos
-

da. co-

munidade estarão envolvidos

. para o sucesso da Campa-

POSTOS ABERTOS
O esquema será o mesmo

quando da primeira etapa,
face ao sucesso alcançado,
que 'imunizou quase que to

talmente as crianças da fai

.
xa etária atingida,' tanto é

que, citando exemplo local,
em Ja,raguá do Sul 137,1%
das� crianças foram imuniza

das, superando as expectati
vas, percent�gem que deve

rárá ser atingida hoje tam-

Como medida I de' apoio
a segunda etapa da campa

nha de vacinaçio em mas

sa contra a poliomiefite, hoje,
16 de agosto, os postos re

vendedores de derivados de

petról8() estão autorizados

pela Portaria 359 a prover a

venda de gasolina, das 6 às

19 horas.

, A nível de Santa Catarina, {

a Secretaria' da Saúde desen

volveu ampla campanha de

orientação e divulgação para

a vacinação em massa deste

sábado, cabendo aos Cen

tros Administrativos Regio
nais de Saúde a tarefa de

prestar assistência e orten-

No encontro, trinta Governadores de Distritos
I

-

,

de todo o Brasil, receber'ão orientações sobre a

Campanha e de como engajar seus Clubes filiados
para que atinja sua �eta principal" e na oportUhi�
dade, também, cada Governador receberá úma ca

deira de rodascomo incentivo à Campanha, dbadas
pela Caixa Econômica Federal, através do seu pre

sidente, Gil Macieira. A CEF terá igualmente parti
cipação na Campanha que os Lions de todo o Bra
sil estarão empenhados em dotar o deficiente fIsi

co de um meio que o fará capaz de locomover-se,
através de uma! cadeira de rodas. O pensamento é

que um maior número possfvel de deflclentes fIsi

.COS, carentes, tenham com o que se locomover.

Sugerida I implantação. de ,ciclovias em JaraguáMassaranduba:
projeto reajusta,

. vencimentos

8.376 cadernos
área' da ,19.a

. I

na
Ucre

agência está obrigada a prestar atualmente

SEM AMPLIAÇAO
'

O Presidente Douglas de Macedo Mes

quita, da Telesc, respondendo a consulta da

entidade ,
informa não haver, no momento,

qualquer possibilidade de nova ampliação
da central local, em vista aos limites de in

vestimentos impostos ao setor.

SEM RECURSOS

A Ässociação Comercial, ,e Industrial de

Jaraguá do Sul, em otíclo à Preteltura Muni

cipal, sugeriu a inclusão' nos projetos das

ruas Jorge czemtewlcz, Walter 'Marquardt e

Ângélo Rubini, a serem asfaltadas, a implan

tação de ciclovias, com a finalidade de evi

tar acidentes de trânsito como os que vêm

ocorrendo eo longo da Hodevia SC-301, en

volvendo pedestres e ciclistas, inclusive

com mortes,

Colégios, Escolas Básicas, Grupo E�.
O Chefe do Executivo de Massaranduba,

colares, Escolas Reunidas e Escolas i
Dávio Leu, remeteu à Câmara de Vereadores,

soladas receberam, através . das Supervi
o Projeto-de-Lei 77/80, que concede aumen

sorias Locais de Educação, um total de
to de vencimentos aos servidores da munici-

8,376 cadernos, a serem, distribufdos a

palldade, na ordem de 25 e 30%, respectí alunos carentes matriculados na rede es-

M�����������'aliU��..�..�1b·lWsv��ua�������������_���%����,�,.N�'.'
exerofcib, ó reaJU$te em '75%. se' de mais uma 'participação da Secreta-

Na mensagem encaminhada ao Legisiativo ria,da Educação, objetivando a atender

Dávio Leu justifica dizendo que' assim prece, aqueles que' reconhecidamente, necessi-

de porque entende que a atuail crisé finan- tarn do benefício.

cetra que o Brasil está atravessando e a Na miçrorregião, coube a 19.8 Uni-

consequente infllação, deve ser suprida' se- dade de Ooordenação Regional de Edu-

não no todo,mas em parte.quanto a diferen- cação (Ucre) efetuar o levantamento do

ça que há entre os vencimentos que 'atual- total de cadernos que caberá a cada u-

mente percbee o funcionalismo municipal nidade escolar, seja por série, seja: por

massarandubense e as suas despesas man- pe-rcentual de que cada uma delas dispo-

sais, concedendo-thes desta maneira, o au- rá para distribuição às classes de 1.8 à

mento proposto. O percentual concedido vi� 4. a "-

gora a contar de 1.° de agosto.

CONSTRUÇAO D'E ESCOLAS

Dois novos estabelecimentos de ensino es

tão senoo construídos no interior do munter

pro, lnrorma a Assesoria de Imprensa. Com

o intuito de oferecer a criança massarandu
bense tod�,s as condições possíveis para o

seu melhor aprendizadci, foram' iniciados os

trabalhos de 'construção de mais du�s esco

las no interior do município, sendo que uma

está loca1i2'ade em Linha Telegráfica e a ou.

tra em São José.
.

VISITAS

Desde sua ascensão à governadoria do Distri

to L-10, .João Lúcio da Costa já efetuou visita à
.. I
vários clubes de sua área e outro extenso roteiro
será cumprido: Luiz Alves, Lebon Régis, Rio dali

,,(II"'9.��M8�Blumenau, Benedito Ovo, Jolnville - Norte, Tiju-
cas, São João Batista; Itajaf - Verde Vale, Blume
nau - Centro, São Francisco do Sul, Ibirama, São
Bento do Sul e Joinville - Centro são os já visi

tados.· Neste mês, ainda, segundo a Assesscrla de

Relações Públicas da Governado'ria, estão previstas
visitas aos seguintes clubes: Campo Alegre (dia
17/8), E!lumenau - Itoupava Central (18), Indaial

(1Q), Balneário Camboriu - Leão do Mar (20), Ara
quari (21), Mafna - Pérola do. Planalto (22), Oanol
nhas (23), Papanduva (24), Gaspar (25), 'ltajaf Sul e
Itajaí Praia' (28), e Rio Negrinho (29/8).

do Ins-

das instalações da agência local da Empre
sa Brasileira de Correios e Telégriafos, uma

das que mais arrecadam no Estado,devendo
a ACIJS proceder a um estudo à respeito e

.voltar a pleitear a imediata ampliação das

mesmas, à fim de dar condições de trabalho

condignas com o volume de serviço que a

rênc'a de recursos financeiros, embora a se

de própria do órgão em Jaraguá do Sul te

nha sido proposta para ser construída ime

diatamente,' não será realizado, ficando ci mu

nidfpio uma vez mais à espera da edifica

ção da obra, na Av. Getúlio Vargas, em ter

reno de propriedade do Instituto.

Terça-feira,
tem lealro.
no Baependi

{

,

I

Numa promoção da Prefeitura �uni-
cipal, Sociedade de Cultua Artfstica, Mi.

nistério da Educação e Cultuna, através

d() Movimento Brasileiro de Alfabetização
(Mobral) de JS do Sul, a Equipe Vira Lata

do Teatro Carlos Gomes, de Blumenau,
apresenta terça-feira, dia 19, nas depen
dências do complexo esportivo-social do
Clube Atlético Baependi,duas peças tea

trais, destinadas ao público infantil e a-·

dulto.

Ponte.. Abdon
'\

Na última terça-feira, dia 12', o ato de

entrega foi feito na sede da 19.8 Ucre,
presentes, diretores de escolas e Super
visores Locais de Educação, enfatizan

do-se a recomendação da que em' ca

da unidade .escoter se de destaque à' dls

tribúição dos cadernos, envolvendo dire

ção, Associação de Pais e Professores,.
professores e alunos. Sem dúvida,é mais

uma forma éie a Secretaria da Educação,
BIIravés da 19.8 Ucra, responder aos relo

clamos que, sabidamente existem n:a' dis

tribuição de ,tarefas educativas, dizendo

presente toda vez que os interesses das

mesmas o recomendem e até exijam.
,

Batista começa
a '� preocuparCorupá

Posto
do

conta com

Cultural
Mobral

Em vista do desabamento, no tlnal da

semana passada, de uma ponte que dá aces

so ao centro da cidade de Brusque, a queS
tão foi ,levantada na Associação Comercial

e Industria:I, esta semana, reportando.se .a'

Ponte Abdon Batista, de nossa cidade, cons
.truída há quinze anos pässados quando o

movimento de veiculos -era mínimo em Ja,ra

guá do Sul•.Conslderando o atual �ume
do -tráfego que a ponte suporta e consiCfe..

rando. ser a anlca opção de saída ou aces

so de ou para .Jaraguá It considerando Igual
mente a ligação com outras cidades, 'em ca

so de impedimento da ponte, ser a estrada

Ilha da Figueira 'que, segundo consta em

Edital de Concorrência pablica, deverá ser

asfal·tada e também não apropriada para re-\
ceber e sup-örtar o volume de tráfego atual,
os 'empresários decidi,. enjJereçar expe_
diente à, autoridades competentes para que
a estrutura da ponte seja examinada e se

saiba detalhe� sobre sua segurança, preve
'nincb-se desta tonna son póss(vel. Incon
venientes.

,

Com a presenÇá de autoridades municipais,
educacionais e membros da Comissão Municipal
do Mobral, o município de Corupá teve instalado

oficialmente dia 8, sexta-feira, o Posto Cultural do

Mobral (Posto Comunitário, a nova denominação),
representando significativo avanço na área edUca

cional, vindo de encOntro às solicitações das autori

dades. O Posto Comunitário funcionará nulß!!, das

safas do Colégio Estadual Tereza Ramos, gentil-
. mente cedida pela sua diretoria.

A instalação' esteve presente também a Super
visOra de Area, Professora Emflla Vicente.

Em Corupá, compõe a Comissão Municipal do
Mobral - Júlio Césa,rl>ominoni, como Presidente;
Marga Rita Dominoni, Supervisora Municipal; Adeli
no Hiluffe (Prefeito), Encarregado de Apoio; Dr.

Donato Seidel, Encarregado de Finanças; p'rof.
Waldemar SChulz, Encarregado de Profissionaliza

ção e Vereador Ernesto Felipe Blunk, Encttrregado
da Programação da Açio Comunitária.

Por outro lado, está acertada a participação de

Corupá no VI EMOBRESC, a realizar-se de 28 a 30
de setembro, � Brusque, na modalfdade de exe

cução instrum(!nla1 - {lndh,ldual, coletiva, trlo e

. dupla.
'

As obras contarão com recursos do Mu

nicípio, em. convênio com o Estado ,através

da Secretaria da Educação.

'A peça "Maria Minhoca", original
de Maria Clara Machado, será encenada

às 10 horas da manhã e às '15 horas, di
rigida' às crianças e conta a estória de

uma garota com, educação inglesa, que
mora em companhia de seu pai, Mister

João Buldog da Silva, na Praça do Cupi
do,. vivendo situação antagpnica ao gosto
,de seu genitor, quanto a insistência' em

�eu casamento. O ingresso, único, cus

tará Cr$ 50,00.

Inédilo no Brasil,
Jqraguá" abre·

o "Projeio
segunda

Com a finalidade básica de motores do evenlo, cuj� ins-
'

preparar e aperfeiçoar os ad- c.rições, ainda abertàs, são

ministradores das pequenas gratuitas. A duração do cur-.

e médias empresas da re-' so é de um ano; com dias

gião da grande Jaraguá do e semanas alternadas, con

Sul, será aberto dia 18' pró- forme o já anunciado pel�
ximo, segunda-feira, ,com o imprensa local.

proferimento da aula inau- E nos dias 21 e 22 de a-

gural pelo empresário Eggon gosto próximos, às 17 horas,
João da Silva, Diretor-Presi- no CT do Senai, d�r-se-á o

dente do Grupo Weg, convi- início efetivo ao Projeto Ja-

dado para ta� pelo Diretor (aguá, com o tema: '�P�incf- •

Regional do Senai de Santa pios Fundamentais de Gerên.

Catarina, o "Projeto. Jara- cia", cujo ministrante será o

guá"_, pioneiro no Brasil, re" Sr. Geraldo Wérninghaus.,
sultado de um encontl1O de Outros esclar�cimentos po�

empresários no infcio de derão ser dirigidos ao Serial

março deste ano.
-

, I�cal.' pelo telefone 72-0722

O Centro de Treinamento ou no próprio Centro na rua
. do Senai de Jaraguá do Sul, Isidono Pedri, 263.

segundo' o Diretor Jérônimo E af está transformado em

'Loz,' convida todos os em- realidade o Projeto J.araguá.
presários da re.gião a parti; orgulhando os órgãos q,ue o

ciparem, da abertura dos tra� promoveu e a própria comu-

balhos; que contarão com nidade, muito mais porque,'"
as participações do Senai ,no Brasil, santã "Cãtarína fJi

Nacional, CNI, Da!llpi, Fiellc, o primeiro Estado escolhido

Senai Regional e Campi, pro- para o desenvolvimento des-

te Projeto, cabendo a .'ara

guá do Sul o prlvil�gio da,
a ,partir de um encontfo d�

empresái'ios, ocorrido dia 11'
de março deste ano, desen

volvê-lo de seu 9stado em

brionário, prepararido-o· até

torná-lo realidade, batizado

com o nome' do, 'municfp,io.

Já, a peça "Um Ediffcio Chamado

2000", será à noite, às 20' horas, também
no Baependi e destinada ao público a

dul�o. É de autoria de PaUlo Fontes" de

senvolvendo-se o roteiro em Copacabana,
no Rio .de Janeiro, uma tragicomédia,
"muito gostosa" e que requer a partici
pação maciça do público amante da arte

cênica. Ingresso geral a Cr$ 100,00 e Cr$�
50,00 para estlJdantes que apresentarem
'carteira de identidade estudantil.

Essa questão, também, foi focalizada
,

<

segunda-feira na �âmara de Vereadores pe-

lo edil Reginaldo Schiochet, quando refe

riu.se à queda da ponte em Brusque, temen
do que. tal possa ocorrer também em Jara

guã, já que a estruturá não é das mefhores,
não pelo isolamento que possa causar, mas

'por qlusas mais graves que possam ocorrer.
E a. ponte Abdon Bàtista, segundo 'o verea

dor, tem como agravante as sinaleiras nas 2
,

cabec�iras, fazendo com que os vefculos

permaneçam parados sóbre elas, ,também de
.

carga, o que j;ode prejudicar a abalar sua

estrutura, e; como sugestão, solicitou a reti

rada das sinaleiras para maior rapidez no flu
xo de veículos, bem como, a construção de

um trevo e guarda para disciplinar a passa

gem.

CRONOMETRISTA

P Senai - Centro de Trei

namel1to de Jaraguá do Sul
inicia segunda-feira, ,dia 18,
o curso de Cronometrista
Industrial, com 150' horas de

duração, tendo como minis
tnante"o Prof. Nivaldo Hintz,
Gerente de Tempós da Ele
tromotores Weg. Tal curso

visa a fo,rmação de' r.ovos
cronometristas para as in
dústrias da região e ainda
há vagas paira eventuáis in

teressados, apresentando; no.
ato da inscrição, a carteira
de trabalho.

PETRA

A �rea de Jaraguá do' Sul do Movimen.to Bra
sileiro de Alfabetização, que abrange seis

-

munic!

pios, supervlsR5nados ..,ela Professora Emflia Vicen
t9, teve confirmada a implantação do PrOgrama'
de Educação Comunitária para o"Trabalho (PETRA),
inicialmente com quarenta cursos que serão .distrl
buídos dentro daa prioridades dos municípiOS da
área, que são: SchrOeder, Pomerode, Jaráguá do
Sul, Corupá, São Bento do Sul e Rio NegrinhO. .

E quanto ao Mobral, o Posto Comunitário de
Jaraguá do Sul, funcionando em amplas dependên
cias do e'x-mercadö municipal; disPõe de muitas
vagas em seu balcfão de empregos, aberto à todos
os Interessados.

Ambas serão. encenadas - terça-feira,
19 de· a,gosto, no Baependi. O convite

está feito, esperamos não seja transfor
mado em decepção, como ocorreu em

outras oportunidades, um dos fatQres .que

originou na extinção do G-rupo Teatral
São Luis; formado por jovens entusias

tas. 'Sem apoio nada se consegue, nada
se faz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DEBUTANTES , r.

APRIMORANDO-SE
"

Duas nossas conterrâneas.
as Srtas. Silvia l;Iertel, e Astrid
ScIlulz. fizeram curso de apri-.,
moramento da Ifngua inglesa
em Hasting, na Inglaterra,' du
rante um mês, é agora, conti
nuam passeio à vários países
europeus. Já estiveram na

França, Roma, Sufç� e ,nos
.ptanos Portugal 1> e Espanha,
além de outros.

"COBERTURA"
Cobertura é o. tftulo do novo

. qUinzenário catarlnense,' 'que
clrcute na Capitàl e no sul do
Estado. A

�

eaiçãf n.o 1: apãre:
•

ceu na 2.a quinzena de julho/
so, -tendo como diretor-respon
sável o jornalista Volnei 'Mar
tins Bez e diretol'-administrati-'
vo, Ivan Lourenço Farias. Ao
nove('órgão de.

•

imprérlsa os

votos de longos anos de vida
votos que partem dos qúe mou�
rejam nas trincheiräs do "se..'
manárlo rjlai�. aót.'g<?�'de"Se'J•....... Il �r

.... 'a�

'Aniversariantes
Aniversariou dia· 1'4 de agosto
�Edilson Roque 'Deràtti "

Aniversariam hoje - sábado' .

Sra. Iracema Peters, em fi

Curitiba ',,-

Sr. Flávió Roque Numa Lenzi
Meiles Bayer, em União da
Vitória t. J'.y'

.

Os gêmeos Ingo i e . Guido:
Kõpp, em Rio Cerro'"

\ '\.. �'\ r-., �! •

,Sr.. ,

Wendelin
. Joaquim Sch-

midt, em Jaraguazinho
' ...

Sra. Elfrida Hoffman�, em
Rio 'da Luz

"

•.
'

Sr. Osnildo BarteC 'em GN:,
Nfvea 'Engelmann

Aniversariam doÍningo
- " ,

Sra. Tecl,a, esposa do Sr. Ge
" rô",imo' Trentlni . ,I .'n..; ,.\� ,

Sr. " t::nio 'dos Santos;<(.em i •.
.JÇlinville, I '1'1; ';.. ,�,.;.,: '''� /1'

Sra. Ma�garete ;VierheiIer"-em
Curitibà. If :)� " ,i' .<�,e, ", .. .

,'- rvo .Jullkas' ,·':�"h-,� 1::., '.f .

Maria Rode' '; �1 V "ft ..�

Sra. Cléia,., esposa do·· Pastor
Raul Wagner' \:. i'" � �.,o.;>.i

Dia, 18 de agosto -
' t, '

Antônio Normário Bona
Sra. Glaci Ribeiro Rein'ke,
em Massaranduba
Maria Catarina Alperstaedt
Amantin81 .'Scheuer
Sra. Janete Schulz BértolJ'
S�a. Gerta, esposa, da Sr. .

Mário Vitório' Ras$welJer :
Sra. Laura Cardoso
Srta. Ricarda Charlotta Benz

Dia 19 de agosto
,

Luiz Paulo �arschalJ {
Sr. Engelberto. Freiberger

.

Bráulio Junge, em Joinville
Sra. Mana Cacilda Wunder-'
lich Dutra,. em Joinville
G�nésio Palnsfeln
Sra. Melânia, esposa' de Ot
to Kucbenbecker
Pedro, filha de Dr. Bernardo
(Yara� Springmann

.

Sr. Adalberto 'Krause'
Sra. Odete Papp Lazzaris
Maria' :r:erezinha.:· Stoinski.
Márcio Kluge i

-Luiz ·Ro�olfo Tepassé
Guido Schmauch . "

Dia 20 de agosto
Sr. Erwino·· Gramkow, em S.
Bento do Sul .

Sra. Benta Mascarenhas de
Oliveira, em Curitiba
Srta. SoJla'llge Loewen B'oe
don,
Sandra Müller

Dia, 2� de àgosto
Sr. Arnaldo. Leonardo Sch
mitt

'

Donilda Friedel
Orieta Raquel Vieira
Sra. Hildegard Geffert Grub
ba
Sr. Arno Honschel
Sr. A!ic19 'Q'ews, em,.Rio da
Luz t

Lucélla Margareth Padri
5.a. Ne:ia Maria Belettl.
.Ingo Greuel (Müller)
Zélia, filha de Bruno (Janlce)
Bl'eithaupt
J,oIo Orivaldo Bona
Araci Stein
Sra. Angelina Pereira

Dia 22 de agosto
Sra. Delorme Wunder
lich Stlnghen
Sra. ,Maria Madalena, espo
sa do sr. Antônio Schmitt
Sr. Joel Paulo Pereira
Sr. Alfredo Vogel, em 'Itapo
cuzinho

Sr. I'mton Petry
.

Sra. Alzlna Winter
José Stoinski

Schmitt

Jean Férnando Engelmann
Elias Ramthum

Nosso querido municfpio de

c;3uaramirim, sob a administra

ção segura de'. Prefeitt> Salim
José .Dequêch, vê passar dla

1,12S, seu 31.0 aniversário de In-

dependênclae polítlca e admi-
,

.

nistrativa.. Importante munlcr .

....:. ::......... • ��:;..;;....;;.;;...;..:.......�....._...!
pio da Microrregião, Guarami-
rim flrme-se além de sua agri
cultura sólida, também no co

mércio e IndOstria, .experimen
t�.c1Pâ!lt:J(:.ac��Nado cresci
mento .

GUAAAMIRIM

BARTI;L
Trõcou-'j(fadé -dia S pessado,

completando suas· bem vlvldas .

seis décadas de -vida, nosso.'

amigo e leitor Walter Bartel
que é também o Presidente d�
')SER Vfeirense, preocupado c-

com, a construção 'da nova se

de social e canehas de bolão
que servirão para os Jogos A
bertos. Nossas felicitações!

H 'NASCIMENTOS
Dia 20' de Julho

)

MIRANTE' 'S,fOCIAL.
\

. (NOSSA GENTE· NOSSA TERRA. NOSSO MUNDO)
(Equipe

- "Correio do Povo")

PICOLLI

.Bscebeu suas amizades para
um 1Jallche, terça-feira, em, sua

resi�êncla, a Sra. Anita, espo
sa de Arcelino Plcolll, Presi
dente do Llons Clube Jaraguá
do Sul"lntegração.

DESFILE- "
,

. Dia 06 de setembo, às 20

horas, a Casa da Amizade fará
o Desfil.e das Debutantes, em

prol do Natal das Crianças Po
bres, no B�epenai, �ova pro

moçAo, do. Rot!llry Club de nos

sa cidade. 0s Ingressos já es-'
tão a venda com as

.

senhoras

que compõem a Casa da' Ami
zade.

LlLlAN.
"

r De, idade nova, hoje, a Srta.
Lilíam Gumz, já de oasamento
marcado para o final deste
ano com o jovem Lírio Uteck,
do qUill. é noiva. Felicidades!

,

Leidiane, filha de I,.ourival
(Leonida) de Sousa

Dia 22 de julho
Edamir, filho de Edgar (Ede
Ia) RamtHuní '

!l � t

Dia 25, .de Julhp BALET
Rosemari,. filha de Bernardo 'Iniciou-se esta semana, no
(Mirací) Lenfers Baependi, Curso de Balet, que

Dia 02,de �gost� ainda mantém inscrições aber-

Melissa, filhaße Sidnei (Cris- ' tas às InteressadaS, � de se-

.ta) 8uchrpan'n' "
I f' �'g'uhdas 'às "'sextas-feitâs, de

Fernanda, fiíha - de -Mári'o ' manh'ã �

e "a" tarae,
• rias t8lixas

(Vergíniao)l F�chinr I ".
de idade de 5 a 9 anos; de 10

Geova'ller, filho de Francls- a 13 e de 14 anos em diante,
co (Lúcia) Rosa sob a ,batuta do Professor

Dia ·03 dé agoSto 'Carlos Tafur. Está af' uma ex-
.

'\ ,Valmor" fflh� cÍe - Gabriel' (LO- celente oporturi,idade.
cia) Burgér'

, -

\
l>. �; • ,J.

, .'

" .

Dia 04 de !?gosto _

Fábio, filho de 'Ademar (Ro
sa) Stinghen
Sandra, filha de Renato (EI
fridal) Krüger

Dia 05 de,agosto
Cristiane, filha de Valmor

(Leoníriar) Ferlrigo
Alessandra, filha de 'Anselmõ
(Maria) . Maestri

Elvina, filha 'd� Valério (I�o-h
ne)' Pufka)

.

Adflson, filho' de .Frederico
(Natália) Lourenço·
.

,

Ola 06 de agosto
.

Luciana, filha de Alfredo (Ro-
'

sallnda) Hoeft
Cássio, filho de Darcf ,(Mar
IIsEII) Correia

.

Alessandra, filha de Aza-ir
,(Evanilde) Fernandes, Dias

Dia.07 de agosto
Robson, filho de Valdir (Oian
dina) Sooz

Alexandre, filho de Fernando
(MariO Engicht,
Vera, filha de Pedro (Mari
na� Schmidt

Dia 08 de agosto
.' Ricardo, filho 'de 'Orlandi'no

,I

.

'(Lucila) Rumpf
M

Elisiário, filho de Elisiário
cElalde) d'e Sousa.

\. ,

Dia 09 de agosto.
Josilene, filha de Jorge As�
tr}t) StreloiN

.

jarrede, filha de Enoc,k (Mar-,
9arete) da Silva
GiseIe, filha de. C�lio (�ilEI-

• 'ne) Fusi .,

Joslane, filha' d� Àfonso (Lu-
cila) Pereira"

'.

\ < "

Dia 10 de agosto
. Guilherme, filho de Osmar
(OUvia) Vogel
Rogério, filho' de Paulino
(Juremi) Füchter

GiseIe, filha de José Cildo.
(Edir) Kuhn

Elisabete, filha de Ditmtír (AI
. mira) Boeder

�

Dia
.

11 de agosto
Pierre, filho de Ivo (Lourdes)
Oliveira dos Santos "

Eliane, filha de Edgàr (Evoni)
Sieves

.

Hércules, filho de João (Isau
ra) Pelens

'Karina, . filha áe 'Francisco
(Hilda) Wille
Adriane" filha de Armildo
(DarcI) Jaming'

Dia 12 de agoSto ---c'
, Wágner, filho de Valdir (Elia
na) Steilein

"

Tatlane, filha de' 'Rein�aldo
(Catarina) Mueller
Graziela, fßha ae Nntpn (Jes,
mane) BortollnI

- ",

SCI:fMITT
O patriarca da grande clã

dos SchlTiitt e Cidadão' Honorá
rio de iJaraguá, do Sul, S�. Ar
noldo Schmitt, também 'capi
tão de indústria do ramo de
cortume {Je- couro, completa
dia 21 vindouro seus bem vivi
dos -. S9 anos, acontecimento

que certamente será comemo
rado pelos familiares e pela
sua imensa legião de amigos
e admiradores." Antecipada-

.

mente este jornai associ�-se
aos cumprimentos ao Sr. Ar
,noldo, pela data natallcia..

"

DE CORUPA
Foi realizado na última terça

-feira, dta 12, em' Cotupá, no
vo encontro do Grupo de Lan-'
che das senhoras da socie-'
dade local, 'ocasião, em que foi

anfitriã perfeità a Srã.' Arlete

Seidel, esposa dO' amigo, Eng.
Agrônomo Dr, Donato Seidel,
recebendo em sua residência'

,

as integrantes, 'para ,mimado e

bem-numorado encontro.'
,_ ..

Seu- problema de roupa
suja já era. CIROlS tem a

•

solução. Eficiente!

eiPtt3
..___ - -- --'

·LA.VANDfRIA ASÊCO·

Fundó,s Açougue,Mahnke

inicia nesta edição, a apre
sentação das meninas-mo
ças; que farão seus debut

'*"" ,_ "" .... 01-. _

dia 05 de setembro, no
.

Baependi, durante o Baile
das' Debutantes, que tem
como rnadrtnha a Sra. El

vira Bauer e patronesses .

as Sras. Arnazilda da Oos-:
ta Bastos e A}lete Schulz" Silvia Regina Piazera,

. mh�"de
da 'Costa:' ( \ . Irio, C�trlos (GlIdete ,Vera ,Feman- .

.

" Y!: . '11, das) P.�azera " ,.

Nossà editoria .: social

•. e

Rosângela Jalk, filha de AdotaI Solange Hinsching, fi·lha de'Wa.l

deburg (Euclalr) Hinsching.

DR. FRIEDEC CHALANA
...

Na noite de terça-feira, aia
.

'12r. as Orgahizações; tLunardel
li, da Capital (lo Estado, abriu�
com inauguração para .

Santa

Cà1:arina, a Livraria e Papelar�
Chalana, ocasião em que�

reu .

o lançamenta com noite
lauta 'recepção � base de-fran-

de ,áutógrafos dos I,ivros .!�"In-
go' na grelha e ,marreco ao for-

d hã sbl atrás 'da' montanha"
no. Perfeita, anfitriã. foi dO�� 1:\9-: .....d:'.zoraide. H.vGuimarãas, lá
sita, esposa dio", .. dr• F�I�el �

1jome�tado neste jornal, da (,;0-

��hacht"C?ferecendo�o�o a�e-,. -ieção Barriga-Verde, Lunardel-'.
rltlVI_> 'uma gostosa geléia, (Sul... li/Eldorado é �'prOblemas Sra-

ze) �e galinha, muitq. apreclaqa. sileiros: uma perspectiva his-,
O marrece é u'!_l dos Pfatos... th. �ótica" -de Luiz Carlos Ba�'o-
picos da grande JS a.o.produto .

-

'L' asa Secrétário' de Cultu-
QP'1l.1lIh.., . sa e , 8

pret.ér�do pelos �estaurante� es-
�a do Rio Grande. do Sul. O

peclallzados em, tod� o Estado. "lcontecirhento foi muito con-

O dr.Schacht, que nao
.

se deVE) corrido. Gratos pelo convite!
confundir com o ex-Ministro' das

.-

Finanças da Alemanha, é um
,,'o

. expert na criação �de frangos e

marrecos" conhecendo-lhes na CIP
<-

intimidade as linhagens.' O

"mais antigo" conferlu o suces- A reportagem deste jornal
so da recepção, em companhia teve oportunidade, esta sema-

do' dr. Pavan e esposa, d'ó ge- na, ao lado do Professor Ho-
l • J '""ln:;,.J N g �nr;.1tr

rente do Banco do G�arda-Chp- " l�J1d9, M���eli,no, Gpn��I'(,El�' (de
va e outros integrantes da req,e p.ercorrer tõdas' as dependãn
bancária local. Espera-se, con-

; '�tâ� 'do bintrô Ihteresbol�r' d�
tudo, a ihauguração oficiar do:' !. Primeiro) 'GráJ "proieSsor' Mi1-

.';.)'" '{ J \ .] 1 ",
"

estabelecimento) que é quando rlo Krutzsch", que acaba de
'J' li '-. It HY' .'{-- i"�'

se dará o deslanchà.r da Iil).ha receber da Secretana da Etlu-

de produtos de alta qualidade. "cacão, q�asà a' tota'lí�ade
•

dbs
...

, r r )1 • 1\, i�t·, .... n-"'r:0-

equipamentos necessários 80
{: ') • Ho,

� •• ' ,.... I J � 1 ,1; .�i) 1 A-" '

se'L! C'omp'leto aparelhamento
,'- .

;co,l;Jorm�,ltf�em�os 'oportGriiàáéle
I) , .... ' 1'_1

�
'.' ',I" 1);'1; fi i:i

de' observar.

Na sextá:feira, dla S, fel â
vez da GrãnJa GalligAo....A novel,

empresa estabelecida no Ribei
.

,

rão das ,peqrasl B�ancas, 'liest!!!
'lnunicrpio, ofereceu aos 'com

ponentes do AZ de Ouro �,C,

, .

)'1"�� ��J=�Dt'
.. 'f �

\ !" I',
A coluna deStaca. de sua a-:, .", ". :11 _.. >"I .. r

gend�. de nataliç�,. a t,rQC8 de � � I " , ,�".J ! "j>{ ,...
·

"idade da Sra. Frida Stamm .Ptiar-, � o,PE��"If.?' ��I?,�O.;. ri� :� �::J

q�ardt, que completou 87 ano.s,,,,, --
'. "/� .,. c. l: w..., .

comemorádos com um passeio _ I A c�!�na deseja c�m,P.f!��n
co� familiaras.� "Tante" Fr.ida . tar a José Jacobi e

. Gerald� ,

é genitora das Sras. Inge Mar- _ ��sil5�, eleitos respectivam'en
q'�ardt Hasse e ':rhéa Marquai'df te ,Qp'er.ário ,P,adr�o j Mu�}?i'pall
Schmidt. Também de ic;lade 1)0. sq dÇ?� lJ1unicíli!0�' ge ��g.uá
va dia 14, em :;JOlnvllle,' o� E� po Sill ,e, Cl!laramj�im.., po� u!11a

,. ge!lh�irC?, Má,rio Fugênio Boehm, " comi§.são_ d� jur:.adCZs, na Ag�n
a'!'_igo e leit�r a,sfduo. deste se- ,cia do �es.l, que. anualme�te
maná��; dia 2' rasga folhinha,', prom9:'S .. � concurso. Jacobi e

o ga'rotão Ramon, filho do. ca- Persike Irao, agora em seterr-
sal a;"igo Solon (NO..m�) - Sch- br�, represeritar seus municr-

rauth. E dia 12. terça-feira,as:' pios na escolha a nfvel estar

soprou velinhas, a Srta., Iria dua( que dar-se-á em Florianó-
.

Heil;, telefonista do Hospita! e ., polis. A escolha föl"'iealm�nte
Maternidade são 'José, a qu�" mer�cida, emborra todos me,re
endereç��os' �umprime�tos. cessem a primeira éolocação.

<
,

Hermes Mayke" RÓsa,. filha de Hermínio

(Hortê�cia) Rosa

Em nossas próx'ima's colunas apresentaremos as

demais. "girls" que debutarão, quàndo o Conjunto·
"Je Reviens", de Porto Alegre, dará "o toque musical
ao acontecimento que reunirá nosso mundo 'social no
aristocrático salão azurra.

"KAFFE HAUS"
Uma CJemonstração de bçmí

'

gosto ... Reservamos à você
� seus familiares o direito de
utilizar nossas dependências,
para .comemorações . espe
ciais.' - Fale oonosco ...

Rodovía SC-301 --: :Km' 5
Telefone: 7��266

'

I

____J_a_ra..;9::.,.uA do Sul 1" �. Catarina

JANTA'R, ....
- "

GOVERNADOR
João L:úcio eia Costa (Olgá)

do Distritõ'L-10 de Lians Inter

nacional, cumpre de hoje à pró-
DAMAS DE CARIDADE xima sexta-feira; visita aos

Dia 19 de setembro, 'no Bae- Lions Clubes' de Pomerode,
pendi, as Damas 'de; Caridade Campo

I

Alegre, Blumenál! Itou-
, de J,araguá do Sul, que t�m pa'll1ar-Central, Indaial, Balneário
na presidência a Sra. Otília . Camboriu "Leãó do 'Mar"; Ar�
Nicolini, reali;zará o "Chá" das' qU8lri e Mafi'a "Pérola do Pia

Dàmàs", com baza� .e café be� .

nalto".
netlcente, com a renda desti
nEida às .causas filantrópicas
do município: Recebeu no ,último dia 13

para o tradicional jantar das

quartas-feiras, com pratos de

liciosos, trpicos, do n'orte' do

'pais, a- Sra., Jane, esposa po' co
nhecido esculápio" -Dr. Edson

Carlos Schulz.

LANCHE

Segundo o rodízio estabele

cido pelaS suas componentes,
a Sra. Norma S!,-Iai Schrauth
sera anfitriã do próximo lanche

. do seu Grupo, quarta-feira da

semana-que-vem.

, - ,

[O I f H [111 fLrO:R IA n I
Oficina de Máquinas

de Escritório
Ante�. de mandar suas má

quinas para conserto, con-
sulte-nos:

' l

Rapidez, eficiência 'e bo'ns
preços estão a sua disposi
ção.
Rua Venâncio da Silva

, PortQ, 331, ,ao laêlo da Weg I,
Fone 72-0053 (recado) - J�
raguâ do Sul-SC.

Grêmio Recreativo Jarita,con-" 'ó Frigumz entrou prá valer
,- ,,:,.... vidando para baile neste sába-'j' no" nterêado, dizendo" atravésOlha a ,gotinha que falta. Se- do,' 16, no Salão João- Pessea seus produtos o ·que. pretenderá neste sábado a vácinaiÇão .

com os "Clarins de Prata", 'sem
em massa, a, segunda,' contra para Iapidamente conquistar

. ingresso e 'mesa para, associa- um lu'g'ar-de destaque nas pra-a poliomielite, nos mesmos lo"" •

dos, que serão., gratuitos. O 'ç'às c'atarinénse e náciorfal.' Fri�cais e postos, da vez anferior. I
Grêmio Jarita, .segundo o Pr�- .

gorifícõ Gumz SA, estábeleci
Apelamos aos senhores pais sident� Do�ival_, Lange, . colçca· 'do" em 'Santa Luzia·....J. Itapo'cuque vacinem seus filhos de O a

5 anos.
a disposição qribus gratuitos ':idnho,�iíeste nlunicfpio, é dirigi-
nos trajetos Santa Luzia;" - ,do pe'lo sr. Wardemar ,. Gúmz e

·

Schroeder; CE\ixa Df Água '.' eJ" �ör 'sel! filho Wilson. Uma ligei,
Centro, passando pela Vila Len--

;
.

ra 'Visita ao frigorNico, com ce��
zl e Ilha da Figueira. 'A coluna .'

cá de 4 mil '1Ti2 nos dá I1segu�
agradece o convite. •

ráriça do sati' 6rescenre' dese�-
.

"

'voiviment6, sabei"--ao-se "como

se. sabe. que outros 13 mil m2

· No domingo, 'Dia dos Pais, o 'de edificações s'ervem de sLt
casal AntOnio Jose (Yvonne f'.- porte aO"grande empreendime!l-'
lice S,) Gonçalves redebeu. os . ·to, "àgorS! sob Inspeção federal. .

amigos Vlademir (LOlita)' MsZu". Parabéns aos�: seus, diretores e

recnen,. ju'ntamente com a fi- aclonlstáS,'que s01:lberan1J�epo- .

,

. Iha Liliam, pa�a almoçb e café;l' sifar cenflança 'na capacIdade
e agradece a amabilidade 'dá" de' quem tem experiência. em-
visitá.

'

r presarlal. r

DRA.. ZlLA

Quem
.

anda pelos "States"

'e !:I.nossa amizade - Ora. Zilá

.

Rodrigues Leite, a(�.v!?g�I!._�s
tabeleclda em ,ltaper�I)�, ,_llQ"

. Estado do Rio de Janeiro. Zilá'

!manda-rlo� cartã�" post�1 �om
a vista do "Uniteci" States'!'Ca-

'

•

pitol", a históri.ca e m�J1di�,i- (

mentel,famC?sa edificaçãO da

capital norte;americana. "Ap�- �

sar do <dólar. disparad_o, �,tôu,
,1Ti!lis uma vez, tirando Rnaa de.... I.
turista" - diz fi, Dou.tql18l .Zilá
-. le'rn�randq q!le tydo "ê �,gta>
beleza".

VACINAÇAO

1
•

.,

Para' este outono, vista-se'
na moda, elegante e desc,on-
tralda. Passe na . ."

.

.1.�le.l.81,....
'

'-.�I,�.��.:.,
Agora na Reinoldo Rau, 626, aten

dendo diariamente, inclusive aO$ sál:?a
dos .até às 18 horas e aos domingos e

.

feriados,das 8.às. 12 horas•.D�monstre
seu carinho. Ofereça ,flores da ,. >:

.

j. " FLORICULTURA IMPERIAL'" .

• -, ',r" (.,' I '''01'

. lr I • , .. ,

Decorações para casamentos � Decorações
para Igrejas - Decora9Ões para clubes - Arranjos

"

para f�stas - B�qu�s �m

geraB=J'1...
.

� I " , Plantas ornamentais. •• t

ATENiÇAO: Nio temos filiais'
'., .. I ,,-,

.t
., l .,

(.

BAILE ,"- J. PESSOA
h.: j ( •

FRrGUMZ
.:.
..-... hl' .. Ir,L' . '.�

RECEBENDO

I,

'Calce e vista-se melhor
neste outono com a

, ,
.-

, ,

�ailderela '.

Três lOJas parà' melhor
.emr a clistinta. clientela,

_ duas na Getúlio Vargas e na

Marechal Deodoro.
,

CINDERELA,
a melhor opção pafa

suas compras.

aônfeoções�
Sue!t: .6laa.
e verifique as opções
para pre�entes que só-a

SUELrTEM.
, ,

JOIAS?
PRESENTES?
Sõ NO

.

"Lanzna'ster
< ,

Av. ,Mal. Deodoro" 364

JARAGUA DO SUL - SC
Um presente para cadà gósto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Composição, Diagramação e Impressão:
Soco Gráf. Avenida t.tda.c- Jaraguá do Sul - SC

Assinatura anual: Jgué 8 região .... Cr$ 250,00
Assinatura semestral •••••• _.. ••• • .. Cr$ 160,00
Outras cidades ••••••••]........... Cr$ 300,00
Exemplar avulso •.........•...•...•.Cr$ 5,00
Número atrasado

'

.....•••..'........ Cr$ 7,00

Representante Comerciai:
'PEREIRA DE SeUZA & CIA. LTOA.

Poria Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo,
Rio de Janeiro, B. Horizonte, Salvador e Fortaleza

Este jornal não se responsabiliza por artigos as

sinados e nem ·devolve originais.

EXPEDIENTE-

[iI)Si) ä (I) .11)�ll�ll
Fundado em 10 de maio de 1919'
CGCMF n.O 84.136.591/0001-34

._-.�--���
----------�-----------------------

"Gasolina
não aumenta
em agesto'

. ..

A partir de' 6 de outubro, o fiS
LEI N.O 7.89/80 Começará no dia seis

de outubro a distribuição
do abono - um salario.
mínimo - e dos rendimen
tos aos particip�n,tes do
PiS, segundo taliela dis
tribuída ésta semana pelo\
Ministério da Fazenda.
Para' os cadastrados no

Pasep (servidores públi
cos), a distribúição será a

partir do dia prim�iro da
quele mês,

cinco
'

lSal,áf\iolS mín,imos

por mês (Cr$ 20:973,(0),
e

. está càdastraClo em.

qualquer um dos 'progra
mas há' mais d'e cinco a

nos, tem direito a retirar
o abono, igual a um sal'á
rio mínimo regional. Quem
possui cadastramento,
mas gaRba acima de cin-

,

co salários mínimOS', tem

direito apenas aos rendi

mentos, que este ano, em

m��iia, corr�sponderão a
:cerca, de Cr$ 600,00.

�uspende incidência de tributos mume»

pais para a atividade Recenseador.
,

.

VICTO,R BAUER
Prefeito Municipal

e Sr. VICTeR BAUER, Prefeito Munlclpal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercíclo de suas atribuições.
.

Faz saber a todos os habitantes deste Munlcí

pio que a Câmara de Vereadores alpJ10VOU' e ele
sanciona -a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica .suspenso, excepcionalmente,
: qualquer incidência de tributos municipais sobre a

atividade de Recenseador' do Recenseamento Ge

rai. do Brasil, promovido pela Fundação Instituto'
Brasileiro' de Geografia e Estatrstica ,...... IBGE, no

, corrente exeroício, com exceção da "Taxa de Ex-

pediente".
.

Cheques sem fundos 'Iem a'gora'
punícão -

COlD muito rigor
o emitente de um-ehe

que que no espaço de 48

horas, for duas vezes a

presentado a um estabe
lecimento bancário,· sem
suficiência de fundos, te-

rá desde já seu nome in
cluído no "Cadastro de
:Emitentes d�. Cheques
sem Fundos", o qual será
distribuído a toda rede
bancária, ao ServiÇo de

Desde 1944 li serviço do progresso de Jaraguá do Sul
Av, Mal. Deo.doro da Fonseca, 130 - fdne: 72-0091

O�ganizaÇão Contábil "A COMERCIAL SIC LTDA"

Eugênio Victor Schmoeckel
CRC-SC n.o 00118

Tée. Cont. Ant6nlo José'Gonçalv..
CRer-SC n.o 7.788

Téc. Cont. Yvonne A. S. Goriçatve.
CRC-SC n.o 7.638 /

Agente do ECAD - Recursos Fiscais e Administrativos - Con
tabilidade - Serviços deMarcas e Patentes - Fotocópias, de le
gislação Trabalhista e INPS - Seguros em geral - Serviços
Aéreos VARIG.

AUREA MULLER GRUBBA'
_ Tabeliã e Oficial do Registro de

Protestos
EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam·
em nQsso cartório para fratarem de assuntos de
seus interesses:

Aristides Panstein, Av. Mal. Deodoro da FOln
seca, Edif. Hass, nesta. Ademar Avelino, 'Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 1309, nesta. ComI. de Cal

çados Cinde(ela Uda., Av. Getiil'io Vargas, 1'98,
nesta. Empreiteira, de Mão de ebra KL Uda., Av.
Mal. Deodoro da Fonseca, s/n.o, nesta. Fidelis
Blunk, Eistrada NOiVa, s/n., n'este.

Adalzira
.
Pilitzera de Azevedo
Oficial Mai'or

I', r

I, " i

Europa Distribuidora
Excelentes filmes eróticos, ímportados - Su

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

Dese/jo receber o filme número
.

O 2M - Tedy Baer
'

O 202 - Kirmes

O 203 - Prick Espezial
O 204 -.Bar
O 205 - Lesbian Show "

O 206 - Roll-Stuhl

Envie o cupom e O' cheque nominal na mes

ma remessa para Europa Distribuidora·- Bos
ta Restante - 89250 - Jaraguá do Sul-SC.

Prencha em letra de forma
I

. \

Nome
,
......•• 1•••••.•\.; •••• ,' ••••.••

Endereç o' A ...
'

o ..
,

' n. p�o .

Bairro , ,
..........

i 'j
•••••••••••••• � ••

- •••••••

Cidade ; .•......•... 'Estado , ..

Atenção: Estritamente para maiores de 18 «nos.

A Assessorla de Im�
prensa da Secretaria de

Planejamento da Presi

dência da República, ten
do em vlsta a veiculação
pela imprensa de novo

aumente noe derivados
de petróleo, em noticiá
rio dirigido à redação in

forma que: 1) A gasolina
e es, demais. derivados
do petróleo não aumen

tam em aqosto; . 2) Ne
nhum estudo sobre. au

mento do preço da gaso
lina e des derivados do

petróleo foi encaminhado
à Secretaria Especial de
Abastecimento e Preços

- SEAP; órgão da SE�
PLAN; 3) Portanto.t ne

nhum aumente da g'asoli
na é dos derivados do
:petróleo poderia ter sido
considerado -6 muito me

nos autorízaêo,

. Proteção ao Crédito . e

entidades semelhantes.
A partir de 2 .de janeiro

de 1981 estarão também
sujeitos a multa equiva
lente a SO% do maior va
lor de referência _(atual
mente em CrS 2 mil ,480).

ii
Essa decisão já se en

contra em vigor e foi pu
blicada rro Diário Oficial
da União do último dia 6,
constante da Circular n.O
559 do Bânco Central.
Além dessas penalidades,
os emitentes de chéques
sem fundos continuam
sujeitos às. ações cível e

criminal (crime de, estelio
nato) correspondente,
bem CÔI11!() o encerramen

to da conta em virtude da
contumácia. I

Entre os inconvenientes
de ter seil nome incluido'
na "lista negra" dos ban
cos, éstá a dificuldade
nas futuras aberturas de
crediários em estabeleci,
mlentos' CIOme\I'Cials. Oll
serviço de compensação
de cheques distribuil"á
quinz.enalmente ao siste
ma bancário a lista dos
emitentes de cheques,
sem fundos.

Os nomes incluídOS no

"Cada'stro de Emitentes'
de Cheques sem Fundos"
só serão retiradOs depois
de dois anos da sua in;.
clus�o, a menos que s�ia
providenciada a sua reti
rada pelo banco. - o que
o�orrerá ise for comprova
do o pagamento do che
que - ou por determina
ção do Banão Central, a

vista de circunstâncias es
peciais. Os emitentes de
cheques sem fundos que
atualmente têm seus no

mes incluídos' na lista do
Banico Central de "con
tas encer-radas" por insu
ficiência de fundos, pas
sam automaticamente a

figurar nQ novo cadastro.
I

A medida. visá a moraU
zação do instituto do ehe-

, que, fazendo com que a

"lista negra" �presente
um cOt:lhecimento públi
co dos que emitem che
ques sem fundos, possibj
fitando que o 'comércio e

�s própriOS bancos' se
precavenham contra eles.
Ficarão, inclusive,. impC?
did'os' de !r-eceber ,taloná
rios de cheques.

Art. 2.0 - Està Lei entrará em vigor rra data
de sua publicação.

.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraquá do

Sul, aos 14 dias do mês de agosto de 1980.

, .

Quem ga.nha menos de

coNVITE
<

e' Presidente da Federação das Indústrias

do Estado de Santa Catarina e do Conselho Re

'gional- do Senai, BernardO' �o1fgang' Werner, O>

Chefe do Departamento de Assistênci� à Média e

Pequena Indústria, Arivaldo Silveira Fonte,s, e o

Diretor Reg'ional do Senal; Célio Gaulart, têm a

honra de convidar Vossa Exc!elência para a Aula

Inaugural do 1.0 Programa de Iniciação à Forma

ção de Administraderes de Pequenas e Médias

Empresas - PReJETe JARAGUA, a realizar-se
às vinte (20) horas do dia dezoito (18) de agosto,
no salão nobre do Sesi, na cidade de Jaraguá do

.
Sul.·A Aula Inaugural sJerâ proferida pelo senhor

Eggon João dia Silva; Presidente da Eletl'1emotores

Weg SIA, de Jaragu§ do Sul. Jaraguá do Sul, a-
'gosto de 1980.

. .

,
A presente, Lei foi registrada e publicada nes

ta Diretoria de EX1pediente, Educação e Assistência
Social, aos 14 dias do mês de agosto de 1980.

A,STRIT :K. SCHMAUCH
Diretora,

I .

cidos. Da mesma forma serão beneficia

das as viúvas dos juízes. Dos 'jlJízes que

estão em atividade serão aposentados '43

em todo o Estado'.

. GASOLINA A 41,80
, '

o governo deverá fazer novos reajus
.tes nos preços dos combustíveis a partir
de 28 de agosto:. a gasolina custará Cr$
41,80 o Htro: o óleo diesel CrS 17,50; o

óleo combustível BTE, CrS '16,20; e o bo

tijão de gás, CrS 240,00. As informaçõe.s
anunciadas pelo Ministério das MiniiS e

Energia" asseguram que desta vez o go
verno .eliminará todos os subsídios con

cedidos aos derivados de petróleo, O no

vo aumento, proposto pelo Conselho Na

cional do' Petróleo e-acelto pela Secreta

ria de Planejamentp, não deverá ser o úl

timo do ano, contrariando previsão do vi

ce-presidente da Petrobrás. Funcionár.ios

ministeriais admitem que o reajuste pre

judicará principalmente os motoristas de

táxi.

,SUINOCULTURA

Na Assembléia Legislativa a crise

que envolve a suinocuitura catarineríse' foi
lembrada, como também de que noss!)
Estado é o ún,ico do Brasil onde a produ
ção de carne suína supera a bovina, ,En
fatizou-se que os suinocuitores catarinen

ses estão em situação ãêsesperadora, os

frigoríficos estão abatendo -centenas de

matrizes diar·iamente. Corri o atual preço
do suíno e com alto preÇo dos insumos,
assim como mil,ho,. o suinocultor é força
do a vender o: seu rebanho para pagar

contas, ainda mais qUe inexistem créditos

para' o setor. Atualmente, o custo da pro

dução está ém cerca de
'

Cr$ 50,00 por

quilo do animai vivo; no entanto,' os fri

goríficos pagam de Cr$ 37,00 a Cr$ 40,00
pelo quilo; mas paga o consumidor até

Cr$ 230,00 por quilo de lombinho �e por
co a até Cr$ 300,00 o quilo de salame.

MARATONA CULTURAL

O Diário Oficial do Estado, publicou
portaria do secretário Antero Nercolini,
que 'oficializa a Maratona Cultural "A'

Criança Escreve uma Histõria", para os

estabelecimentos de ensino de 1.0 grau,
das redes pública e particular' de Santa

Oatarina. Igual portaria atribui, à Unidade

Operacional ce Ensino e às Unidades de

Coordenação Regionál a coordenação das

ações de apôTo para a realização da r�fe
rida Maratona, em coo�ração com a Fun

dação. ,Cataril'lense de Cultora. Aos pro
fessores de 1.a a 4.a série é recomenda

do que colaborem no �entido de levar os

estudantes a se habilitarem no certame.
,

PR'ODUÇAO INDUSTRIAL
A produção industrial brasileira cres

ceu 1,08% 'no primeiro ·semestre, em

comparação. a igual período .do ano .pas

sado, 'de acordo com as 'pesquisas' 'do
IBGE. OS dados indicam que; apesar das

restrições monetárias e de crédito, a in

dústria teve, em junho, um desempenho
melhor do que em maio. Considerando-se
os dois trimestres deste ano' 'sepa�ada
mente, no primeiro, .o ,crescimento indus-
,trial foi de '6:14% e, no segundo, alcan-

Resumo
POSTOS ABERTOS

Como medida de apoio à segunda e

tapa da campanha de vaclnação em mas

sa .contra a pollornlellte, hoje, dta 16, os
postos revendedores de derivados de pe
tróleo estão autorizados a prover a venda

. de gasolina, das 6 às 19 horas, conforme
a Portaria 359 do Conselho Nacional do

Petróleo.

EDUCAÇAO RELIGIOSA
..

O presidente do Conselho das Igre,
jas para Educação �E!ligiosa (CIER), D.

Gtegórlo Warmeling, Bispo de Joinville,
-esteve no Palácio Cruz e souse; para sa"

ber do Chefe do. Executivo Estadual so

bre a aplicação, em Santa' Catarina, do

decreto que trata da Educação Refigiosa,
que já está vigorando em âmbito' federal. '

Segundo D, Gregório, o problema da edu

cação religiosa escolar no Estado, está

sendo tratado desde o' ano passado; [un
to às autoridades estaduais, dependendo
para f)ua implantação definitiva, do empe
nho do Governador do. Estado,.

CONCURSO DO ICM

O .Chefe do, Executivo Estadual assi
nou decreto aumentando para i 5 o núme
ro de séries das ·cautelas destinadas' ao

'concurso ·instituído pela campanha "A

Criança e o ICM - Conheça Santa Cata

rina", Segundo o disposto no ato gover
namental, haverá, agora, sorteio. pela
Lo,teri'a Federal, mediante' a emissão
de 15 l:1éries ce cautelas, para distribuição
de Cr$ 350 mil, Cr$ 200 mil, Cr$ 100 n:'iI
e Cr$ pO mil cada uma.

EDUCAÇAO/SECRETARIA

A Secretaria Estadual de Educação
dispendeu no primeiro semestre de 1980,
dentro do programa de. recuperação da

rede física, a importância de CrS 31 mi

lhões, na conclusão de 358 escolas, com
118.salas de 'àula e 317 dependências,
Ainda este ano,' a SEE pretende construir,
com recursos própr.ios e .convênios, �14
escolas, co� 604.salas de aula, 16 salas

de ambiente, 305 outras dependências e

21 quadras de esportes, nas quais 'dispen
sará a soma de Cr$ 467.693,391,00, As

realizações dêsta Secretaria com equipa:
mentos escolares, em que foram gastos
CrS 78.847.600,00;

, melhoriã - deensino,
CrS 2,172.905,00; e Assistência ao EstlJ
dante, para '8 qual foram alocados para

e�te ano �r$ 44.524.574,00.

JUíZES DE �AZ
Está na Assembléia Legislativa, o pro

jeto-de-lei que fixa os proventos e condi

ções de aposentadoria aos juIzes .de paz,
Em 1971, lei concedeu direito de aposen
tq;do.ria aos juIzes de paz, porém até ago
ra não havia sido promulgada lei que fi,.

xasse os proventos, de modo que os juí
zes de -paz ainda não tinham sido efetiva�
mente beneficiados peia aposentadori'a.
Segundo. o projet� elaborado conju-nta
,mente pelo 'Consultor Getal do EstadG e

pelo Secretário da Justiça serão benef;"
ciados também os que foram afàstados de
,suas funções da vigência da lei e que
preenchiam os requ,isitos nelas estabele-

çou 7,43%.

SóCIO-ECONöMICO

Foi reallzado esta semana, em Bal

neário Camboriu, o I. Encontro Sécio-Eco

nôrnlco São Paulo/Santa Oatarlna, pro

moção dos governos dos dois Estados
.

com a finalidade de estreitar relaciona

mento, principalmente nos setores ener

géticos, .

turístlco, ag'rdpecuário, industrial,
comercial, tecnológico., olentltlco,

'

cultu

ral, rnunlcipalista e de meio ambiente, a-,

través de debates a nível técnlco que

houve, buscando a adoção de um!i estra
tégia de ação pública e privada,

PREOCUPAÇAO

órgãos ligados eo setor rural catarl

nense, reuniram-se com' o presidente da

Federação dos Trabalhadores Rurais de

Santa Catarina, Ivo Tadeu Bianchini, on

de mostraram suas preocupações com di

ficuldades encontradas para o financia

mento de in'(estimento na área I agrope

cuárja, Medidas foram sugeridas ,para mi-(
norar a crise no _set�r junto a rede ban

cária.

FÓRUNS

Segundo noticiário do Governo do

Estado, dos Fóruns que serão inaugura
dos ainda no corrente ano, para o de Ja�

'raguá do Sul tramita na Assembléia Le

gislativa projeto propondo o nome do

magistrado João Thomaz Miircondes de

Matos, sendo que o de Mafra já recebeu

a denOminação de pesembargador Flávio
Tavares� da Cunha Mello' e Q ae Joaça
ba, "Antônio Nunes Varela".

PRIMEIRO GRAU

O deputado Gervásio Maciel (PDS)
sugeriu ,que a devoluçãd de maior auto

nomia aos municlpios comece pelo setor

da educação, com a transferêt;lcia, para

a �esponsabilidade municipal, do ensino

de primeiro grau. Segundo ele, ganharão
o município e� o próprio ensino se as es

colas básicas, atualmente subordinadas

ao Estado, forem· transferidas aos müni�

eipros; aos quais seria� repassádos os

recursos que são destinados hoje ao Es

fádo para o setor.

CEAG/SC
O Centro de Assistência Gerencial de

Santa Catarina (CEAG/SC) realizou levan

tàmelilto junto as- e.mpres�s sobre produ
tos industri1alizados no parque fabril ja
raguaense com finalidàdes de' exporta
ção, objetivando conhecer o' que \

a em

presa exporta e o que poderia ser expor

ta(jo. O consultor designado para esta re

gião foi o sr. Alvaro José Silveira Beiro.

TREINAMENTO

'Os. engenheiros Ariel Arno Pizzolatti
e Cláudio Maier, e o topógrafo In�j'o JeãoJ
Benkendorf, da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do SUl, e�tão participando des
de segúnda-feira, na Capital do Estado,
de Treinamento em Planejamento de

Transporte Urbano em Cidades de Porte

Médio, considerando o município \ ser um

dos nove enquadrados nesta categoria,
no Estado.

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul SEMANA 'OE '16 a ·22�.DE AGOS10 DE "1980

Ie preciso que os rios 11 de a' I osto/81 ::� j:::OSHon:��j='
corram, caiam as chu- mos pela nossa Pátria,

• .vas e brilhe o sol. '.�, • \ pelos noS$Q,s Pais e pe-
, ...,

'.

,

-

- "1 jl los nossosrFilhos, jure-'." - 1'. - � I .;r_tIDo. VlUlcônceloll
e preciso semear a mos continuar semean-

Ljberdade. '.h .. ,hin� à liberaade. E Ie preciso semekr a Ii- do a Liberdade!
�

I ·Répi.qi.lem os slnos, e . quem reza, que prime�- berdade� .2 Desde a madJ1ugadá e
os clarins eonelamem, e ,ro Implore a Deus a 11-

_ ,Frutifique a liberdade. .na soalb�ira ,semeare

cada bras'il,iro se r�pi- berdade. .

.

como os vinhedos ma- '. mos.. Emtiora �ngrem
'c, �,na. fábrica�.�'n�� , 1:: ,preciso .semeár a duros, seja o. vinho da I nos's�s pés, .e mãos,

minas, nos escrltor:tQs .e liberdade. �alegria para um mundo, continuaremos a '. se

ruas, nas praças e)10 ". Marulhem as nossas mals cristão mundo mear. Enquanto. tiver
reeessc dos lares: libér- águas: I-iberdade, liber- bom de' se vi�er, em di- mos um .sepro.de vida

,�dada, lib�rdade, liber- dade. Os vôos do pâs': m'ensões rermva�s. .de . continuar.emos, nos.co!,-
dade.· sared� d�gam n.o céu: ,Direito e, die Justiça.. tinuaremos a, semear a

� ....

• H I lib.erdade! As matas vir- ':É ,preciso semear aJi- . Liberdade.
É

.

preciso. semear a gens e' as outras, as ár- berdade... ,.

liberdade. vores ne escampad'o, Que" a liberdade flo- _ E quando o Senhor

murmurejem': liberdade!
.

r.esça, imensà vitóri� ré- .• dos Senhores, no d!a
.As ventarias e os raios .gia, corela de. prat�, a- supremo chaT.ar-nos �s
reclàmem definitivos: li-· berta ao luar. . contas, tranquilos' pode-
6erdade liberdade! iÉ preciso semear a Ii- remos responder-lhe: -

!t; pr��i�o semear a berdade. .,
Nós semeamos, ó Sr..

liberdade. Palavra por palavra,. semeamos e ressemea-

Vice1e a liberdade co- gesto, renúncia por re- me� a Liberdad�. Vós,.
mo os trigais ondulan- "úncia, nós, os advoga- cemcam.ente vos, po
tes e -9 pão novo a ,res- dos do Brasil" neste 11 di.eis enraizá-Ia no, cora-

I cender. DE AGOSTO, mais uma ção dos braslileiros.

Confira a histó. rIa ...
?i

It'
"

"

,

"-

r, .:, I
Barió

.

de llapocu
De 10 a 16 oe agostO' f ä semana vinha mar

. � cada. de importantes ,ace�te-cimentos., já' sob 0:8\

augl1rios�hefastos(di()í oitavo' mês CIo' ânor - :'';
<t "'_ t

-HA30ANOS-

I'

�

I.
- Estava-se:a menos de 60 dias das elelções de 1950,

e o Delegado do Partido União Democrática Nacional, dr.
Hercflio LUiZ Filho, protestava em Juiz,o centra. a subtração
de faixas de propaganda eleitoral que se -encontravam ex-

postas em logradouro� públicos �o vizinho distrit� d�' Co
.

rupá, aguali(ilil'ldo providêJ:l�ias "cónfiani� na imparciaJjda
,de e correção-que ·dJs,ti'ngu�m\·e: l11agistrcl1-tLtf? catarlnense".

- O "Correio do Poyo" estampava -na prlmelra página
da edição, n, 1.6.05, �l:Ichê, com a seguinte legendaJ�

-

, "No
primeiro plano os deputados 'Konder 'Reis e. Artur Müll'er, na

segunda {lia es deputados Ramiro EmerenciariQ, F:�r@l·ra ..
de Mero e Max Cblin. AC! fundo estão os delegados de Ja
raguá, srs. Faustino Rubini e Lourenço Gressinger. eram os

"r:cos da Convenção da UDN".
.

- O Prefeito de Hiroshima, sr. Shinzo Amai, di?:ia que
seriam necessários trinta anos para reconstruir aquela ci
dade, -devastadã pelo primeirp ataque ãtômico

.

mundial,
acrescentando que o povo de Hiroshima não guarda rancor
de ningUém.

.

•

'

-. A exemplo do' que ocorria' no Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Santa! Catarina e outros Estados da Federa
ção, os integralistas do Estado çlo Rio de Janeiro concluiam'
acordo com a UDB fluminense, através de entendimentos
mantidos entre o M Prado 'Kelly e � antigo dirigente da
Ação Integralista Brasi:leirs, sr.. Raimundo Padilha. �.

• ,�. HA 20 ANOS -
- Este mês de agosto também

.

era de preparativos'
para as eleições de 3. de' oUtubro de 1960. Uma caravana
de. Estudantes do ryto:v:imento Universi,tárie linsependente de
'Santa 'Catarina, procedia de São Franci�co Ido' Sul e Join
ville e fazia um Comício relâmpago defro'�t� �'a EstaçãO';
com grande massa popular. A nota desto,aote era dada
por um gaiato, que interferiu publicamente nas orações,

•

obrigando o sr. 'Fraga a dar um escUlacho no Secretário da
Pr.efeitura Municipal dá' Jaraguá do' Sul e que,' por po�co,
nAo escapava de um corrêtivo pelo seu gesto mal educado.
A nota do CP finalizava: "Quem não quer ouvir as verd.ades
que fique em casa. Principalmente para quem já se chamou
(que. DeUs nos livre), de udenista". O "puIErpula" de hoje já
era praticad.o hã vinfa anos, ou quem sabe,� antes.

- As .14 horas do dià 11 dá"agosto de 1960 estava em
festa o lar de Ad!llizira-Murillp Barreto de Azevedo, com o

nascimento de um garotão de 4,2' quilogramas� Dizia a nota

d� CP que "a notícia correu celere por toda ä cidade e' o'
papai ficou todo' proza: com o grande aconfecimento, pas-

'

sando com a' mão no telefone a tarde toda, dando a notr
cia alviçareira aos amigos, conhecidos e parentes. Sávio
Murilo é hoje um belo' rapaz, ·com seus 20 an-os, completar
dos na .última segunda-feira. Na época pedramos pela apli
cação de "uma gostosa bei10ca no ,

..garotão" .....Por motivos
óbvios hoje não vamos pedir isso a Murillo ou à Lila. Com
esta nota enviamos um cord'ial a"braço ao nosso amigo, com
votos de muito sucesso na vida.

.

- O Cerimoniál d� Presidência da República anuncia
va que o sr. Ranieri Mazilli, Presidente' da Câmara dos De
putados, recebera o cargo de Presidente da República, em
cerll')'lOnta no Palácio do ,Plarialto,,,,pa,ra, cujo ate;- se reco
mendara o traje passeio escuto. A. posse do Presidente da
Câmara Federal, decorria da visita dó sr: Juscelino Kubits-O
chek à Portugal e da do Vice-Presidente João Goulart à-
Genebra·. Er " ,- 1

- lIton Steingrãber, escrevia artigo A INFLAÇÃO NO
BRASI L - CAUSAS;!. ,: dizendo, entre outros. que "a in
flação atinge n,ão somente ao Brasil, m'as'a todos os parses
do Globo terrestre. ,Enquanto a m.aioria ,deles sofrem os

seus malefícios em pequena escala, o. mesmo não aconte
ce no Brasil,_em 'ilue a inflação encontrou um campo propr
cio a ponto de classificá-lo em 2.0 lugar nas estatfsticas
mundiais de inflação, sendo apenas superado pelo Chile".

, - HA 10 ANOS -

- Jaraguá do Sul recebia honrosas visitas, nas pes
soas de "Thoma:z: Pompeu de Souza Brasil Netto', Presidente
da Cqnfe,deração �aci9nal das Indústrias, Carlos Cid .Re
naux, Presidente da Federaç&o das Indústrias de Santa Ca>
tarina, Antonio ,Lãlra Ribas,'Superintendente do, SESI Naclo-'
nal, seus Chefes dEli Gab'i'nete e Oswaldo Pedro Nune�, Su
perintendente do SESI 'em Santa Catarina. As, visitas eram
deco�rente de exeedientes do Prefeito Hans Gerhard Mayer
e Eggon João da Silva, Presidente' da ACIJ. Er.a o começo
de uma série de acontecimentos que. culminaram com a.

.construção do Centro Social do SESI, nas Jmediaçõe; do
Parqúe Agropecuário "Ministro. João, Cleophas�'. Veio, de-,
pois, o SENAI, etc, .eic. etc.•• : , ,;,

.

. ..:._ O famoso àrtista <;Ia televIsão br.aslleira ,..._ Vagare-'
za -, estava de visità. à' jaraguá, a cónvite do, industrial
Jorge' (Gito) Ernesto C�erniewi6z, visitando as d'ependências
da Jaraguä Fabril S:A. - Vagareza, -àplaudid� l!Jiegra�te'
da "Praça da Alegria". e "r: Proibido Colar çartazes" co

nheceu "Gito."· na VI Famosc,' em Joinvir"le, mostrou-se en

tusiasmado com o pªrque fãtiril da "Pérola d� ,\late do Ita�
pocu".

,
.

- E HOJE?-
- Uäi, dê uma o'lhada' nas notrcias desta edição.

OR�ÇÄO' DE NOSSA-SENHORA DE
,

POMP·ÉIA

Santfssima Virgem. do, Rosário, eu me orgulho de vos

sa proteção e d� vosso amparo. em agradecimento para
convosco ofereço essa luz que acenderei todas as quintas-
-feiras em Vossa honra.

.

Sh Virgem do Rosário fa)f�r�ce.i. a ,minha
.

famnla na�
.

suas necessidades e afliçÕes, suplico-vos que tenhais mi
sericórdia de mim e pela mesma felicidade que tiveste em

hospedar em vosso ventre original o Salvador do mundo
Jesus Cristo, peç_o-vos que concedei-me esta graça... se

for para maior graça de Deus. Amém.
Reza-se esta oração 9 quintas-feiras/seguidas acen

dendo umá vela e deixando arder até o fim.
Antes da non� vez obtém-se a graça pedida, por mais

ditrcil que seja. Publicar assim que receber a graça. YSG
I

Aceitação . � .-

Ensinemos nossos fi
lhos a balbuoiar "Iiberr
dada". E quem aprende
a es�rev�r, primei!o_9u:e
tudo escreva, primeiro

) que o próprio' nome, es.;.
cr'eva ,sim, �'II-be:r-da
--de". E, quem canta;'än
tes de tudO cantei um

r -

� ,

AIalde SardA de AmorIm .

Blguaçti - SO

,,'l � tl: 'to f ir./' ,�:.
'

"IJ "

A .vida cheia de altos e bal ..
xos é uma, provação ,�ntínuQ
_de for� e'Gorage,l1.l�

.

• • I

, (, I. r:-(H�:" t -; ·r�).;'·· }
A estrada;a percorrer é ár

dua, com retas e curvas, subi
das' e descidas e muitas vez�s,
pedregosa'e com espinhos pe-
n.erranteS. '.

-, ,

Para que seja vivida condig
namente o essencial é saber a
ceitar o ruim e usufruir o' .que
de b'om"ela_ oferece. 'Por pouco

.
"

tempo que dure uma alegria;
.

supera as aflições e tristezas.
Enquanto' gozamos. as .delíeíes,
esquecemos os sofrimenk)s. -
:e· a le'i da compenSação...' .v

, � I
\

. I;. Insatisfa;ção é'um gran-
de mal que maltrata os cora�
ções oprim'idos e dos que 'os'
rodeiam.·

Recfaßl'ando, maldizendo,
nada poderá ser pon�eguido .. , Ê..
necessário

•

�perse:v:erança, fir:·
meza de ânimo e vontade de

, 01" ,',.
Num exame ma'is apurado

sobre o nosso pr'()iC�imento é
que, se pode abaliza,r o egois- .

mo, a faltà d.e caridade para
com os nossos semelhantes.

O
.

trabalho não 'é um casti
go, mas um bem necéssário pa
ra o corpó e para o espirito.· É

. a maneira de nos prorríóvermos
e nos senti'rmos gente.

.

.

� "Bi&riamen.te-" ag,radeçamos�
a graça de podermos ser útil a

humanidad.e e a 'RÓS, �próprios,L .

: tr�balhando.

) Q�àntos póssuem olhos e
1 nunca viram a luz· do dia, .ou
: tros não podem ouvir riem fa�
,lar, U_"S aindà, comi deficiência
em locoinóçáo, mas aceitam
resignados!

"
.

j Ergamos n'puas mãos' e

',reconheçamos as bênçãos re-.

.' cebidia�.·'
- .

,) ,

I A_vida, esse dom precioso,-é
t a raz,�o de toda� as éoi3a3.

'

_I'

, .

- Á von-t�de de vencer dá to-
I!' ragem� . .0 des.espero perturba a

menJe e dissliniula -o raciocínio.
,_ 4 llI'ono,tonTa-itorna ß, vida 't

in!;ipida, sem valor, sem ânimo'
'para, . a conquista da felicidade. '

quê todos tem direito. É neces..

I sário medita,r nestas verdades
torn_ando a trajefória mais faci-l
"para ,a conquista éla·' perfeição".
,Os, prazeres maferíais' 'são' pas-:
sageiros; só pielraural o que'req- :.

.tou, do 6em, pralicadO-. .

� Saber viver i1ã'o 'é segredo,.
,cada, ,pessoa p�d'e conseguir
procurando tran.sfotmar em do:'
çura tod.� o fero I '

, I i,

.

, São milagr1es ao ,saber a: .

'

ceita!".

� "Coluna '.Rotária
PARTI.CIP�ÇA,O

.' r
I

Que é participaçã'o, falando-se
rotariamente?

.

Entendeimos· que participaçã'o em

termos ele Ro-tary é, -antes de tudo,
entendimentO', cooperação.

r= o tomarmos parte nO' desenvol
vimento de um proJeto', de um, servi

ço qUe Is'e tàz; é o associarmo-nos
às atividades de grupo·s el so,lidari
mos cem o's, pontôsv(lê vis,ta comuns
a outnos com a finalidade de SERVIR.

Participação é c;omunhão -de
pensamentes; é consolidaçãO' do
'Ideal de Servir, quando se entende
Retary como a depender de uma ati- ,

vidade conjunta.

, Participação- é a�. contribuição
p'essoàl pa�a a formaçãO' dó conjun
to; é ace'itar a divisão de tanefas, de
responsabilidades, para poder usu

f�uir ,as vantagens que são ,efereci
das.

, .

Participação é a·, compreensão
do que os outros fazem; é o reCionhe
cimento dO' es�oJçoJ comum, como é
com que es outtOS, .fázém.

'

/
E não se pa.rticipa com o' isoia-

I ' .

mento, não!
L.," f. H r J

Participação"é J) .Sientir;,conjunto
dos !probl�mas; é a partiaa para o es-

tudo das soluções.
. .

Participar é conl:1eCielr as respon
slabi!içfades de outros e, clOnhecen
do-as, huscar co�aborat para mino
rar o P9$O que outros .tar:Jtes supor
tam.

Participar é e "darem-'se :as
mãos" para um servir mais proveito
so, como Rotary preconiza. Partici.,
par é o viver conjun� e so-lidár;o.

A participaçãe'é uma conquista
do homem civilizado,' mentalizado
para SERVIR.

,
.

\
I

E a participaçãO' só acontece
quando há assimilaçãO' roTária. __

:DIA 07 DE SETEMBRO, PRES-
'

r'lGIÉ A TRADICIONAL CHURRÁS�'
CADA DO GR.UPO' ESCO'TEIRO
JACORITABA, ·NO. ,PAVIL.HAO DE'
FESTArDA IGREJA "MATRIZ SÄO
SEBASTIAO�

_, -

I. !

_',

,

.'

jI

,"Terraplenagem V�rgas
. ,

.

- �e lido I?omlngos Vargas -

SERVI'ÇOS COM, RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS "

�'

-E-
'.

,. Tullos Santa :Helena ..
". " ...1 .....h ....:. ,. i .��, -..- "'." ... , • .,.,.

- ...-TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO "

, EM GERAL

Rua JOinville, 1016,- Fone: 72-1101
JARAGOA DO SUL -:- Santa Catarina'

'.'

Relojoaria Avenida
QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO•

PRESENTEIE COM AS SUGESTOES
D� RELOJOARIA AVENIDÄ.

,Conheçd as sug'estões·,"'em J6las, rel�gios,
pratarias e artiges fino,s para presentes e

.

rece

'ba e atendimento .com 'O carinho que v. merece.

Av. Mai. �odoro, 431 - Fone: 72-0038

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

ConstrUtora Seria· Ltda
CONSTRUÇAO CIVIl.:, ENGENHARIA E ".

.

COMI!RCIO DE MÄTERIA[
DE CONSTRUÇAO.

Rua J'oão Plcoíli� 94 - Edif. Carlos' Spézla -,

Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL ' STA. GATAR·INA

,A. ,Assu�·ção
r.�

Nossa Senhora
I

quia, que Nossa Se:nhorq pa�,'3G u' celebravam.O' Of.ic,io divino.
seus llitimos anos. S:egunti') a Em 1891,' tomandq per base
cescr·:ç.ão feita pela' religiosa a;. as informações forneciçJas por
lamã Ana Catarina En{merick -' Ana Catarina .Em1J1ßrick; foram
qi..ie viveu no século' passado, realizàd'as pesquisas nos locais
tendo expe,rimentado' muitos fe- mais semelhantes às descrições
nõmenós místicos e visões - da vident�, como sena'o- aqueles
Maria Santíssima viveu muitr)s a- onde se enco,ntrav� a cas'a de
nos. Apesar' da idade, não apa- Nos'sa Sienhora .

, rentava velhice; era indizive:!men-
. i

te séri8, esboçando apenas um Cqnfirrnando a' veracidade
sörriso maternal em aTgumE!� .o.";, •. çl?J!?; inf,orlT)g_çõel?,: fo'i �n'contrada
casi(ies. Acompanhada de santaSt sobre o monte dös R'oluxinóis uma

mulher.€s, a Virgem costumava velha ruina chamada Panágia-
per-correr a Via Sacra que demar- -Kapuli, isto é, .Porta da SanUssi-
cara na colina localizada aii'âs de ma Vi"rgeúTI.· Os' resfos mais anti-
sua casa, relembrando assim o gos dos, muros pertencem, se-

caminho do Calvário.
.

gundo o:s' peritos, aos prim.eiros
Eia recebia a visita dos A- seculos da era cristã. (Ag@ncla Boa.

pósto�os, oca'sião em que eles Imprensa).

. .

ó càso da capital cearense; For
�

�
A ViJgem Santíslsiima foi 910- tqleza, ou a capital paraguaia,

fificada, de alma e corpo no Céu, Ass,unción - foram fundadas sob

ao final de sua vida terrena. É este a especial proteção de Nossa

o mistério que a Igre·ja, des.de· Senhora, sob a invocação dess,e

seus primórdios, festejava' anuai-
- seu privilégi'o,

.

mente a 15 de agosto, ei que o Nossa época, ao contrário

Papa Pio XII,_em 1950; definiu so-
das �ntei'iores, é avessa aos· te-

. lenemente conio doglTlà,
I

para jú-
" riados teligi:ösos. . Considera, os

bHo' de todô' (> orbe 'Católico.
. '�contraproducentes, por' -causa ..

rem um descompasso no ritmo
. das. rr.áquinas e, dÓs negócios. E,
por esse motivo, também o Ca
lendano litúrgico transf�"lu a ce

lebração dessa festa para o pri-
meiro doniingo subseqüente, a 15
de agosfo.

,. 'NUNES PIRES

Bendita 'entre todas as mu

lheres por causa de sua materni-
( dade divina, a Virgem Imaculada,

que teve desde sua concepção
o privilégio de ser isenta do pe
cado. original, não deveria tam-

\

bém conhecer a corrupção pró
pria do se'pulcro.

Algumas cidades - como é
FOi na cidade de Ê�edo, si

tuada fia território' da atual T:;r-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMANÂ DE 16 a '22 DE, AGOSTO, DE 1980 .

o Tigre de"· Papelão
.: .

, '" "

SU�e1ra J4nfor
';1'

A gente que faz imprensa no interior' muitas vezes se

questiona sobre se não está, sendo frouxo, 'se não está en

golindo S8/po, se não ·está, enfim� como o portugú'ês dI! àne
dota·, "comendo coca de' graça". '

-000-

Também eu me questiono muito porque, modéstia à

parte, não conheçO
-

ninguém -mais kieaíista do que'eu, a

fazer imp�nsa quase' regularmente, �ôr 'rnäls .d'e quarênta
ânos, sem nunca ter al,lfe�ido Uma vantàgen-{dir_età'ou',ndi
retã, sem jamais haver me profissionalizado, sem qualquer
rétribuição financeira•. Não poréi�e erftenàa que fazer jorna
lismo não' deve ser uma profissão digna:. dfY pagamentO: mias
porque não tenho' podiCio me acertàr com os chamados'

, grandes jornais, já que não quero abdicar do direito de es
crever como' penso, sein o lápis vermelho de .nenhum editor
ou õopidesque, Em matéria de jornalismo, sou como moça

. donzela: ou me entrego por amor, ou não me entrego.
-OOO-�: :;

.

E assim, nos meus padrões jomalísJicoS, punha Ino

ápice da pirãmide o pessoal de "O 'EstadO de São PauIO",
gente fina, endinheirada,' que pode dàr-�e �o ÍlJIxO de criti-

.

car, quem quizer; que pode recusar matéria paga elogiando
"Maluf, ou abrir colunas para criticar o. governo. Esse po-

'

deroso diário fez até o tempo pariu no seu ca&-eçaihO,' re
tirando dos seus anos de vida todos aqueles em que o'jor
nal eSI�ve sob 'intervenção no governo Vargas. E com esse
gesto meteu� cento e tantos anos dentro de um sécuk,... • .

-000-
Por tudo Isso, eu, pen�ya qUe ofen�er um Mesquita

era, nial comparand�, como ofender o Divino Espírito San�
to: peca'!:o �em remissão nem. nesta nem na outra vida.

E estava nesse doce enlevo, quando leio ria "Ca'rIa ao
Leitor" do número, 619 da revista "VEJA" uma, catilinária
centra os bri.os d� nosso impoluto "Estadão". Nessa diat�i.
be, Victor Clvita diz: "O Estado informa aos seus desafor
tunados leitor�s, qu� o governo pl:'etende b,arg'�qhaJ""com a

Eêlilora Ä6ril ia Rede ,Tupi cfe, Televisão. Em tseguida, adver-
"

te para o 'que imagina ser a ilegalidade int�Í1lseca da quali
ficação da Editora Ab�il como e.?1pr��íl de, comlf�icação,

"
visto. que o seU editor, VWe:r CiVi;ta" é "estrangeiro".

-{JOD--
Depois de se ,defender dessal acusação, c;lizendo qU.e

Civita é brasileiro (a enciclopédia. Delta I;.arousse diz que
ele nascéu em Nova Iorque, em 1907), "VEJA" parte para
a agressão: garante que o que "O Estado" tem é dor-de
-cotovel'o, porque está ·muito endividado há vários anos, a.o

COntrário da Abrir, "empresa sólid�" ,que tem moti:lfos e, ra
zões p�rà se, i,,!,teressar pelo destino de uma rede d'e .tele-
comunicações nacionpis".' ,

-000-

Sempre�expl'orando o lado cego do adverlÍárl'o, Civita
,

insiste nas apertums financei.ras do Est,adão: "EStiv�sse me

lhor oxigenado neorológica ,e fi,nanc:;eil'8mente, bem _poderia
"O Estado" 'vir a' público anunciar a sua decisãO 'de se ex

pandir, tanto na, imprensa escrita. quanto na eletrônica.
Por hora, mais lhe con,vém cuidar de conter a expansã.o de

'

seus débiios". E continua Civita na sua ofensiva: "E. é
bom que faça isso, pois não interessa à livre iniciativa do
Brasil que, ao entardecer d�ste século, Õ 'E�tado de São
Paulo se transforme nu�a nowi Tupi".

.'

-000-
Pensei que esse �taque tosse o início do que me pa

recia. ser ao polê'ltica do século: uma' luta de dois gigantes,
lançando .fogo e veneno pelas rlraJrinas. Esperei no. nÚJI1êro

.

seguinte que ao montanha paiulista entrasse ,em' fu�o� atami
co; que começass.e a urrar e pmtisse para cima de "VEJA".
Mas o gigante silenciou. Se é verdade que continuou es

quartejànd:o os restos mortais �s "Diários Associ!ldlOs",
quase sempre com o bisturi de David Nasser, verdadeira
mente da acusação nada con.testou. Quedou-se no 'mais ab
soluto mutismo. Greio até que eliminou o mês de Abril do
seu calendá,ri:o: de março' passou para maio...

-000:-
'

. Onde o .brio do Estadão, acusado até de halfer, . em

tempos passados, se posicionado contra o voto dos negros?
Onde. o .

ardor d�s Mesquitas,. correndo do campo da luta,
não ,obstante 10 seü imenso. arSEmal ofensivo, que 1em sido I

usado prodigamente contra gregos e troianós?
'

,--000-:
. D9·episódio sobrou-me uma valiosa' lição: Não há va�

lente com a 'cola t�aneada debatx'o do éofre do Banco do
Brasil; não há polemista, quando' o poder econõmico tem
uma m:ão de gato lias máquinas de composição dos gran
des jornais, guardiões CIS honra· alhewa, juízes do certo e do
errado no procedimento dos outros.

.

'I WOLREN
Leichte zarte Dunstgebil.de '

.

"

Schweb.en uelJerm Erdeinkreis,
Auf dem himmlischen Gefild�
Malen sie in Grau .und Weiss.

Traenken' regnent:l unsre Erde,
Geben' ihr des Wachstums Kraft,
Dass zu 'Br:01: das Saatgtlt werde
'Und zu Wein der Rêbensaft.

In des hohen 'Sommers Hitze
Senden Wolken, schwarzgebaUt,
Uns des Himmels grelle Blitze
Aus dies Wetters Urgewalt.

Und des Regenbogens Tinten
Leuchten ueber Wald und Flur,
Um den Menschen zu verkuenden:

.

Gott ist Herrschêr der Natur. ,

'Wolken, nehmet 'mei�e' Liede!r
'

Zu dem hei.matlichen Strand
SOhick� sie dali �I� Regen nieder
Auf das lieb� Vaterland.

. .

J

RndoIt Hirschfeld, Silo ·palÍlo

Postos/ abrem dia
.nas que'estamos distribuindo pelos C�n- poliomielite. , CoJaufti; assegurou a.inda

tros Administrativos Regionais de,Saude que o�iYes'ultadös alca_n�dos �a vat.:i
do Estado. Os CARS, que em época de nação de porta a porta sao mUito mais

campanha funéi:o;nam eomo' c'oordet:la" 'sígnificantes do que àqueles dos postos
dores regionais, fazem a �istribuíção fixós.

",_

r •

.

• '.
•

para as subcoordenadorias e estas, por ' "Na campanha pa�s��lt:d:cl��-
sua vez, aos supervisores de ärea, qu� 'çãó de casa em: casa,..os

__
.'.

enviam finalmente aos postos de vacr- ram muito bens, Em funç801 desta, dos

nação". A decla,ra,çã'o é do Secretário' 'seus resultados, queremos implementar
d'e�Saúde de Santa Catarina, ·Dr. Walde- na de '16 de'ãgosto, mals postos volan-

miro Colauttti�
'.

.

tes num
_.

maior número de 'municípios,
., pa:a que 'O indiée1Je atingidos seja·mai.s

elevado. ,o nosso 'objetivo primordial é
que 80% das crianças. �o Es��do, de
zero a quàtro anos, sejam vacmadas,
ponderou o SecretádOl.

,

Considerando'a necessidade de se

apoiar a campa�ha nacional de vacina
çã'o em masea, �nduzida pelo lVIinis!é
rio da Saúde, para combater a polte
mielite (Paralisia Infantil), o COQselho
Nacional do Petróleo (CNP) determinou
'o funcionamento! e mtodo o País dbs

postos de gasolina no dia '16' de agosto,.
sábado. Segundo a portaria, nesse dla
es postos. "deverão prover_ a vend� de
gasol,ina.s automotivas das 6 às 19h".

"

!' �

-,
.

VACINAS

, "Já recebemos do Ministério da.
Saúde cerca de fmilhão ie 1'50 mil vaci-

A. 'inten's'ificação e mC':)bínza�ão dos
.

postos volantes, de casa
•.
em' casa, <se

constlfúl na .principal· nOVidade para a

vacinação nacional. em massa centra a
-'

,

. � ....

FAÇA UMA ASSINATURA D'O"CO,RREIO DO POVO". APENAS Cr$ 250,00
,

, "Ligue para 72:-0091 e... boa leitura." ,

CORREIO DO ,POVO - HA 61 ANO'S REGISTR�ND'O A HIS"fóRIA DE J .. po SUL.

I
_ J

Estado dá 90rni] as Associações
, ' ... , ! ._, t .......

o Governador .Jorgé Bornhausen aprovou Gon-�
trato entre a Secretaria da Fazenda'e as associa
ções dos municípios de Santa Catarina, objetivan
do a prestação de serviços' relacionados à apura
ção dos índices de prtlctpação dos municfpios
na arrecadação do Imposto sobe Oirculação de

.

tv1e�cadorias. .'

O documento foi assinado, pelo .Secretário Ivan

Bonato 'e os presidentes das associações dos

munlcíplos da' região da Grande Florianópolis, do
Sul do 6stado,de 881nta Catarina, região de La

gunà, região Ser�aJna, da F0z do Itajaí, do Nor-

J

Petrobrás perfura.1 .

• •

poços pIoneIros
em Sta. Catarina

I

A Pl3trobrás il'lform'ou que foi inicia
do, em Aracaju, o transiporte da sonda'
SC-125, para a bacia do Paraná, onde,
vai perfurar do,is poços pio1neiros des!!
nados à continuação do programà de
avaliação petrolífera desta região. .

Esclarece que _ 'a� 'duas locaçõíes
em terras de Santa Catarina, estão si

. tuadas no muniçípio de, Chape'có e a

; outr� n,O município de Água Doce. Se:..
gundo a empresa, o primeiro poço, que
será o de prefixo 1-:-_RCH-1-SC, emCha
pecó, tem o' i6íc\io dj�opferftrração previs
to para a quinzena (primeira) de sietem'::
bro. Os trabalhos de 'avaliação> das pos
sibi.líàades de petróllelo' na bac.ia do Pa
raná, que oompreeride os Estados de
Santa Catarina, Paraná, Rio Gran,de do
SUl, Mato GrossO' do Sul, Goiás e São
Paulo, começaram em 1953. Já foram
perfurados, na região, ,72 piOIÇOS, dos
quais 47 revelaram indícios de óleo e

(gás., s�m intere.sSie, comercial. .

Revelou que d� 1953 a 1974 fomm.
realizados diversos trabalhos na bacia
do Paraná,que compr$e1nderam mapea
mento geológico de toda a faixa de a

floramento da bacia, levantamento de
2.36,0 quilômefrQis

.

de linhas sfsmiCi'as',
18.500 quilômetros de gravimetria, ....
20.650 quilÔmetros de aeromàgnetome
tria e a perfuração de 72 poços com um

totäl de 164 mil metros, cújos resultados
foram apenas fraéos> indícios de petró'
leo.e gás. .

OUser\ta à Pietrobrás que a bacia
doo Paraná ocupa uma área de· 1,2 mi
lhão. de quilômetros quadrados e apre
senta peculiaridades geofógicas que
constituem obsfácuJos à aplicação dos'
métO'dos usuais de prospec1ção de pe
tróleo. Exceluaß'as estreitas faixas nas

bordas Leste e Oe:ste/Nof1oeste da ba
cia - assinala -, a coluna sedi.mentar
com_ ipossibilidadle petroUferas, sob po
tentes camadas, de lava, que atingem
1,5 :quilôhletros de espessura,

. consti
tuem úm dos maio:res dle:rrames vulcâni
cos do mundo.

Mobral
r

O Movimenlo Brasileiro de

Alfabetização (Mobrai), através
de

.

sua Coordenadoria Regio
nal, que tem sed.e na Capital
do Estado, já efetivou os tra

balhos para fazer valer uma
.

'política traçada pel!o órgão vi- i

sa�do tornàr bem mais abran

'gentes os seus papéiS. O ob-

deste cio Estado de Santa Oatarlría, Médio Vale

do Itaja'!, AI,to Vale do Itajaí, Alto Vale do Rio do

Peixe, Médio -oeste Catarinense, Alto uruçuat
Oatarlnense, Oeste de Santa Catarina, Extremo

Oeste, planalto 'No'rtê Catarinensé,' Alto' Irani,
.

V�le do ltaoocu e Ext�emo Sul,de S_anta Oatarl-
na.

, I �. ..,

A tltulo de-'retibuição dos serviços contratados

a g'eoretar.ia da FaZencía pag�rá à �ada'�ma das

ass�Oi�Çõ�,d� mu!i),<?fpiOS conyenen��s,,� lmpol�
(tâncía de Cr$ 90.000,00.

l'

.. lI:; iH.;',," " :}.I!.

CO para ,'o m�gIS�,:;
l tério ,estadual
,

!As 'inscrições para o' concurso
Ipúblico de ingress'o ao magistériô
�stadual 'para o preenchimento

.

de
13.735 vagas, etsta'rão· ãberfas. até o

dia 3'0. d'� agosto e poderão s,er feitas
em Florianópolis, n'o Instituto Es;ta
duat'de Educação e nas· ,s�dês das

Ul,1idad�s de Coo.rcJehaçã:o Regio�àl
de Educação das cidàde$ de Tuba
rão, 'Cri�iúma, Blumenau, Joinville',
Rio o Sul,' tages, Mafra, Joaçaba,
Concórdia, Chapecó, 'São Miguel d'
O,este, Itajaí, Caçador e .:Jaraguá do
Sul. �

.

�"':.'- ','.,.
,." rt 'I! fl,j.. \

Fr

;' D,e .a«;:ordo c,o'm. O que esta�ele
ce '0 edital' baixado pela Secretaria
da Educação, o ,concurso se dê'stina
8Q provimento dos. cargos ·das clas�
ses iniciais' das se'guintes categorias

. funcionais; com a respec.tiva qualifi;. ,

ca.çã'o: girupo docente professor I;'
PF-7; professor licenciado I, RF-15-e
professor licen,çiad:� IJ, PF'l1.7; gr.u.po
especialista em as'suntos educa.ci:q-._
nais, administrador escolar de 1.'

Grau, PF-15; 'supervisor escolá, dé
1.� Grau, PF-15; adminis�rador e1Sco�
lar d� 1.0 e 3.° graus, PF-17; sup�'rvi
sor esc'olar,_ de 1.0 e �.O graus, PF�1i,
e orientador educacionai, PF-11.

'

., -

I
-

�-....:.

Serão considerados com:o títulos
para ,efe;itos deste concurso: curso
de especialização e aperfeiçoamen
to.; tempo de serviço na disciplina e

!. tempo ide serviço na região esco'lar.

O curso será desenvolvido pa'r
áreas, com o preencHimento do se- ,

guinte número de vagas: área. I (1.a
a .4.a séri,e do 1.° Grau) PF-7., , com

3.7�4 vagas; �rea II (5.a a 8;a série do
1.0 Grau) PF-15 e PF-17 com 2.459
vagas e ainda 580 vagas destinadas a

especialistas em assuntos educacio-.
nais.

•

malS para' a
jetivo maior é atingir, de to

das as formas possíveis, a co

munidade nos campos social,
eQonômieo e cultural.

a obter uma integração, inde
pendência e amadurecimento,
que lhe' permitam resolver os

atua'is e.outros problemas e

que lhe apareçam no futuro".

Trata-se do "Mobrai" , Ação
Comunitária", que tem como

mela o indivíduo é não o pro

'blema, mas ajudar o indivíduo

A coordenadoria .regional já
, está com uma equipe cobrindo
Iodo o· Estadó, com um traba
lho de conscientização. ESi:á

- Folo" Loss
_ 'f

•• '.

. FOTO - CINE SOM,
i

� � . ,,"
\

ME[HORES EQUIPAMENTQS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

OS

�; FOTO.1R'EPo.RT:AGcNS ,

,.,.. Cl�E,.REPORTAGENS.
+. SOM AMBIENTE.

,

.

Viaç�o' Canarinho
TRANSPORTE URB'ANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "C,anarinho" preocupa-se' com à sua lo

'comoção, colocand'O ,à disposiÇ.ã� mod�rnrssl
mos ônibus qom pessoal espeCIalizado, p.ossl
bilitando um'a viagem tranqüila,. rápi�a,. e segu.r�:

•

. Programe b.eml Pr�grame CAblÀR�NHO - o',

• transporte carinhoso. .li
lo

'JARAGUA DO SUL
'.

SANTA CATARINA.

.

,

A segurança' da sua compra pu da sua ven

da, uma garantia segura de Investimento.

,
Se você qu�r, cQmprar .

ou vender um Im6-

vel, procure. a EMPREEN.DIMENTO�
.

IMOBILlA-
RIOS MA!:,CATTO LTD�.. 1" 5,\ "

.'

. � ", . .

Empreendime:nlo� " Imobiliários.
Marcatlo ' ) LIdo. 'o' ..c·

Av. Màl. Deõdoro, 1�179 :.. fone: 72-0166
,

JARAGUA DO, SU�
.

'- SC

JUIZO DE DIREIT.O DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL
,

EDITAL DE LEIUO

Venda em 1.0 leilão: Dia' 21 ce outúbro p.v., às 10 ho-

ras. Venda em 2.° leilão: Dia 31 'de .outubro p.v.,- às 10 ho

ras:'�or quem mai.s der. FALÊNCIA DE CONSTRUTORA
HEWOKRA LTOA. Bens a serem leiloa�os: Ações. 1) Em

p�éstimo Eletr.obrás Cr$ 993,45; 2))' Obrigações Eletrobrás

Cr$ 15,00; 3) Obirigações Reajustáveis do Tesouro Nacio

nal Cr$ 1.360,55; 4) a.8. Desp. Sudene Cr$ 7-992,00; 5)
8,N," Com. Empresl:i FGTS Cr$ 167,97; 6) 8.8. Dep. Vlnc.
Embratur Cr$ 3.976,00; 7) Decreto Lei 157 Cr$ 1.806,60; 8)
8.8.' Dep. Vinco ·Sudepe Cr$ f1.114,OO; 9) .8.8. Dep. Vinco

SudeIne Cr$ 4.288,00; 10) Ind. ·Mam. 8ahia Cr$ 1.521,00; 11)
Sudan SC. Cr$ 3.1'18,00: 12) Decreto Lei 157-S0.'71,00; 13�
Sudepe-SC Cr'$ 1,019,00; 14) Sudené-SC pr$ 260,00; 15)
Obrigações �letrobras�SC Cr$ 204,�5; 16) Adi? Le:i 1454-SC
Cr$ 579,18; 17.) Cia. Pesca Krause-SC Cr$ ,2.472,rJ'O; 18)
Wolf NordestCl S/A.-SC Cr$ 1.139,00; 19) Inê!:. Mam. 8ahia

-SIA-SC Cr$' 2.340,00; 20) 8radesco. Invest: S.A.�'SC Cr$
100 00' 21)' Crefiel-Dec. 157-SC Cr$ 540,34. Total Geral Cr$
45.�78:25. Depósito:

-

Com o 'Dr. Ma� 'It Bornhoiat, sIndico,
da Massa Falida\ LOCAL: Edifício· 'do Forum. Nos autos nãO!
.consta haver contra' referida� ações,. qUialquer ônus e REim

recurso pe.néen'te de julgamento. Dado e passado nesta. ci

dade de Jaraguá do Sul" aos onze dias do 'mês de �gosto
do ano de mH novecentos e oitenta. Eu, Adolpho Mahfud,
Escrivão, ,o subscrevi.

Hamilton Pllnlo' Alves
JuiZ de Direito

1

comuDlâ·ade
. mosHCmdc que, a pa.rtir de a- cultura, el\tre outros), levando
gera, o MClbral "passa re'ill- . em conta o ritmo de ,cada gru
mente ti ouvir a comunidadel

-
-

polcomunidade:
população, estudando com ela
onde e c:;t'mo Iniciar O trabl-
11:0, r�sp'eitar suas opções, M

,�iJe (;o"c�rne .

à escolha de

propocatas/programas 'ofereci
dos' pelo Mbbral (alfabetiza
ção, saúde,

.

profissionalização,

Acrescenta ,_
a coord.ena�ão

do M9bral, em n.ota à Impren
sa,_ que, de hoje em diant�
"haverá uma atitude de �spel�
to, aceitação· e CIOnfiança ria

autodeterminação da pessoa".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO Povo. Jaraguá de) Sul
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'Assistêncià "Médica a'

Empresa AME Ltdä.
Sua firma necessita de atem:limento médic�Q?

j A AME - Assistência Médica à Empresa re-
, "

'. \ .solve o seu problema, colocando a sua dIspOSI-
ção 14 médicos durante às 24 horas e mais os
exames laboratoriais neoessários.'

Como?'
Entre em contacto com o. nosse represen

tante, no endereçoabalxo, que o mesmo terá o
máximo prazer de esclarecer toda a dinâmica de
nossa empresa.

"RG" AUDITORES ASSO,CIADOS LTDA.
,

Rl,Ia João Píçolli, 174
I'

Imobiliária
SANTA MARIA Ltda.

COMPRA; VENDA E ÂPMINISTRAÇAO
'

'DE IMOVEIS.
CRECI N.o 1.309

Compramos
MELHOR PREÇO

'<

Vendemos
QU��IDADE,

Administramos
'"

CONFIANÇA

Alu�amos,.
'

TRANQUILIDADE
CONSULTE-NO$,' TEMOS VARIOS IMOVEIS.

Rua Waldemiro, Mazurechen', 42 - Fone 72-110,1
JARAGUA DO' SUL ,STA. CATARINA

[_.�
VEICULOS USADOS REVISADOs

Financiamento próprio

Bàlina II ,L - vermelho
'

.

Belina II L - beg'e
'

: ',' •..

Corcel II L - branco /
............•. ;

Corcelll LDP - prata. , . � :. ; .
"

Corcar cupê pege ' .

Corcel cu.pê luxo - branco ..•.....
'

.

Corcel' cupê - branco
" .

,Corcel cupê - vermelho '. '"

'

Chevette SL - ,prata •.... " .

Opalà cupê - amarello ..•........ , ...•..

VW 1300 - bege ... ',' � ....•••..•••••••.

,
' VW 1300 L - bege ......... , ... ,'/.......

!.� Moretti, Jordan & Cia: Ltda."

1980
1978-
1978
1978,
1977
1977

197�
1975\
1979
1974
1979
1975'

,I

CARR()Ç�IAS HC'

Indústria, de
"

Ltda.,
Hornbutg

Carroçaria,s' ,Blindadas'
1

CARRoçARIAS
BLINDADAS E

< '"

ABERTAS -;- ÇASAS..

-REBOQUES -
ESQUADRIAS E

I
MOVEIS.

/
, ,I

/

f,

;1

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

JARAGÚA DO SUL - S.C�
,

"

A vitória do Ganarin'ho,
,

Por' uma díferença de
19 pinos (873 a 85'4) ?
Clube de Bolão canarl

nho; da SER Vieirense,'
derrotou no sábado (dla

, 02) a boa equípe da So';'
ciedade Esportiva Vitória,
de schrceder, hás can.

, chas 'da Rua Joinville, on
, de. se destacaram como

os melhores bolcnlstas
,

•

da noitada Bertold'o 'Bar
tel e Aldo BarteI, derru
bando, 90 pinos, fruto dos
dez arremessos que cada

qual,' oomo os demais,
efetuaram. Como houve

empate, a medalha de >�.o

1 colocado coube ao. bolo
rrlsta Bertoldo

\

Barrel, por
dlferença de idade.

,

lndividualmente, pela
SOCo VrtOria" os melhores
da 'noite foram WHson·
Müller com, 89 pinos, ,A-
"ma�i1do Koegler com 88,
e Hslmuth Hertel (o Pre
feito) com 87 pinos derru- ,

bados, Já Milton Müller,
da êqulpe schroedense
recebeu o "Troféu Aba

caxi", pelo menor núme-
110 de pinos derrubados.
- O "Canarinho" tem pre

; visto novo amlstoso no

dia 23 vindouro, em Jara-

REGISTRO' C�·

,

guá do Sul, fre,Me a So-
"cledade Musical, Rio'- Ne
grinho, retribuindo os rlo
negrinhenses a visita feita
pelo clube "[araçuaense
meS!es atrás.' •

'

. Desportístas
anistiados pelo

CND
.

o Conselho RegiDnal 'd� Des

pertos recebeu deliberaçãq do
conselho Nacional de Despor
tos que alerta sobre a conces

são de anistia para Clesporlls
'tas punidos e cujas .penas'
ainda não tenham sido pres-'
éritas.
Na exposição de motivo que

acompanha a deliberação, há

um considerando' que afirma

que a concessão da anistia
irá proporcionar às pessoas
q�e exercitam attividades des

'pe>rtivas -

/ atletas, ,dirignntes
e auxiliares - em todas 'as

modalidades desportivas, a o

portunidade de voltarem a ser

con�ideraJdas primárias, sob o

ponto d� vlsta dlsclpllnar-des-
portivo."', '

.

A' fntegra da deliberação é
,

a seguinte: "Ficam ·anisti·adas
as pessoas ffsicas punida� pe-
la Justiça Desportiva oú que
tenham cometido infrações1'
ainda não punidas até· a pfe· I

sente data, nos casos em que
as punições 'ou infrações te

nham sido resultantes da prá-
,tica dó desportó ou

'

'de 'rela

ções dela decorrentes. . A a

nistia a que se' refere o item
anterior não produzirá. qual
quer efeito nos casoS -de inde-'
nização po'r prejofzos causa

dos, penalidades aplicaaM, por
su60rno ou tentativa, ii pena
de, eliminação". Esta de�isãci
do CND já entrou em vigo,r.

E para' qúe chegue ao coo

nheclme'nto de tod<;ls, mRndel

passar 'o presente Editai, que
Almlro José Ponsteln e será publicado' pela I'mprensa
IvOne Horöngoso e em cartório, onde será a\flxa-
Ele, brasileir,?, �olteiro,,'-ba!l" ' do d�rante 15 qias.

'

cario, natural de Jaragua do 'Se alguém souber de algum
Sul, domlbiTiaão

"
e residente" In,ped1mento, 'acuse-o para' 08

na Rua Miguel Salai; násta ci-·, fins legais.
aade, filho de Bernardo Pons- A OFICIAL

,

Ele, brasileiro, ,solteiro, au

xiliar de escritório, natural de

Itaquá, neste Estado, domici
liado e residente na Rua Ama
zon�, nesta cidade,.

,

filho de
PaTITino Maeinchéin e' fVlere"'ti�
na Vieira Maelnchein. Ela, 'bra- '

sileira, solteira, auxili:!IIr' de es-
I ,

crit6rio, natural de Jaraguá ,do

Sul, domiciliada e
,
residente,

i'
'na Rua' Victoi' iiosenbe�g, nes

ta cidade, filha' de Arno Voigt
e Rosana,Práwuttkl VO,igt.
Edital n.o 11.519 de 1.1.08.1980
José Pera Neto e

Margaretft Marlaa de Sou�,
Ele, .brasileiro, solteiro" poli

ciar, natural de ,Tijucal!l' ri�te
I;stadö; domiciliado e residente
em Estrada Nova, neste dis
trito, filho 'de José Hentlque
Pera e Hilda dos Santos Pera.
Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural d� Blumenau, neste E;s
taöo, domicíliadSi e residente
em Estrada Nov&, neste distri
to, filha de Oscar Dorval d�
So,uza e Maria Aparecid!! de
Súuza.
Edital n.o 11,.520 de 12.08.1980

.
,

------�---��--��-�---.

'! r

! -= Nós colocamos mais I �:�r�e:�:::?s;i"��1:
I

.......

E 1 Estado' de Santa Catari-I__. cor em sua rnpresa 1 do 1.0 Dlstrlto.dà pomar-
, '

,
, na, Brasil.

ii' CZ � Pa�a, íst,O estamos �
.

Faz saber que compa- ,

I receram em cartório,
-

e-
I :=!li equipados 1_ xibindo os documentos
I =- com um moderno I!' "

exlqldos pela lei, -a fim
! -= . 'de se habilitarem para
, departamento de ,arte, I

.

casar;I
Edital n.o 11.517 de 07.08.1980

I .B Fófôlito e M"áquinas' de I ����an ::���"1a;�t:no
II" :'= "'Impr'essa-O O F F' SET. II Ele, brasileiro, solteiro, moto-

....., rista,' natural d� Guáramirim,
I,

"

"

'o ! neste Estado, domiciliado e re-

----------� .....----- .....- .....- sidente na Avenida Marechal

Deodoro, nesta cidade,' filho
"de Nelson Engelmann e Nel'sa
Franz' Engelmann: Ela, brasilei

ra, solteira, auxiliar de escritó

rIo, natural, de Jolnville, neste

Estado, filha' de Emanoel. josá
Caetano e Judith dos Santos
Caetano.
,Edital ".0 11�518 de 08.08.1980
José Nerl Maelitch�ft 8
Marlize Volgt

.tein "� Yolanda Zerbin ��IlS
tein. Ela, brasileira, ,sofieira,
auxlllar de ccntabllldade, natu

ral 'de Jaraguá do Sul, domicl

!iedf' e residente, ria Rua Ru- ,

doUo Hufenuessler, nesta cida

de, filha de Raulino Horcnqoso
e Urslila V'{eigmann Horongo·
so.

Edital n.? 11.521 de 12,08.,1980
AdrIson José, Bodemuller e

Ivonete Pereira
.

Ele, brasileiro, solteiro, indus·.

tr'ário, natural • de B�usque,
/ nest� Estado, domiciliado e re

sidente .na Rua Henrique,Mar·
querdt; nesta cidade, filho de

Érico' Bodemuller e Maria Edu,

virges Bodemuller, Ela, brasi

leira, solteira, 'industriária, na
tural de Luiz Alvl'lS; neste Es

tado, domiciliada e residente

na .Rua Henrique Marquardt,
tJEsta

I

cidade, filha de Osmar

Pereira' e' Reinilde Machádo
'

Péreira
,

Edital n."o 11.522 de '12.08.1980
Alti!'\o dos Santos. e·
Paulina Glbowsld

, /

Ele, brasileiro, solteiro, ope·

Irário, natural de Agudo do Sul,
Paraná, domicili,?do e - residen

te em Ribeirão Molha, neste

distrito, .filho de Ant9nio dos

Santos e FranCisca PereIra.

Ela, brasileira, solteira, 'do lar,
natural de Rodeio, -neste Esta
do, 'domiciliada e residente em

Ribeirão Molha, neste distrito,
filha de Jaco' João Gibowski e

Helena Stolawski.
.,Edital. n.o 11, . .523 de 13.08.1980
Valeria SchramowSky e

Maria M'assaneiro
Ele, brasileiro, solt�i.ro; ope

rário, natural de' Jaraguá do

Sul, domiciliado e ' residente
em, São João, neste distrito, '

, ,filho de Sf'ephano Schramows

ky e Alzira Kl,ein SChramowsky,:
Ela, brasiieira, solteira, indus

triária, natural de ,Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na

Rua Joinville, nestá, cidade, fi-
, I,

lha de Carlos Alex:andre Mas-

saneiro e Catarina Bodejen
bertg:

\
.

.'

Falecimentos'
.

Dia 02 de agosto
Ana cjo Nascimento Lazza
ris, com 72 anos, ,nesta.
Luiza �oaqui'na Bela Cruz,
com 92' anos, nesta.

Dia 03 de agosto
Albe;rto Gu.ilhárr,rie ReiJ:lhal
dó Volkmann, com 73 anos,
Rio Cerro"

,

Augusta Link' Zeh, com 82

anos, nesta.
Dia 04 de agosto
Otma de Sousa, com 75 a

nos, fiesta.

Andréas Alexandra Pretti,
com 1 ano, Santa Luzia

Dia 05 de agosto
Sflvio Steieriein, com 25 a-'

nos, Rio da LUZ "
I

pia .07 de agosto
I

'

Viviane Mara Vierg,utz, com
1.9 dias, Sarra do 'Rio çérro
Eugênio Tecilla, com 172 a

nos, nesta

Lúcia Müller Heck, ,com 72

anos; nesta

D'ia 09 de agosto
'

Rosinéia Maurício, com 27

, dias,' nestä:,'
I Ola 11 de agosto .

Giseie 'Klítzke; com 3 'me- \

ses, Três Rios do SuL

"

" ,

E'mmeÍ1doerfer.� Com. de 'Veiculas ttda.,

JUIZ� DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA' DO �UL
EDITAL DE I'NSOLVENCIA DE

'R�QU�RIDA �NNA FONllANA

l

Chevette so.

,O DOLItor Marcirio Cardoso Finger, Juiz Substituto em

xercfcio do cargo da Juiz. de Direito da comarce d� Jara-,, e

á do Sul Estado de Santa Catarina, na forma: da lel, etc...
gu, . '.

,
. . "dele

'FAZ SABER aös que o ,presente editai virem o�
. e

conhecimento tiverem, com o �razo de �i��Z(2�D�6'SI_ '

. tnteressae possa, que a requenmento: de
. '

'

)\nETTE, .através.' de seu bé star.te pro,curad?r, ad�o� =. �r�
;
Murillo, ,Bar�eto de AZév,edo, lhe foi �irigida a ?etlçao mlcl��
a seguir trarlscrlta: Exmo. Sr. Dr. JUIZ da D1rel�o da ��mar,
ca de Jaraguá do, Sul. Luiz Pedro Sir,nette, já qualificadO
nos autos de Execução n.o 6.350, 9�e neste JUfz� pr��o�:
centra ANNA FO:-.JT�NA, vem, respeitosamente, � 'Jr:l,. IÇ�
de V. Éxa., através de seus procuradores, advOga�os. abai
xo aSSII1SJC108, expor e requerer o seguinte: 1) E credor da

DEVEDORA-EXEC'UTADA da fmportâncla de Cr$ .63.95�,2?
(sessenta e" três mil, novecentos e cinquenta, e dOIS. �:u,zel- .

ros e vinte centavos), represerv'aoa pelas Notas. Pro,o ���,Ia$_
vencidas protestadas e não pagas). 2) Está informado da ,

exlstênci'a de outras dIvidas. 'em ações, ajuizadas c�ntra a

mesma devedora, a seguir relacionadas: a) Autos n. 6.219
l

dore UNIB'ANCO e BRADE'SCO; b) n.o 6.340 - ore-
- cre o·res ,

"
'

,

, ,
'

_

dores Dietrich H. W. HufenueSSler e RlIdol'pho F. Hufen_uesso
ler' c) autos n.o 6.347 credor Dorval Marcatto; d) �utos n.

,

fi"') tos n ° 6 361 credor6.349 credor Ademar Menego I, e au .: I

Wa:ldevino Gu'tjahr; f) autos n.o 6.367 credor
.

Alfredo Mar

quardt. 3) Ascendem ali! dividas da 'DEVEDOR�-�':'ECUTADA
,

I 'ma de Cr$ 1 20000000 (hum mllhão e duzen-
a um va or aCI . ','

, .

tos mil cruzeiros), superior a avaliação dO.')lTIóvel locallza�
do à Av. 'Getúlio Vargas, n.o 8F, nesta Cidade, que ',e�ta
penhorado em todas as ações aci�a. éit.a�as. ve.m, por I�,-,' ,

V Exa.' a declaraçao [udlclal de lnsotvêncle
so, requerer a .

"

.,._
de ANNA FONTANA, para .0 que requer, tambem, a. sua CI

tação a fim de opor embárgos, nó pra�o de dez dias: �o�
d revelia prosseguindo-se no feito como de direito,

pena e .'
'. ' •.

art. 748 e 750 do CPC. Requer, <;lUtrosslm, ,data venia, �
susperisão' do t.o leilão que e,stá ma�cado pa,rl't am�nh.a
(dia' 06). N,.T..P.E. Defe:imento. Jaraguá do Sul, ,O� de abn,�
de 1978� (as) Murilo Barreto de Azevedo (as) rvlar�a da Gra

ç� Moraes' de Assis,: Transcreve-se _a seg�ir o. fln�l. d� a�"
córdam' de fls. 76· à '86, da decretaçao, da msolvencla. Dlan

,

.

te de todo o exposto, é que se dá, provimento ao, re�urso,
para decl'arar-s� judici,almente a 'Insolvencia da devedora.

com todas' àS suas consequências, cometend�-se ao dr.

Juiz de Direito da Comarca as atribuições previstas no alr�.

761' da 'lei ad�etiva e demais atos inerentes ,ao processa

mento. Florianópolis, 19, de julho de 1979. (as) Geraldo Ga

ma Sall'es - Presidente - Hélio Mosimann - Rel'ator (as)
,

'h d f'l 99' I - Na forma dO' art.Neison Komra�1. Despac o e s. .

"

761, 1'1, expeça-se edital, convocando-se o.s cre�o�es. do, de
vedor insolvente para que, no prazo de vmte dias, ap�esen-

d" I
'

a- de cre'dffo acompanhada do respectivo tr- -

tem ec araç o ' ,
. .

..

t�io. " � lt-se (as) Hamilton P. Alves - JUIZ de
. �lr9lto

25.6.80. E, para.,que chegue ao conheciment� de t�doS �
quem interessar possa e ninguém aleg�e IgnorânCia, fOI

e�pedido o presente edital, que será afixado., no local ,�e
costume, às portas do fórum, bem assim publicado no DI�
rio da Justiça do Éstado e imprensa local na forma da I�I.
Dado e 'passado nesta bidade de Jaraguä dO' Sul, ao� dOIS,

dias do mês de' .julho do ano de mU novecentos e oitenta.

Eu .A:dólphO' M'ahfud, escriviio, o subsc�evi.
'

,

lIÍIarcírio Cardoso Finger
,

Juiz de Direito

I ,

_'

I,
DE 17 A 25 DE OUTUBRO :..__ XXI JASC

_

'

EM JARAGUA .1)0 SUL, '

PREPARE-SE: VO,C�'DEVE; PARTICIPAR I

·LAla�·�o Imóveis
Rua Estéria L.enzl,' esq�iria Av. Gefú!io Varga.,

sob/reloja dê Dalmar' MagaZine.
, AGORA EM NOVO E�D.EREÇO PARA
...

MELHOR SERVI'Ff voca: '

-(0473) 72-0510Têlefbn.e ....•.•• \•..•
' •••. '.

CASAS:
,

_ " '

, Ir' II
_ IIha�"'Fi9�;"'1-km da 'ponte pensil da Weg II,

casa nova de madeia com 3 dormitórios, cozinha e banhei

ro em al�enaria, abrigo para vercu�o, edinca:d� _em' terreno
de 630m2,' Apenas Cr$. 370 mil. Estuçla condlçoes. ,

___ Rua José Emmendoerfer, à 200m do -Supermercad?,
casa de �aqeirá de 98m2, em ótimo estado, cq?strufda em

teJreno de 714m2, medindo 17x42m. ,Cr$ 900 mil com pos-

sibilidade de financiamento. I' ,

,
'

_ Rua Roberto Zi�mann" casa de material em, te�re
no de 748,50m2, com 22,3 de frente. Apenas Cr$ ••...•••

1.000.000,0� financfável pela, CàllÇá,. '

GRANJA:

- Ä 4 km do centro, uma área de 48:000m2. edificada

com, moradIa de madeira e granja, para frangos: de Gorte

até 10.000 unlda�es, com Instalaç6es novas e equipam�nto
�omplet,o. Possui alncfa, rancho, car�a, pastagens" água
corrente, pSImital, etc. Cr$ 2.500 mil.

LAR ALUGA:
" .

_ E'm Guaramfrlm, na Rua 28 de Agosto, 1160, defron

té à 19rejà Matriz, um conjunto de 3 salas, tendo a princip�l
90m2 dá área' útil, pronto par�' uso Imediato. Excelente, seja

pára agên'cief bancá:rla� financeira" loja de el�trodomésticos"
�scritórios; ,repa�ição púl:!lica'

'

"LAR" NECESSITA
, _:_ �Terrenos ou moradias no perlmetro ú�bano, esorI

tura regularizada, PAGAMENTO' A VISTA.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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':l5:':� "ioti'sl:i�""::����On.,'·". ;.J",a�,"ra.uuJá revive. idomiÚÚD,:Juvenlus x fiuú,i{eß$ft�:às ,"n '. "',-"��",;l�'Gi � iile.rbteJ, -ao !lIeçadêflcip,. po CI e Cl ama er
,

I o "
'

,
"

", 1" ã &1 ao Ju'Vimtus, que ,trouxe ao" Er-:jà,agfl�ense, a p�rtir 'd� a�!Eensão-�'(lO Grêmià'";
nona fodada da Taça Santa Catari�a� o Juventus "'ct:o positivo, no entanto, ,o Inverso aconteceu, emboràrilmer'e�>, tida �e,�,a'l o��r:t1 �;;r4;0 mil de rendá, provando'quc clã...

,Esportivo,Jll'vel1t!!ª * Di't!s��,�Especial 'a�'Fede-. �. Pela
,

d' d nl
' cidaft'lente e domingo co,.fo�e � esperAdg. no gra"de clã..., "nestao·. mais e

"

' , clverSério-i,

rif 97El"} 'A'lft
' !l>� que vem:de dUJ88 .derrotas, uma em casa· lante o r;;8 mel-.... " ,.,. , ",-)", .

',..

d"'" " '

o é clâuJc_o 'e que não se 'deve menospreza, ,lO a
"�r'äc;'ão_Catliril:l�n�e çI�,.f!lt�b9J, e

_

1 _.-' "e.s� � rás (lia'seis, outra em Joinville, domingo, ambas pela con- st�o .r.egi4?ra!, a ,derrqta por 1 a O diante o JOln�"le: �o, __SIC,.. ,

ó ti s�àntecipadosl;>como'o �or es-
''(jlsso'j,t:Javilf os, Gªml?eon�tosJda 1';8 e 2.-8 'DIVI-, '

, " ,
,;. 1-" � ,.IErne�tão;' -'pode ser considerada como .posltiva; hllJa vista' O' tampouco fazer prQgn § co,,, o

�

,

"'pteV" •�sa-"','c�o� -várl:o'sF',c'iub�;,',�'i�p�I,'�adlsSimbs, ao pas= •••tagem minima, e,tll?ós ter m.�".. lJ,�, ..
ana com o

"d &_,I' d'o de seis tilula'tiS '(öS""cinéo empres- portlvo do tradicional"'m8tutlnõ1\jolnVlJense, que, ".--um
VI "" • .'IT;- _ �"',' "

,iR d ,.B � seu "I;st olta a campo Juventus Joga,r esl....ca >' , . ,j, .

'5'0 q,tJe'·atu�lmeJl� ,ª,;..?·�,JIl�t�ao "simpfesm'énte' CarlQs, EI�aux ,�!� rusq!-f!ute.ffl �},� 'i'i- rd':� i . d .: "tlld6irpelo ;rEC} além"dê' Hàroldo'rt'qõe'cumpria\ suspensãorJl�'Sonora�'9ol�
d ","",,,, ê'�f"á 'F h )neste domingo as' 15 'hctra41 em ílaragJlã�E���o, lan e a

,
'

, , , ,
""

.

.irißxiste e a.,1;� _í:\.pa9ll; fl"!.?, .!en e ,<� n/,,�u -:� "">re resenta ão 'do::FI u�irinse'.,(f� iRbrlà'n'6pÕn_, 'que no ,pri�� 'liJ,ütomáíica), mais de meio time. �esmo assIm, c�m grandes '\'rIGUEIREN�E
'

"i,oer,:tendo"a,d,lspu�á�la_!l0m�!lte Ba,:p�Ad�:_ �s . ,':; t
ç "f''''?','' "'1P..4,t\,i��1"'3'i(ô; no "Orlando • .inte.!Xel;!çõ�"st.e p'erol,c:>, con�egu,lu"_a rep�esentaça�:Jaragua-, ii' rt'r,dp-s 1�hor",,)no I;1t�*�J�o,.1iFell!aI'Bot�f(i)gQ, $eleto, •.f;l.�A'�eg, O�'Campeona'"', .

m Iro �rnQ venC:fra.!,,}�q,! "I' ! '} p
•

'_:::, ri iúma ense amedrontar ii toda Poderosa equipe joinvilense, segu- Neste dom ng�,,._a,�a I l" ,a, ,.

eirens em r-
t's '<luvernis'jentão foram até mesmo J!esqueci-r ,,, S«arpelh".,a 0I.M91�u�J�,�sq"!,!,,a.C P ... ,-'.....�: 'J'!"'\'" \iM',.(I�Il�'d E t d com uma bola 'chutada por MarcaHo, o Juventus tem pela frente••,�Fi9H' ,- ,Jt, < pa

"d:;'; p'elo'�o";'p'le�o desÍ;te��sse C"dö§'"clu6e�. il-:r 'I" �n z '0'-{S'.-.:lJ"OGO"S ;:. �

-c

'_�"r:)·:· ':l'i' ::.; ·'}·\t·, .... ,,1 vld[r�L�'!!�) ab mt�'�do� 'bo ,sbal' o, superior quandO Borrachinha tida de' bon$"1Itrativps' e que req�r a·partiçiPlliÇlo em J'!Ia...
, , ,', �".," .,

' , �� .,;tl .- 'O"""'ii:'-""'"" .:"',""'.'"."- '� ...aélano, a en o so SJ a Iza. "

E nuaria feira o Juventua en-
,

. ",�,"..f. ,,<,.,,' ).,o'"'' '1":"'" ":-
•• ' ....

,r ::'. "-",". ..",1 , .. Io>,,�,,'\. ""',"."<"1,' batld'
, 'sadatorcida,jara9l!a�l)!ie•. na''",! 1'-, .• , .• '•..

· _", n,,,, ',' -000,.-,,· ., .. ',. , .� • �. _ "'OO'l'Itra PaIRiéJasf.::,quê vinhà"öe"góleaêfa para a Cha- o arqueiro J,omvilense Jã estava o,
c, q', , 'rieiú na Ca 'ila) do,C",rvio. 'l''_' ("lr,r,",�,> 'N'e"ste' ehn'tre"""e'''I'o'''t'tiou-v9)ra ascensão do fu- ,'.' O", P ,� ""J"'" '" ,�l;' T""+'CO'nsegu·lr·fres''''Ita'':! '\ ',G'ertaménté'â;om a equipe completa o pan'orama da par.g, .rêntao�f', 1J1al1, <, p I'�w" ,

•

,

1'11 I
_, .' n"cQe-e '"I prete uven era.. U

"'. .... ,,... � � i " ,.I� � �f"t \"" _
"li ",�, r 1,'

tö'Bol,i'vârzearib,'h'ójé')já'l:Ie-cadentet,àmlJém "p'elà' ,- '''''';''
. .,... ".. &.'f'

�,','
'

.,:.1 ":"'1 t;. ,. :.,��':)I·:-t' '�,'
'" ""'" ,Iti ..�Iii... 'v �I, '·."Jil""l '1�,�. ;-;. � "'''", •

,

• •
("H� ..... '"'�(j;H\ � '. r ut; 'l}ttlf'r I" �: j

.� ,

falta de locaiS para diSputá-lo, eWwvl§lta�(�s-;, 1 "ih" "'r �!I;' ,., ':"� �''''"01 (1'-' :1lW"11Í1 :: '.�,'� I, I"" '" ',,�", "•.,' ,'.. .

;'( T"r''e'A.'s "�:A."-=ql".'u'v1!l!l,p'.-e...
·'

s'peculação imobiliária que�"expuJsj "as eq,UlP7s " ""'1 L"9íi'" m'l
ila(,rle de·d�i'I"';!i.M�eil!Sl�rtla'-'nd'esJ.·l" quasa .' pronlaH's,I:··.. �"�

(ou clUbes) de seus campQ,s,,'., geralmen.,te. ,alu�.a� ,;. __ �. . ro . � O ras
. os "

. ,:." '"
"

_ I It,,', ,
"

"'� 1
I � ,

-I b" ét"· "f'''' O" -

' ,

'-��,�lP!lÔ.":,61_ q.,��,;'J.'l:tr. :-.,rj'·':c'I"u��b'Yflei,:,)
� tJ::'f(J;) 1-d

' ...,' "'.. '_ ., -: .

'o'
....

dos ou de propriedade de,agu"1 enem rlp
, .. '....

<Õ""�' .•••!f" """, • .,." - .. ;� ,�,,'�' ,_.j.�
, .

'I ' ,,'"
__ - c," '.. ,1 er"'lD',"'" "-,,

Àesportista. Em' Jaraguá d� Sul, p'odemö�!I$ci!€r .':, ',�âft!i' in\Jito 'pOuGo:!"pará'IJa êfôn6{usãdld'às!):� do Sul. No local do tlfo.,�a�a�ma � /eJlO ;�I" �AGat:ª:.r O"
'V'a"''r"'j"la�,'o""""#I""8"',O'��:',.':.'��:

.

o", �l'emplo <;lo F�gUeirense (Ilha' '��"iFig�eiráf . óBl�s ju,.fici aos estandes 'de tiro da :Sociefila�'Ju::,ho,uve a�, reformas necess nas e pm �ra, a,�: '·,1 ; 'I ".l?
.

�'., , �!,'� '" '-' ''oj''
,..; • __

'que reali'za ,já pelo terceiro ano 'consecutiVo o d.\:l...Espqrtiv� Rio çIa I,.u,?: I, �1Jl todaSi.as �uas ,__tardq �19�fuj) ���lo�a�_e;'l.to--?�._�ma_b��r�1 ,iO) 1'1 {) '�'Q'
,-

pOVO�'Vàrjão", que em dois anos chegou mesmo a mopaUdad_�s, a"quelas .que,< � pr!ncipio, PI!--" Ma �e"sllfuncfaSlI3 äoi;est�nde.����,:m�dahdade, :I�';:'U ,J"',
"

_ .• - ,�- h_ --
. ,,' .'_-

i
,
�uPßrar ,o Çamp9Glnato da pl"6pria Liga e arras-· ;ecill!l1' mais, du!(idosas liIu�rito ao ltérmtno,,' ,p9rf.�,bi"�,, � :�êJ���a9ãd"'db��q_�Il1.á�IO d,entro

COn s"t':'ro" I· $ SP.U <I.lU IlltE ,0 IA terceira .•.:odada da,;fase :semifi�
taqdo mais. p,úblico a siJá praça dá esportes do, ªté ª". �1;l1Jl!'l,na dos ,Jogas Abemos de"�ar,fta

. dos f\lPlde��,eXI9IdQS,.pe�al�eo�rdenado'rJa de
'I- ",S�n,;:JA�tí �I�,nál�dó III Campeon�to Varzeano!1,de

I' J;lwe.
o próP!!p� JuveJ)tus; 1�a..,pJviSãol..Especi�}; em fli P'II:}-trri."a, q.�t 17 ar 25;de ;ou,fubro, _ém 'J,ªra:Quá.; 11 E�PP..I'I:e.�$",da ..Secretarla lIe"���!ttn-a, Esporte

, "�' I O" Futebol _ Varjão/80,f em disputa, do
· .muitali> oportunida.des.� �o l?e de�ê .ser esqu�t" } 'W' .. , "�,,.; ',:� "ê"

. � '.c.' -:'-'. "ÇJ da S:."lfle.e i!i.!!,�i�mo, . ,

d. �,nu,!.::
.

./li;"� "C,O 1,,1 IP ex , .. , 'eI' �roféu Gráfica Avenida; R.,ão aprese!,-ciclo o Sert"nejo (Rio Molha) e Npy,a . Aliança .z
' " .

-. • .",
'

' ,;"\r:1'I1 "1'Di"', ' IIlr �!�( , "�
_

· ".,..,
I

r "I' '
••.'\. , -. • ' klL "

,'r,,', "i>i".' �'" ''''\'!',,' ,. '<'\1' t')ttou�sUi'presas;,\acusando"agora,;tres,(TÍ-ê&,RiO$ do Norte), ;'ta:���ém �'r'oI11Qt?res d� :� ;:�_':� ... _��.iY O €!' ':;,l�:t""' I!,�, jã�ßti��';;hlulda t�J"b�.t(!Fs�9u���{in- .esAO"r;t,I,VO-SOCI,a, ';,!,!�quipes na Iid�ranç8'"apósVila Len-
_.oampe.9J1�to envol,ve'�do' agremiaçoes varzeanas

. ,

·,I.'r.l.do I ti�o��ou b é�ordenado,r do tiró; ��de�,!:l� .. Pu- <I'''''�'' .:.1' ()I�J�, I', , ..zi ,e l'IIoroeste terem empatado sem
,Qa,(�gl�o, gue a:1�IT)_disso mantém, regul'airmente Atlet,·sm·'O cons-'e' iiu""e" '''�eo tf"";;ssã:-com 16 metm; de'�Jmprhn.ento' ".�., ;\'-'11 "

'

"' abertura de,\eontagem�7,o".JFiguei,ense.r���r,��,.e����7�,':imb9�,i::$IJ�r;eSporádicos, como ,., ,

_', ' S'
.,

��e,c'om 'J?'�se�e co�cr.etQ. pkra",R'iiro aor'prat�;' "uma area dê' 37.2001112, 'loêaIlzada
o ter ,vencido'ao RIO Molha,�pelo"'cd:ás-

a popular bocha por exemplo. .

>J'W ( ", 8,' " ; ..

3 "S'D,r!
�".".� '�d' .",' ,';lt ... O d' C num altiplano em Jaraguá-Esquerdo, privi- P t'

.' ,',�. "',1 (J 'I�D'�H'',·c·esq "a'o'�S'{i o! tr�� '>' I ll.�. aos,fu!,!,�q�,PO Está }p�.r::.wrJ,c,O. �uY'fe, o r.uz 'sico placarde 2 tentos a O e o os o
, w'j ii,. Co I �

d
"

I t legiado, a So.cjedade de Desportos Aça-, 5 1-000- ,',' r • ,'- � .,'.' '" ,ße, "'I.V'Iatta.�lfo,ram adqUiri a!?, .lgu,almen e, cm- - ,- lllÍõser 'goleado ao.Vetera,nos,por x., '" ,
" �. raí está dando ·inicio a' seu ,plano arr�ja-A imprensa, dentro de ,sua fiAalid�de, não. ,;. '':::"'' :.�,> ",

_. '"" . . ,: co máquin.as para ,o ,.,li ro a�">prato, no valor " .

�,

"
I.....r �rh �<"ji'. ,.'" "ti !,pl,1 .,::; .�l., � dd ! d' tCr'$'20'd II'mil�"-:f maquinário d�' de se constituir, n,a.área espqrti,va,-so-

•

Tal quaL,as",d,Js'pu,tas,,' êll'��rol.dasse tem furtado de d,ar ampla cobertura aos ac()n- "i'f!"Iult<i:boa a parycip'!!ç�� do;ra�l�JI�ITI?I')ilaiprQxlm� o e
,.,,' ,." I'

• ,

';'-
I d d

.. .

I
-i)
if

. -'

d'tecimentos�e;-p�,rtivos;'se não é maior>"I�eve,se lätag�a'ensti, quánto a tomada de indices, (um conjunto) para o tifO revólver,. �om cus- ci�l, como' a op.çaC? a c asse e �e II! ..t 0, quatliGI linhas, .�j"��"s�.,I�a�f.'�",, as
f d "d d d" t t'" d ti ç st 220 1 b s b,aixa r,e�.a., s,em, com is,so, r�pr��nta,r".", con�"reníeS ,s,e'g',�e_"'ife,rlr�!J"h.. a.�. oJ1deao ato a tlml ez. os mgen es '!\luan OI ao"r<Iíl-.. 'riós'". Joghs'�Regi9t1aiS�L�té. '0, r.ea'(j�ádOS'J1Ú!tn ';. ).0 ,.,q,�,eg�1l g.l ,c:a,��·.r: .li,...' :,m.I, am Q, . '_ 'ã·...." ..." "" ,T, '_ 'i' ....(.. ,,- ....._', ,.' 'f····... I

,� ) \', 4',10. , , '- .. .,
d d um audacioso em�reendimento, que vi.r,,·, "'"",'lI'lla Lenzi, NOroeSte 'e P,9S.'IO. I,M,oserlacionamento com 'os pro, Issldnals""o se,tor\�ta -, 'BY�menaü"'-i:te 7 a' :10�dé:'agosto 'Ciássfficató!'" fotaI"2ente �ag9.s, com .recursos .onun os a

'_ _iV .

,'", '''<' .'.'. �,

.. '�_•. �g" 1. ... '"' , 't'... --. ,�Id" ""'" '/!'!i". ,. ,J, f �t - ,,"I. coroar seus quase quarenta anos de exis· de ontam �o Il'deres '''om 4 "on-vez por concordarem que tudo o 'que',é veicula- rios' 'aos -xxi J,ogos Ab'ê'rtos de 'Santà"Catari-J1 JmunJclpallöad� e que deverao ser entregues
, ,

'

, "
' , . sP,. '

'!1'�",' , ,� , "",i·' �':' "u�' � ,"

.

d
-

L6' há
.'

. rK�.· �f "t .. �
t I "'3"""::"

_o .

I' I tência, de glorias e sacrtflclos. tos ganhos, �io MOlh,a" co,,. m", . .3, "Eielguel-do, na Imprens� eve ser pago. gleo,.. ,0"Jr:I�_ _rha�' E!In'Jàra:guã"do' Sul, no mês'de .outubro:J2 dia _,�0' ��,�'"ago� ef pe a_��. 'e.�3!'�asc.' esp.ec,a 1-
" .

.

'té�esse' comercíäl" 'no' 'ent'ànto, o ,Iaze",e�e inte., 'Desiaqlle' rfestas't'competições para!J, 'Waldir" zadas nó� r�mo, de Calxa:s >�(f. Sul (tifO a.o _. O, Acaraí, outrora cl�be de
� m���, ,ft."rens.e 2 e Veteran��� t eO�!9 �!�!n-

r�e'sse' so'cl'a'l d"e ca"'a qual e', 'consl·dera�"'. • Sm � 't-�)[;.,)" B' I '

(t' -ev6rVãr� �inda hoj� conserva seus ferrenhos ade.". )te.'
. .,'. • ,

u .. '" "" Giese no salto com vara. estabelecend�d pra o e umenau IfO r· I�- ,)0 "lt ,.,;, '''''('''''' , ...,'klo,
.

, :>
·

suma: ' nossos' ·(l'h'igentes;·,e ·.isso aplica-se ,a to-,
."

"

.' ". '" -;s, '" I'" ' ,.JN. - � � J t' tos,. situancm.;se justamente no meio, das
. , , 3,75m;'''';0\'0 recQrçle.ElJJo_J 110m com bar: lt,;':-�.:::J-,'"·,� ... I duas mal'ore"",�têncl'as',s�cilJl e esportf-'dos os esportes, não -Sabem '.usar."salvo rarrs�j,_ .i!,,,,,� 1'\ � �'t. > ... '''"l ,

· - • r.':!!,a,' �a,>tidos em" 1�s�g,�0�d�c•. Dóris �!lria lIiI
t "'b'o

�

"1' "flon A ��''''''n 'va de Jaragua' do Sul, Baependi e Juven- ,,'mâS' exceções, ,colÍV'enierltemente a imprensa.... "',�, " " ,

(-';
� "'W'

Jd;J:;; , " .,,',. ". ". "�.>.l".,, ��ncrhi; .n� .. salt? eil!; al,tura :i1tfn'giu ,,1;5ºm,
"

Cl'*" ,� "'0 b tus, E reúne, seguramente, todos os meios,
"/:st", 'dO",' .�010:-<i ',:,':' ,:' .:,.�._ conSiderada: mUlto __boa, .e ,no reyezamento

.

para convergir os não azurras e nã� gre-
,

1'� \�á- qu�_ o :,�\Jre,q?1 �,? as_s,unto 'p�!ncip'�1 .��s- femi;;i�1O "'4x1 00, � � e�uipe foriria$ por ,Rita
"I .fI.,1 O nás, calcado numa política ,acima ,de tudo.

t� cItIYI'!�'no, �r,es,i,��n,t� d� ,"�igBi J�ra!JlIa,�nsa �e d� efsiia Zezuíno, Ç'orn,�Ii,� M�I�inge�, Ro-' r' '�Sf:�IT: . audaciosa $ seus dirigentes, já iniciada,
f.pJ��QI, )'y1��!g ,,\(!tqri_!? .Ras.��eiler!, !eVeIÓI\, esta ,,�imé ..l. d!,,:'Nascimento e' ��m�/ do ·Nasci-

K·'· t 'e""·
j,

'

que é a ,construçã,o, de seu complexo. es-·
n:'ffi�!'lq"s,Y� Prret�,t;l,�ão de'rEila�izar? ��,�p:,�na;�o .,ni!�to, .C.o'n�luiu ,?���c,,!rso:em, 53�e�: .��,d,é;; ',us er· ,r:e-,n-a no portiv�soclaJ,
,!i_99i09� çfa ,l•.a,Plvisã_9 �; �ma:d?;;�; ",is�.o �se cimos, Oufros destaques, nos 10,o'!l.J,com, b.�r� " , ,

,ps .. çJ!,Ib� �� Joc_arem e tiverem intéresse", ßls- r'elrál'lemiliino para Cornélia Holzlnger-é' Rit- Ceara': E 'a�'pr'o'vouse'�. o' P"es,'d'en't:':,' pratl·c·a-me·n't'e só à tes't'"" d"a�:e-'n'� ta' 'd"e 'Cã's'sla' Zezuíno', 'nos'4x100m 'masculino .•
,,'

' "

I' '" ..

res tradicionais, já tem terraplenada ii, á- , , " .;.' ,,\>'

tidade, ?pon1ou a falta de árbitros ç bandei,ras com César, Giese, 'Caglionll e Walter; nos ',' � ...,

rea destinada a jmplantalção do comPie- '. ' "iI ',' '.
d �

- .

d'f' It
-

4 400 C 'I' 'N I' W· '1 O' exc"elente fut'e,'holi;'a 'Ceinaldo Küs- " "

.ç9m0!lm ,QSJªl?!E��LqY�_1!l�l�":I..!c�,&,,a,..ª,ç&Q,_ x, m com agloOlI' unes,' vanlr e a- "'" 't 1
xo, construiu-se.a casa do' ecônomo, In- " ,,' .'

,da Liga na realização de competições à seils -te� e,' 'nó �to em:ßis!41'1�ia.. '-;-' �1'n9� José ter, -do' 6iube�:ÁtléÚ�'q. Ba�pe_ndi,: urna das ' , ,j ,;, ,.1" "

r filiado'!!;''',"ad,'m_'itfn,Qo. "'0UO'" al'g",.ns, .'.ta.. lve;z f'de. 12<,"' .... •

,<>' lenzi e Walter Sonnenhohl. .:ná}o�e\s .';g'!�lTa.'çõ��" d,o,S ú,�ti/mps tempos,
clusive ja energlza,_dà e pa!"e, ag,o�a, J;l8ra,

C ""I
:,; .-" .,'

'

..
"

. - MC>', -. - .. ><"I 'iM
:;t , -', - -.. , . 00 a çOllstruçãC) de çancha' de futel;»ol de sa-

• asso "lnl'Cla:deséj'�r �'UahiÓ'às�'§�aS'�tu\ições:'; ;'.l;J",' ;"l') ,!;,�,��. II está freinandCi no Ceará Esporte Clube, '11 T.... � ,"'; '>,
- Tão e,bocha, ql,le távez'lIl1cle já na pro- ,

"
" ,'"",Ir. o.' .1,,;' ".-,

,
,,"'JE: "Cl:"), ,_,;::; � �O�' ,,, ,;:._ ',",,""'lê, <eONSEGU,IRA"" .... ",eV'HV"'i' "" '" no-morrte' do país,· ,onde àp�ovou, .pTena� xima s,e�n.. a•.Ta"'bém se�ã �"'nivelado' � •

' ...

I 't"
- .

d
\

,.' �(,·j0f� IJrfl ;r t t t' d' t· d I b ' .....

I'm'pan' aç'ao" aE á1.fga ·'.:Jaa�uaenseldEí"'FUteb�i;-; IlI'fazérn ' ,
,men �', an o e qu�,�;.rIf�i�r�,If,�, o C � .e

.terr�no ondEl.o· call)po de futebol se,rã �r-' [ ". ,

, "', ' i'; I 1j�,3ií:)1t;' J'qulpe de atletismo participante d'a' no.,r51:el,$t.inQ �l'�. con,.. tacl,o.�1 P,'?! ,.divers_as 'v,e- '

'f'algüns"di'às;'"esfâ"dê ';cáifá'nova'; n'á rl:lacJaeo,b • � , I ' "

,I <. --, _T, guieio' e, segllidamente, processado o

·b"
,,' ,.\

dIB"t1J�c'."k �â'·e"p"'enrde·;nc'I·, ..�d 'ail'ug'a"''''as�,",d",,",1 Sr'."''''.. a,ull·n''· t�madà"de Ihdicés efu Bh.lntehau no finan:la zes corn çljrigentl'ls 'a>zlirra�,yiSa"-ão a li,
I' d d" 'dJ" l 'arqui ano'a' a",o ; U v_' .n • ,CI • I' , "' • " 'oJ' , > <. , p antlo ou =;Iemea ura, a grama, segun o '... ".I ',-', �', \ ;;.' ,_.última

_

sema,na, "conseguiràn{ 'âtingir, as "mar!)' beração
-

de�ße\-l �te,I'lt�do" híij� vista oa-'
.

. '_

NrlChel, em lämplõ rlÍ)cal;':Mn'Standé 'tia .sala. d-e .-.", , ' .. '.,. �.r " '(110, informações �ol�idas do Vice-Presidente
o ca&' inínimas� estal)elecidas' estes' àtIetas:"Äd:e:' tlet� estra,r" )linClll�ldp" .,c.?m p�s,s,e pr�so d B'

.

d·reunião,., <:Ie expe�Jen,te.,e saJa de" ar�p",ivo. ,Isso, 'I • , ,., , , '"' . . Paulo Papp Júnibr O aep'eln' I- , " '."" c, I·/: • mir .Ràberto_,.�,. Nun,',e,s, Alen?',r", ,Jo.rs,é,'.'L'ern.z,'i" ,'Cé-
�

J'unt,o ,ao ,clube jara,nu,í1-"I:l,nse. ,..... "', ,

.

'"
•

,

segundõ Mário, possibilitarã, Limá rrii3ior' mobil i- "_' .'
.

;> , .<' > II� t< a; '� ci, •

"

,
, " "

"

., t. , " ,,;" ,;,

zação aos trabalhos da entidaâe, Brevemente
sar Querino.,;,da Cruz" Ivanlr RIHa;, Jose Au- ,'c KüstGr Que, inicipu, nas 9.i�isõe� jnf;- 1 tíTULqs J�ATR!MO�IAIS\�. ,- ',,"'

' ", ,,,:1, • ,. .,_;.-1" l ...
'"

será mostrada, à imprens-ã.-- g��t2 fagli�n" i, �é'rgif:M,ârtin,�; .W,·;aldir 'Giese, ,riores do futebol locail, inclusive :fut�bpl ,.\ -Terá il1(�io na,.próxima semana';. a .cons-
W I S

•

h' hl L' é' M'II AI "1-'
. , . "" li. venda de tit'úlos patrimoniais vem

- -;-.1", ,." <;'.1,,,,,,,1 ,."",- "'. to" .. ,,�. 'J,liIter onnen o, a,' rClo' u er, ceu oe �flao, ,mgr,Eil.$,��y·�q l,nJ<C,!.o""u,�, ano.R"B,S-. -'b
'

d d Clube'l\tlé.

, '. n , •• _
" e

sendo 'nlruitb' boa, tlÍnto é que já, toram truçaq_.,da nova arqUi anca ii On, ",-
,,, ,l.J ,'" �09-v:" ,,)\i " ", '"

/ Fernandes� :çláudiä Sóphiã Lescowicz, Cor- S\3.do as fil,E'ira.�, do, eX�,rcito ,n.",áci,onal".em, d' 5'0 t "'1"70 degraus,,,� .

'vendid'os 'cerca" de duzentos., mantendo. o tico Baepen I, com me res, ,:' n,.O Baependi e,ntrou �m ritmo de acabamen- néJi.a Ho'lzinger, "Dóris-Maria" ROn'chi,'M'atílde'''' Brasilia, onde não parou de .)r,einarunq d ". 5'00.� ., '.Áßá%í, iacal diärlamente aberto para ven� if eoberta, com '-capaeida e para II. pessoas �í to de sua moderna I?j.::lç�<r,9lí!ll.pipª, _q,!,(�I,a,- im- Marli Baade.!'; Reginá do Nascimento; Rita�de Gama, pars não, perder 'BI forma e, a 98...�-" . ,

'f rt I t à _, .. Cas,
"

I'
I , '" ';da 'd'e tl'tulos'�,"�n'ar, M'·arec"_. , Deodoro, d.L sentadas, con o ave men e" , < ",�(gº ",..a �

-

prensa esportiva especia Izadä cOIth�çel! hê._di?$ ,C��� ?ezq[no e'"R�siniéri' do NascÍmerito, . vits' de colega . SeU, seglj;iu .--:.semanas a- ..""..,.

"

b I"
' " ".' �

fronte Ja �e"venda Ford, próximo a redação _' ,sol S.A" \de.�F:loriaoópolis .• ES�!},��mpfesa, jáatras, com" re ocagem e co ocaç<:lO' de azule- Os q,u�,não',conseguiram'" ínc;li�es, ·parl.' tráS par.a um perlodo de_te�,tes no Ceará
bl

'

deste J'orri-àJ."'b lclube em sua' camp'anha� ,concluiu a pré-montagem dos, ,ocos-ce 'exe-
jos, com prlílvi�>ão-l2ära.. t�rl1l.wo no finª1 do ano. ticiparã9-- de� 21 a' 24 dé"�agosto" dos Jogos EC, or.c!e, aprovou, teMo, os dir�tores Luis

rt'"

de, venda de tl'tulos patrl'm'oniais, efetivou', cutará a implantaçãGl-;;€Ips:"l ali,\i:er'c�ª, a Pi! If

-,000- Regionais em Chapec6, da/ regiãO' oeste:' , lo "Bastos e. José r Mor�es, '.., (prE\siçjente) con- ·0

,.

'S'· R <;Ia semana vindQu.ré:!""parª;,,; seguidamernte,tactado telefortica!T;l�nte, eS�ª)3eITlaná com duas CI��S�;!1� '$�ÇIOS, o OCIO en��aö., fdes'roéar cÍa CapitaJr,(l(Q' Estaq9AO!? blaqes e
os dingente$,'do Baellendi" s9.1jcitand,0.:0 �qo�",ES'pe9j�I", co� paga,ITI���9�_�e �_I:$ ��, ,'. -"

: .,
'I' " ,. � 2640000 d ,mó.,lá-Ios, segundo o, projetÇl:,Mt,' t:b ,�;,,,

"f;; ,I; .. B,
..,_ afestad'o libera.tórJo'•."do ªtjeta.1, O c!.ype",! ,:..ml,� a ��,s�alr.p� �k�.' , em oze �<�;', .:", T�I obra 'será ili).�!lgfalm�ntEM,'-:pag�.p'elà

;. " p'�r",hJtlelhoria dos índices dos· nadado- , azurra, poré,m, até .. terça;',feir�.�,lJão bayia, nses,l i��n�Ç) ����a�a,.".;Iensa!,,��üm!,nut�n?��!. " . -.
I'd d'

>

" I f d Cr$, , -

e, o SO'CI'O Padra-o Efetl'vo, com o t'tulo mUnJClpa I a e jaraguaens.l'l""nP'I�'� o !, e"res,- num total de 14, visando exclusl,vame.n-, -certado a II'beraça-o de 'Ku"ste'r ao Ce'''rá ' . ,�
, ,

'o '�" ,'" ' ... , � h' ,,' r.,.' 'I· t --; ,. '4" milhões, segundo o que ,a'\;Cª-maralde,.VEl'-te aos J�Sç, o 'Beira -;,Rio Clube de;'Campo, pois que, segUildo o pre.sjdeot,9" ,Har.öld.o�, custando �r$ 7,QQ(I�00 à vista, ou Cr$ '"

'q'ue riíàntém o sEli�i_onado dO ,municipio:..!les- r$ 9,300"'OÔ' ';m� �� a�o todavia. com pagã... '�[eàrdo,res aproyop ,:pa(�tal,.�aitld?l,no�priÍ'r!eiro
'n < .. "II-;' Ristow, "pedimos,C· S,O mi!,pelo s�l,I.a7� • :;; L,-,,'T.,! c;""",,' �', .. ,' ", ,"l' �semestre A arquibancada substttuirâ'l'a,ar-
,J� T,'�Sa!�dac�e e 'nulJlil:iniciativa do ��c!1iCQ testado,. como form?, de ressarGirO:"C1i,Jbe mento de mensalidades. -'

'

'"

d I'd "'.
iii

.

JAriovl!I,��\J�allizaç�o,. do �oc;"d,Qnad,or "de ,na.. . dos inlÍestimentP� feito,s na f�nnaçãô do
" 'A3 ,So�ieda'de"de Desportos Acaraí," ,,;. 'caica',de madf?I:: ,ja, '"��9,

I a'f,seWI�' o"'�a-,

fação 'dª CME Sigmar _�qcl1t Jl aprDyação ,do.. 1
- .,

t m.�' I qu�' busca s�u ')ug1l" ao soFe ó seu soer-
.

ra quando das ISPl!t�'SJ" lis pr,qv�,,:, e ,a e-

·,f., 'li! "Ilo-� " at eta' e n2Q sena JUs o IIIJer"!- o a um '.' , "'i) fsmo dos fOMOS Abertos de Santa Catarin'a
di,r�tor .. da modalidade "d� Club,e,' ,"GeraldQ�, clube 'éstranho com'pletaml'l�te de graça!, guimel'lto" ag!J�rda:!11aior adêsão dos jara- I , ' ," r;<> ';

<
• ..1 ',':' '1.- <, '"' ,'"

(�e.,"�.!hgJ�:.�,YjS - ,vem realizando ,des,de O""dia'. sem uma comp�nsaçãQ tin;;!-_n,ceJra. Fíze- gu,.�en�� e��a.áríri:nses desta, 'região .à' e,mes.mo para jogos, abrigando como!!a,lllen-
,- ,., .

fi d d d t t I t te,a.'assistência. '''�I' áM �"I"04, ,seu ranl�ing Interno !! que contlnua'ra até mos nossa propo,sta e aguarda,�os comu- sua campan a e ven a e I u o pa fI- ,� ""'''', '" ,',

04 "de"��lubro, .0 ranki�g,' cuja tOl1!ada de .... ' nicação-do-eeará", reveloll o-dir-igente. Il\Qpjai$....muitQJJ!lportante para quê a di; ,'"" d munici'pio estava real!'hente:it mêrec'ér
temp'o ,é realiz�da aos sábados, estã sendo Ma� é praticamente Jerta a perma- ficil meta seja atingida, E' não deixando 'Öbn ;de tamalilla ehiíérgatIÍJrâ;�' áêöbértada

/ _.
- , � 1.', .

IideradQ por Jean I Benrto Lucht e dele. só nência do atleta (nos planos do'Juventus o fut�bol. �e lado, o Acaral tem ampJ�. fin-áACElir.aménte pl Pr�feitura juntamente' cl a
* 'Jp 'li..; �'I:I. ' .... Je'O � �,lc. :;e',I,i1"l:. (,1 ..- t.."'->o.... 'L....... , � •

, ' 1 '

pàrticlpa nadadores em nivel de Jogos Aber- após suá baixa no ExércffoIJJulito 'ao 'Ceá'::-
..

disposi�.ão,{de, di!iputar o çª!'lP'-!Ort�.to, fl� pista, de atletismo e caixas � de�'§'àJ.to,\· em
·tos e que, tambiém, ao final receberão me· 'Fá, um dos clubes de rrlaiPr"expressão n"0' " ..,: ·giºn�l�a�l',�;,Divisão de Amaaores da �i-, ' .. , Gónst'rução. São reah'tfeJiifé àlr6�lr",''''êstlllten- .

dáll1á� �dE!'àcor�o com a c�l�f�9ãO�;�l?t!d�,:'· -n�rd�stelre de onde o c'raqêe jaraguaens� ga .Jaraguaense dre Fute��!...,graças.;�o �� ,tos efetuàdosliP'élà riTiúl'lidipa(>jêlà'CIi!!-tl1juJ'it6 ao

'álénnfe:�prêmios da indústria�!7, ,�érc!g,/.. pod'é;á ;évelar-se de véz,aõ futebol bra- tusiasmq de Paulinho Papp,-do presiden-. r I Estádio Max Wilhelm e alguns seglT)entos
"';r'!!jl,lÓ es"quema de preparação para o acon- '�ileiro.. :l' .! -'" 'te�Le�ii,us ,Krause e dos demais membr�s ," espo'rtivos já quesiioniiim,lqu� 't'ô'éver"!fe-ia

"iecimento"eSpoJ!livo de outubro "'êm 'J�rag�ã" �� �-

t 1 9S ' ).�. � ,::däl diretoria:' ':" tránsform'á-Io �m'!,Ê!:stáaio·t'I�Mlirii6iiJãlf> lánto
'do"Sul,"J:Véí11 serkfo rígido, justO": ��i� '--"ula1'

.

��------�-'-�......v:-..-"�-''!!!l.t..''!''�,. ..,1>1 I'pi� �t�r li,. ',�. "",r',�"'" • ,�,,!;' . pelos-:"rrecursos já' aplicados, como 'pela·! 10-
-, L .... "'Ju,,':.-- .... ,..�,.. , � ".. .. n �

p"elas,j:l1imêiras posições. ..\ ":J" �-

�_ ..��'-calização privilegi'a�a: t1l;�',:, ..1 M $�)i"

t ,��!d;;l �Ir� t
.

l' ry �:"'4il'Jt ;!ii�� 'E' .. '

; ,� '''<'�IJ!( ",:>' t4N�.,' i ..... t;.�-",•....", _, !' 'Iru "'"'�'t:"\f'H n�-;"i Ci' 1'" I
� .. TI"" �"" f " ,· .... 4 i ",,!!'t;w;1 "I,' � I,-:-;!"h;;�nt,� ).\)i1�lIt(�, lO,tU'h

F
'"I �

b 'I- .J.;:"f�? ;.,. �\ .

1",

I'''_'I-'
'.

d f·:t..: f' r�

cHa·
, "';"�""Ct""'e!,\'�a�!'e\':",jJs� t, D:".Je\� ·U'·,h.' ,:�,',',l, ;�.,·,.\�,.tl,a"""'F"'''I',t'.-a�' 'n'�'n'o'�'1't,1 >QrlI'�fat"11�'�11.1tite o. ��-fJ�tJe_:�,'6:.a, ,â:E)'51.. e I" Ie •••p. _

�

. ·---'11 - II lit:tt,
,

,'--;;p � ,:r<:." r. ";.}�"l "''-' 1... "',�,. - :t�tl� 11)�I)$�,'(} i).!.,!,.

_ ,(,o,Salyo �probJemas técnicos cat�gori}i, ac.onteceu.. dia�30,' hayer..lJlenor ,I;lÚIJl@fO d.e,gols. _ Í'J,JS��5 MArisol, ��iS: 2x1 Ur·. �om Bese x Ja!ilà '�-àzendo a vélmen,te terãoi"imf;tlo' "ainda
" que .'P.OSBain ,QCQ.rrer, a,1l.iga quando., ,a,Jarita dafuro.u.,a negativos, 6,i contra ,H da b,?� � :�.bbJbach ,OK'3 Ja�;,íàt\ 'prelinlinar�'pel�"catägbria ju- este"mêS-;'nA3tàbela\dds<par-
-,.Jar�guaense de �.Futebdl de Óereadsta"Urbano ,par.,3 a 2,. AliNeg. 'A artilharia' ficou 'com 8;1l' 'fodádä�..!. Ja,,"lta 3xO Ur- venil, em Jdgo";,nnd� pela tidas de 4;afe�B8i\,felra está

.

Salão deverá' dár' por,..ekcer- e1 no êli,a' Ö2 -de agôsto,,�on- Célio ,(Jarita)a17 gols, J.Arman�' 'bäbó>ÄYw�� 2x1 4niban6êi\� "fi'��gunda ro�adlf'dà-· fase fi- em ,.elJlb,oraçjo,'I,q;I:envÓJvendo
tados os Campeonatos Adih- de a Arweg venceu a, cer��- do (Uniban�) ,7, Wa,nderlei.· ;KOhlb��éh, �.;,.�5:.Marl<lOI, se�,��_" nà.l: .. ,,:'\ " ��,. "

Jarita, Cyrusv,:'Be.ac' e;. Urbano
-

tó�e ;'uveniPna próxima sex- lista Urbano,,) por "'IdêntiCO ", (Urbano), Mlrson '(Ja'rlta) ''8
' disputada qu�rt",-(-elra a �,a",· �:.

-", ,�j.',,, '"' <lI<i,.{'lIuvenil):J:.�l JarlJa 'Ar.wéQ,

,
ta\_felra, quando

.

ocorrerá!t a placar antlJriór.-'e 'a ,Jar.iia 'g''o- _; Paulo fVnibahco)'�com"6 ti!n, e Õltima' fôCiá'da �L retumo, Pelo ;êariípeonq��'Uu"p.;!ll, mllUI1li)�n�elB� (Adul,ok'tom
\.. "':1'" I \�Ii: 'J:) l

'

'decisä'o, dê'éisã'o"esta jã ;8-' léou o Uniba,!co, por, 6 a 2, �os as.inalados �a<la um., e�tre �rw�g' x"yrb81l0, Besc x tal qual ,pelo, Adulto, Mli'erão a eategorria'�"jUY�IlJlI "prell�
-:�êonfecí(là;,íÍa categoria,infan-

.

,A classilicaç�o.'final appntou�', �,I ..,.,. , '. - "Ja�i��� e:�ru�,:'f I{ohlbqc.h.,i, ,r,Qdada$ nat,quarta'ISllna sex.t1,lJ1lnBJ'ldo'las'�pal'l:idà9,do."8-
ttil';<com'-.HJarita öbtenélölõ [ti- Jarita' n,a.l primeira colo'cação\' �"'Por 'seu, turno-,' as últim'as -- d� onde êlass�ic.,.ram-se Ja- t'!-felra na próximaf,s.émana, dulto", ,Enfim, !> esporlei d�
tuIO'0'0';' dê' � [' l't'Ti,) �'i:i?�'f � com 12,pontos, Unibanco e rodada� do ,�dulto tiveram riJa, "

Arweg, A9rb.irO e Be�ç ,rnJ'q\!an.dg .ambos.:&.et�� encer- bola pesatfal YiVClllmom�ntos
�rweg 'com' (, a·Urbano rêom '. 'estes �esult!!.dos:' 6;8" ródada . ( díspg�� ''!.o'rt��,..I?, já Inicia-' dos���:l conhecendo:t�e' daí ":) il,,d.-:�xPeJ:ll!-tiva,;:r;d.Ad.e.eisio,
�, ficaridO.1l1;eq(jipe'I"do}tJ.,i"�';::""1 Unibanco; 8x4"KOhlb�h; , cJ,à.,C?,��� à �Óit� entre Jarit81" cámpeão'qúe ,(ri. e,presentar requerendo OJ.prestigiam!!nto
banco comolvic�cam�ã�por . Cyrus rOx3 dairlta" e 'Arwég . ,,<x Arweg' C1I Urbaqo x BéSC, o municipiQ·nas'1rK:fi�plltas à i1l"do1l;p4blico.�ju!llo ,ao GInásio
t Ox2 Besc; 7,a 'rodarfa .,... Cy- nível estadual, que prova- de Esportes Altur-Allllüller,

... ,1)

O clube vermelho e branco, suas co-

o Varjão tem ainda pela.fase se

riiifinal três rodadas .,ara"aponta" as

quatro agremia�ões finali$tas: .4;.11 . ro

dada (17/8)-"':" 13h30min, ...:n- ,Noroeste
x Posto Moser e às 15h30min.,. -�Fi-

'gueirens� x Vila Lenzi; 5,a<,Wda�at.d!a
24/8 - Veteranos x,Figuéirense e RIO

Molha x NoroeSfe>; .6A",roéfada (31/8)
..:.._ Posto M'oser x Rio ,Molha e,Vetera-
no� x'Vila Lenzi. v( �--; , J','

O' carta'zet� prornociqn�1 dos Jdgos Abertos

de Sant.1 Catarin�, cwe 'serão em Jaraguá"db
Sul {)Q; m��4j� 0,��pb�9 9_lJde vê,.s!;l, l,tITl .•€\tl��!'l"
",E,};<.t?u:itSin.9fl;�� noüs�l!q. em", ,,'alturª.!!i' ide,qljzaqo" c

,�.e�fl)?�ebrat;ur., eIPF��s.� f9:n���tada ,(!J�lacÇÇ�.:.(!Ja"
"ra",.,ar �Iyulgr;tç�o ..d�Ql'l\(en�o 13poli-��(!Jorti1l.!!llll?�I,�i..
.. ga-'t_�rde� "?,ert��er�te,.�em ,�rIT) visuaj, l1!?gl]Higo,.,

· ,,1':10 .)�[.l��mH; ...ufi:l1,·e'[8?1�1ß�ue��onáyel, !!l�J@qild"or
"jij �d�. ,�nsid7!afl�iri�:ljq_.9Çl�Iil�ofoi vê�i�icijdß>.... cR,04§ �

dg!:l�.",(\ Cª19aM( <1fb�!le��é "1gma ,,;!çJl!tl,teir��L.I'!.Q;
.Jfly�s",d,�";!!f'JP,�t<;>�d�r�J�g,�,,"fgf10 .

�.'�Jtq�lJ1a 991.;,
-re[a,,�lnclusive,..r,lO �último fiQal-de,.semaOii, na
...�l'ka,J' d:�ml: .1J.r::f'( �e(: '1ti!:tiJ' er)"

� r � ..

tomªd� de jndicEls., O'>ara",o �ª,\!.etislTlo, ��t!ll�II.jIjll�-•.l..<. l _�� atl .•) !ltt� ! ",f 1;.�, u

;,na4, 0, teR.p,i�O_f>Q�qJhoUL!!),�iPmescagg,�. gas goza�

�pe�A!bsty,bl� �qle�� ��l ó�kos Q1J"pip,�pi,Qs _que,J
.

�o,.ínterpeJaram dizenrfo "esconaer o jogo" e ""
j,,�::'- i:I'!r ....... ��<.:i:J"1t;�la Jiffi !'\n .)lf',if1.ht rnl'., ,

,j�'alpistª-,-de,.Iªraguá ,é dei grama", feita exclusi-
. ,�!rK !'�i'-'';� ...JJf:íd.fJ.-: !\{.lql�ft�'� ,�\It
,v,amente Ra'ta o Giese..bater o recQrde nesta
r'r ::ti-n1�!i "'['\�ru.r (JU -

fl:rar? t�

l,!')sB!1ciafig'%!�: W?,;�.�:ji;lh� �I:.
n:J� LI ,,,�J1' wêà' "�"! .. T�OP-mn
,ef!"';,.E (0»'C.agliclni>"comrartaçl!':!-, COn;lO, ·:'Ii��.IP'U ��,
; rep'Ortagem\udisS,_Et1-nã.Q'iér$,€1r�a· pessQ�,J indieada

para 'Afßollmeyr, Q.,�I;!JO,r�t!êl!"'id��ta fal;l1f!., fOI;_� çt9,:. )

'2suavalçada}é( e dJ�I;�0'l!np->�têmqiíl d�·.cß,e",ratl;l�", E, 1

tfl'leste'r' sei:ltld�;<rvaI.alO],."e!':listtP d§1trEt�J:\tEV fe,I!;;.
nião da eco, presente·�!'t.í,c;liEWano adyQgado e

,

desportista 'Muril'lo Barreto de Azevedo que, co

'nhecedor profundo do esporte' que é, -advertira
, �os responsáveis quanto ao. erro, .ainda na épo-
ca ell_1 que a prova do trabalho ,e� mo�trBJd� é

aos membros da CCO. Pode parecer par.a- um

leigo de pouca i�portância, no ent'anto, ianal'i
sado verifica-se peffálita.!"�n.te a 'pr�oçuP.f!ção.'E estes cart�et�,�,,��!ãj ,���:do dist�ibliíd�s p�-
ra todo o Estado. I, �,..,;,,, ,

' ','
,-.oÓoC; : í' i,<,$,n.

-Parp �elatar as reaIizaçõesn 'da COIpi�$p:Q"
M��i.,i�;' d�..f�p@r.t�St �C�!f), i'Ista1 dete�i,n0u
pa�a seg.unda-felfa, às 10 horas; à�trevisla co

letlva_;à, Imlilrensª.�sP\il.RiaIiZ$\d,a do' municfpio,
,�� slià seq�! ..no,!' t;l!f-M�e:.,rc,é1;do ,MVn!c'ipal:' Novi
daCies poderão ser anunci'ad�s. J-
�'-I� d'� ... ,€'I; .." .....,. �:... ... .". ..l_ .. lO ••* _ ,..,� � ti ( IV

,
.

(do Editor de Esportes.)

. ' .r-a� j fesullâClO's das partic(a,s
I ql,le"determinaram'o;encerta
mentep -dáS" disputas, nesta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Operário Padrão:
agora a eleição

estadual
..-'_

.
,

�

ConhecTdos os .represen- Capital do Estado. Do con
tantes de Jaragu'á do Sull e curso, participaram por Ja.
Guaramlrlm no Concurso raguá do Sul --, Marrcos Ple
Operário Padrão Munio\pal, bani, (Marcatto}, Alcir João
José Jacobi (._!arita) e Geral- Bortolini (Cyrus), José Jaco
do ,Persike (A. Zimdars), 6a. bi (Jarita), Altamiro Homburg
feira, na Agência do Sesi; (Mannes), Tarclslo Rech (Ind.
escolhidos por, uma Comis-' Reunidas), Adolar' Berner
são de Jurados, a próxima (Met. João Wiest) e, po,,. Gu'a
etapa será, agora, a escolha ramlrim - Guido Siewer,dt
a nível estadual, que aconte- (Energe) e ,Geraldo Persike
cerá dia 29 de setembro; na (A. Zimdars).

'

Na sexta-feira, dia 8, os

Jurades foram as empresas
dos candidatos vencedores
para os -cumprlmentos de,
praxe, verificando-se, forte
emoção pela escolhe por
parte dás diretorias das' fir
mas edos próprios 'padrões'
eécothldos por reunirem mé
ritos ,prÓprios. Com 3á9 pon
tos, centra 354 do segundo
colocado, (Marcos PÍebani),
o Operárlo Padrão de Jara

guá do Sul que receberá da.
Câmara de Vereadores Cr$
4 mil, como: incentivo pela
'sua partlclpação e escolha,
anunciado pelo Vereador Jo
sé Alberto Klltzke, membro
do jÚri - tem 51 anos, tra
balhand'o' na Ind.' Têxtil Jarl.
ta' há 22 anos e 6 m�ses, on.
de atualmente é encàrrega
do de turma na tecelagem,
casadó com dona Noema: da
Cunha Jacobi, possuindo á
filhos: 'Amauri, AffiiB2IJda; A�
parecida, Acâcio, Jairo, Ma:'
tilde, Odélson e Edson.
Já Geraldo Perslké é hl

19 an0S funciónárlo de Ä.
Zimdars Com. Ind. Ltda., tra
balhando na mesma :emp�
sa por outros 6 �nos como

autônomo, tem 48 ànós e de

sempenha as funções de Che
fe de Setor da tradicionai
empresa guaramirense, Ob-

CIP

teve 387 pontos. É casado
com dona Elli Paula Perslke,
tendo duas filhas: Iris' Dera
e Iracema.

ESCOLHA ESTADUAL

Jacobi e Persike, da' Agên- '

'cia ,Regional do Sesi, irão

representar seus municípios
no- próximo mês, em Floria
nópolis, à nível estadual.

Segundo o agen.te Adernar
Lotin Frassetto, do Sési, du
rante os três, dias em que
permanecerão na Capital do

Estado, em companhia, das
esposas, tudo será as expen,
sas do Sesi. O programa pra. '

vê 'para o' dia 2,7 de setem
bro (sábad;), chegada no

\;
......,�...,..!_;""(,' - •. j_.,.• .-.-- ... '_

�.,
_
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,

José Jacobi, Operário Padrão de

Jaragu� do :Sul
'

período da manhã a Floria.

nópolis, reunlão com o co

ordenador da '

campanha e

visita (à noite) e jantar na

sede da Associação dos Ser-
,

vidores da Fiesc, Sesi, Ciesc,
Ie! e SenalÍ. No domingo (28),

, passeio pelas praias da Ilha,
almoço na Lagoa dE: Ooncet
ção e à noite, livre, com jan
tar no hotel. Dia 29, segurca.
-fe'i�a, passeio no Aeroporto
Herlcflio Luz e UFS�; tis 9

horas, eleição do -Ope!ário
Padrão de Santa Catarina;
às 10h30min, vlslta de todos

os participantes com c Go

vernador do Est3.do; 11h30m;
dlVll'gaçllo do resultado do,
concurso, álmoço e retorno
à seus municípios de erigem.

Geraldo,Pérsike, Operário �drão de Guara�irim

rece'be' novos
o Centro Interes.col�lr

de Primeiro Grau "P�of.
Mário Krutzsch'�, recebeu
dia 8 passado, sexta-fei
ra, ,sortimento variado de
ferramental e utensílios
ouTros para práticas in
dustriais e práticas agrr
co,las, além de louças e

artigos destinados 'à edu
cação 'para o lar, cavale
tes parr.a pintura que se�
rão montados na sala' de
artes, equipandio, o CIP
em oitenta por cento pa
-ra Iseu func,ionamento bá-'
sicO, conforme févelo-u'
"ao mais antigo" o dire
tor Ho,lando 'Marcelino
�onçalves/ que procedeu
também a' amostragem
dos equipamento's recebi
áos da'Unidade de Apoio

"Utilidade
t.rês

Um total de seis projetos-cle_
.-Iei tramitam na Câmara, de Ve
readores de' Jaraguá do Sul"
sendo que três deles ,deram
,entrada' esta semana,' reco
nhecendo" como de "utilidade
públiCa" três entidades do Mu�
nicípio. Umà delas, a Igreja
Seicho-No-ie do Brasil, Núcleo
de ,Jaraguá do Sul, estabeleci
,da na rua'Ma�hal Ftoriano,
59, constituídâ ,oficialmente em

, :10.12.79, sendo que existe des
de 1977, : conforme _. revelà o

processo de reConhecimento,
contando atualmente com apro
ximadamente ,trezen,tos adep-,
tos., As reuniões são realiza
das' às 'segundas e sábados,
constando de práticas de apri_
moramento, espiritual e pales
tras. É coordenador do Núcleo
de Jaraguá do Sul da ' Igreja
'Seicho-N'o-Ie, Téo Sregllert
M�er, vice-coordenadora' 'Au.:.
rea M�er, {a secretária Edla
Verch Müller. 2.0 secretário

Administrativo - Subu-'
níâ-ade de' Administração
de Materiais de Guarda e

Distribuição, da Se_creta
ria da' Educação 'do'Esta
do;

o Centro que' entnou em

atividad'es no se'g\md'o
semestre do ano, paslsado,
aglutina cehtena"§ de alu
nos de três estabeleci
mentos estaduais,': e fun
cionava precariamente fa-
,c:e a falta dos materiais
necessanos, indispensá
veils;,ao pleno funciona-'
mento, bastando, agora,
pa'ra oompletá-Io, assen

,tos" cadeiras,' laboratório
(de línguas e ciências, a

cenio bibliográfi'co e ou

tros materiai& faltantes.

materiais
I

Talvez a�é o- final do, anio"
'

segundo 'o diretor; esteja
completo;
Desíaque para a biQlio

teca, já com seus 15 es,

tandes de ,aço à espera
do acervo dirigido exch,l
sivamente às disciplinas
aH ministradas, nem por
isso deixará de ser uma

das mais completas do

município. Terá lugar pa-'
ra 60 leitores.

,\ ,.

Um outro trabalho que ini-
cia breve, junto ao. CIP,
,pelo DAE, é a s:ua urba
nização, que se, dará an

tes mesmo !(fos 'Joglós
Abertos, pois ali e�tarã!Q
centralizadas.a Secreta
ria e a Central da Impren
sa, em outubro. '

�

Pública"'"
entidades'

Orland� Luiz Pradi, Tesour:elra

Jecy Lores Straatmann" e, res

ponsável pela missão sagrada
e forma humana

-

- Aures
;-

Meyer,' I

Também estãõ em análise
os procesSos para réconh'eci
mento como entidades de' uti
lidade pública Si Associação
Nlacional dos Veteranos da For

,ça Expedicionária 'Brasileira,
Seccional de JaragU'ã do Sul,

, presidida por Hennque J�cobl
e: o PX'Clube de Jaraguá 'do

,

Sul, tendo à, testa Angefo Piá-I
'

zers Júnior.
'

Na sessão desta semana, ain

da, o' Legislativo aprovou o:
projeto que suspende, 2!; Inei- "

dênci'a de 'tribUfos sobre;' ati-
, ,vidade de reCenseador, exce

ção feita a taxa áe expediente,
el1quanto que na "palavra li_

vre", o' líder oposicionista Re

:gina!!do SChiochet, discorreu'
sobre a prorrogação dos man
datos para dois 'anos mais, so'

"para,

bre a Lei dos Estrangeiros, a

provada por decurso de prazo,
sobre, o resultado do Instituto

Gallup, 'apontando o Governa
d�r de Santa Catarina! como 0-

mais impopular !Ja Brasil (dis-,
se. ser esSa pesquisa um des
merecimento muito grana. pa
ra Santa catarina, achando jus
to j que o, Governador faça sua

ddfesa, pois, ° respeita como

governante' e adversário poU
tico}. Falou ,igualm�nte contra

o 'atentado ,à imprensa alter..
'nativa fnanica), sobre as mor-'
domlas e �bre a queda da

ponte em Brusque, 'afirmando
têmer que em Jaraguá do Sul
ocorra o mesmo COm à Ponte

Abdon B�istà" que 'está com

a sua' estrutura abalada,' veri
iícsndo o perigo maJor em fa

ce das, 'duas sinaleiras nas

cabeceiras, obriganúo veículos
de porte a parar some' �13'.
Apontou so�uções -para o pro-
blema.' , '

Um .gesto
dignificante
É raro acontecer, mas ne:>

sábado, dia 09, uma srta.

(que não. quiz se identificar)
ao fazer compras na Com. ,

Ind. B'reithaupt, perdeu sua,
carreira, contendo um ehe

que do Banco cio, Brasil na
'

.importância de c-s .

10.200,00, além de outros

Cr$ 2 mn, em dinheiro, à

princípio considerado perdi
do, não fosse a nobreza, o

,
'caráter, a justeza e a'hones-

I
tidade do Sr. Fidelino Gomes

IFerreira, simples, soldador do
Setor n.? 7 da, Metalúrgica
Erwino Menegotti, que, an-
contrando os valores, que
não eram seus, tratoude en

tregá-los na Agência do Ban-
'

co dó Brasil desta cidade,
onde, ccínstatou-se quem era
a legítim'a proprietária, isso
na segund8i-feira. �

Tudo" foi entregue intacto,'
caracterizando,' o gesto dig-

, nlficante do Sr. \ Fidelino Go
mes Ferreira que tratou dê

entregar o que achará e não,
era seu;, provando sua ho

nestidade '� corretlsrno, Ges-,
to como este é raríssimo 0-

correr,

'NOVA ESCOU
PAR� BARRA VELHA
O Governo do Estaqo tem

convênio assinado, 'artravés da

Secretaria da Educação, com

a Campanha Nacional de Esco
las de Comunidade, concer

nentes à construção de 16 pré-
'

dios escolares, nos municrpios
de Barra "elha, Campo Erê,
Catanduvas, Chapecó, Criciú-

'ma, Gaivão, GUa!biruba, Gua�

raq_iaba, ltapiranga, Ponte Al
ta, Ponte Serrada, Pouso Re

dondo, Praia Grande, ' Rio do

Campo, São José e Timbé do
Sul.
. Segundo disposto no ajuste,
aprovado pelo Decreto 0..0

11.806, de 5 do co'rrente, o a
poio finímceiro estadual, atra-, I

'vés da Secretarl'a da Educaçllo,
efetivar-se-á mediante a trans
ferência à CNEC de recursos

,I,\. ,

_.

no valor, de Cr$ 4.200.000,00.

Transportes
Urbanos: JS,
em curso de'
'p,laneiamento
Com a presença cIOs

prefeitos d;;rs cidades de
porte médio de Santa Ca
tarina, técnicos do Geipot, \
do Ministério dos Trans
,portes e de representan
tes da Empresa Brasilei-
ra de Transportes Urba
nos, o secretária: E$peri
,dião Amin Helou Filho,
dos Transportes e Obras,
abriu segunda-feira à tar
de, em Florianópolis', o

Curso de Planejamento
em ;rransportes Urbanos,
ocasião em que foram' en�
tregues ao Prefeito'� de
'Lages, os �tudos já efe
tuados naquela cidade,'

. decor�ente do convêniol fir
mado anteriormente entre
a ,STO, Geipot é EBTU,
que Servi'rá de modelo pa
ra as outras cidades de

'

pOrte médio.
'

Na ocasião foi assina
do convênio, com os mw

nicipi9s de Criciúma, Jo
inviUe, Lages, Blumenau,
Itajai, Tubal'ã'o, Brusque,
Chapecó 'ê" Jaraguá ' do
Sul, com a finalidade de

prestação, de- assessoria
na realização /de estudos
de transportes urban'o's�

i;studos simUares serão'
.
elaborados nas' dIemais
'cidades, pela's ,próprias

.

prefeituras municipais,
com a assessoria do Gei
,pot

.

e Secre�aria dos "

Transportes e ObraS! -p._-
riel Arno PizzolaHi" Cláu
dio' Maier e Ingo' Joã�
'Benikendorf, da Prefeitura

MuniCipal de Jaraguá do
Sul tomam parte do cur':

Catarínenses

positiva do
Em pesquisa- de opinião' pü

'blica realizad� pela 'Standa,rd,
,Ogilvy � Mather S.A., de São
Paulo, a lmagem.,'do governa
cIQ.. Jorge ,Bornhausen aparece
com um índice positivo de
oRenta e um' por cento, sendo
78% na Capital e 83 por cento
no Interior. A, pesquisa, reali-
,�ada no decorrer dos últimos,'
10 dil!!8 de junhO 'e primeira
quinzena'de julho, nas cidades
de Blumenau, Chapecó, Criciú
ma, Jolnville e Lages, álém d�
FlOIian6polis, foi apresentada
ao ,Colegiado do Governo cata

,rlnenSe em reunião ocorrida
no dia 28 último. ,

'�s números desta pesquisa
coincidem com a rea:liiada pe
lo Ibope em âmbito nacional
e ":dlvulgada pela ' Secorn na

têm imagem,
Governador.seu

semana passada! na qual a

imagem' do Gover:nad9r de S.

Catarina aparece com um índi
ce positivo de 87%. Os núme

ros da pesquisa elaborada pelo
Ibope foram transmiti'dos ao

sr. Jorge Bornhausen, mwenClo
a Secretaria de 'Comunica,ção.
Social d8 Presidência da Re-

púbnca divulgado até agora tão,
somente ,os indices relativos à

imagem do Governo Federal�
A pesqúisa apresentou, eeme

resposta à Indagação de com,o.

é visto ° Governador, ma;is sob
o ponto,de vista, humano do

que polítiCO, os seguintes ín
dices positivOS: Blumenau, 81

por 'cento� Joinvllle, 89%; La

ges, 85%; Crlciúma, ' 87" por
cento; e Chapec6, 76%.

,

A dimensãO mals valorifzada,

no sr. Jorg� 'Bornhausen é,
-

sem dúvida, a sua boa comuni
cabilidade com o públiCo: 56%
elogiaram este seU relaciona

mento, enquanto outros '22%
se referiram eiogiosamente.
sua facilidade de expressão.;
17% referii'am-se ã sua simpa
tia pessoal e ,14% fizeram alu
são positva ,à sua si!11plicidade
em lidar com o povo. ,

Não podem sef:óOnsfaeradas
rélevantes ,as crfticas à figura
do Governador: 5% diSseram
que ° sr. Jorge ;$�r��!,usen'

-

está distante do povo e lhes
fa,lta ' simpatia. Outros 2% a

cham que ele' mostra descaso

para com oS pobres e 3% re

clamaram de sua_ � .:InativIdade
na contenção CIo alto custo de
vida.

-,'-*--

Nessa viâgem, surpreendi-me com a falta
de cerimônia do governaçlor, a sua capacidade
.de comunicação, a sua invulgar cordialidade. O
peso do, governo mudou-lhe 'o temperamento
de homem bem nascido. Hoje, 'ele é o mais ,co
municativo e tole�anle dos mortais. Bem. Mas
admito que isso a pesquisa Gallup não tenna
detetado.

'

aConsiderações 'sobre
, ,Pesquisa Gallup

--*--

::·.-i-*--
o que ela garante, é que Jorge é detestado

pelo seu povo" Pois me parece que ess,e não' é
'o sent'imento, predominante dos cartarinenses
em relação ao seu Governador. E tenho boas
razões para isso. Schroed9r ,é uma pequena
comunidade 'entre 'Guaramirim e Jaraguá. Qu'an
do lá chegamos pelas dez horas da manhã, a

população )ntei'ra estava na rua, aguardando o

governador para a6ra'çã-lo.,Gente de todas as

'.

Ja naquele dia, que nem era domingo nem fe.

ríado, Quando Jorge entrou' no grande centro,

esportivo, o povo o aplaudiu de pé; Então me

dirão que eram crianças do'Grupo Escolar 'Lau
ro Zimmermann, -que ô Prefeito Salim Óequech

I
'

requisitou sob pena de perderem o ano letivo.

Não, minha gente. De Guaramirim eu manjo. O
,

que estava ali era .mesmo o povãor. do Guami

ranga, da Ponta Comprida, do Rio Branco,' dO'

Putanga, do Tibagi. .. O nosso p�grama atra- '

sou uma hora, tal o númro de pessoas que que- ,

riam abraçar o governador. Mas éHgamos que

ainda aqui to'sse tudo t'ilatro, coisa ens�iada: co
mo a abertura das Olimpíadas de MGlscoil.

Tão pouco convivo com o governador Jor
ge Bornhausen que há vinte dlas passados te
ria fioado muito preocupad'o com os resultados

adversos da pesquisa que o, Instituto Gallup fez,
'apontando' o nosso governador como o mais

impopular do Brasil. Aliás a pesqulsa .:_ de um

Instituto da maior credibilidade - foi feita com

destino certo:' provar a impopularidade de Ma

IUT, que acabo'u sendo, promovido para segundo
lugar, cabendo o primeiro às avessas 'ao nos

S0 governador: o pio,r do Brasil. Como, melho,r,
despontou, Tarcfsi'O Buri,ti, governador da Parar

ba.,

classes: colonos, operãri�, industriais,' funcio-
'nários publicas. E 'em nenhum momento me

pareceu" que aquilo era uma manifestação en
com�ndada, até porque nãq havia quase nada
que se comesse ou que sé beb�sse. Mas admi
tamos 'para argumentar que o prefeito de Sch-,
roder houvesse lançado um �dito determinando
que toda a populaçãÇ> do seu peqI:Jeno município
viesse à praça pública aplaudir ;0 governador,
soh, pena de pesados castigos; suponhamos que
aqueles col.onos que disputavam, um abraço. de
Jorge fossem todos I1efinados atores recem-sar
dos do Teatro Vitória de Londres. Afinal, em po-
lítica tUdo pode 'acontecer.

'

--*--

• Mas Guaramir�m esta�a' toda no seu lindo

ginásio de espo,rtes que o governador ili'augura-

--*---Se a 'pesquisa fosse favorável '� Jorge, os

nossps vigil'antes adversários diriam, que se

tratava de uma manobra-da CIA, interessada
em manter o statu quo e, numa segunda- etapa,
tomar: de assalto a· nossa inexpugnável Fortale
za do Anhatomirim. Como deu negativa, ela'
passou a ser a própria palavra óe Jeová, pela,
voz dos seus anjos .. :

Mas eu dizia que há vinte dias passados a

pesquisa teria me' preocupado e hoje não me

abala. E. por quê? Simples, minha gente, Não
faz quinze dias que o governado'r Jorge Bor-__

nhausen, pela: primeira vez no sey 9?Verno, me

convidO'u para acompanhá":lo numa viagem de

serviço a lugares de Santa Catariná que ele sa�
be fazerem parte do meu roteiro sentimental:
S,chroder, Guaramirim, Mass,aranduba e Brus�
que.

--*--

No ônibus da: Catarinense, alugado pelo
'Governo db Estado, saímos de Florianópolis às
7 da manhã. Já haviam me dito que esse famo
so ônibus era coisa só c.omparável à casa do
,emir de Barain, onde a gente comia caviar do
Mar Negt<i,. regado a Royal Salut; onde havia
salões semelhanfes aos do Louvre. Mas o ôni�
,bus propriamente dito é muito modesto. São 32,
lugares sem nenhum confo'i1o. Mas à minha gu-'

'

Ia de cristão novo sobravam os mànjares que,
afinal, não passa�m de um copo' de papel de
café requentado com ,uns palitos de massa

deSses que se quebram e caem a metade na

boca e metade no paletó. C�m peraãO· da má
palavra, uma porcaria, p�ra quem saiu de ,casa
em jejum.

-'-*--

E Massaranauba? Lá almoçamos num clube

qUE' 10rneceu ihu chúrrrascos. E então direis:

bem, mas o atrativO' foi o churrasco. Aqueles·
caras que comiam' naquelas mesas improvisadas
seriam todos inimigos mortais de JOrge. E quem
poderá negar? Mas o' povo que' lotou, a praça
'recém inauguràãa era, pel'o' menoll" metade da,

pop�lação de Massaranduba. VibrandO' e aplau
dindo. E de Massaranduba eu também manjo.'

--*-'-

E então dirão os gallupia,nas: mas essas são

ainda zonas ,coloniais, de eleitorado de cabresto,
'que aplaude de medo, do Fiscal da Fazenda, do

Inspetor Escolar. Vocês que não conhecem es

ses três municrp;os pode�, continuar pensandO
assim: Eu, porém, que me gabo de have� escri··,

to um livro decar,tando as excelênCias daqul?
�es lug,ares sei qU€;' aquilo, é o po,vo expo'ntâneo,
trabalhador, QlIe só dei�a o serv,iço' por gosto.
Do contrário, até lIira a cara pro pessoal do gq':
verno. De que, aliás, precisa muito pouco,

--*-'-
I

Já no fim da tarde, I3rusque ofereceu a .101-

ge l!ma recepçA'o que encheria. urnas e ma:is ,u�..
,

'

nas. Gente urbana, civUizada, a'e cúltura euro

péia, q'ue abarrota os co�res do TesourQ de,ICM.

Vai a rua aplaudir o governador, po'r quê? Tudo

farsa, dirão' os nosSos leais adversários. '

-*--

Mas se a, pesquisa GalluJ) estivesse' certa,

,com quase oitenta pQr cento äos catarinenses
detestanáo .iorge, esse homem seria um novo

Maluf, que' não põe o pé na ru� sem ter atrás

deip. os brucutus que esguicham água no pova
\

e milhares de policiais prontos para dominJ3r os
man ifestantes.

--*--,

Popular ou não, Jorge não tem medo do

povo. Vai a.o ScarpelH ver um Avai 'x Figueiren
se, joga futeb.ol na, Jo'aquina, toma cElrli'e;& no

bar da Esteves Júnior. Coisas que' Maluf, que
apareceu muito melhor do que ele na pesquisa,
nunca sonhou em fazer.

--*--

Pesqu,isa engana Jj1u,to. Uma que nós dá
antiga UDN encomendamos, c.om o maior' Hgo'r

Cl cientifico, dava ao Brigadeiro uma vitória tran-,
, qüi!a. Mas a derrota veio provar que na pesqui-'

,

sa eleitoral nada supre a urna. ,;,

--*--'
, /

'

,Dependendo da forma de fazer a pesquisa,
ela dá qualquer reSUltado. POlr exelT!plo, o mo-"

çó que pesquisava audi�ncla de televisãa da

minha rua perguntava: "Que canal o senho,r li

gou hoje?'. A resposta vinha:, "Canal tal". E no

va pergunta:' �'Mas o senhor nunc� ligou o' ca"'
nal tal?" Resposta: "Tenho ligado, sim". E ên:

tão, o pes�uisador punha um "X" no canal da
sua simpatira ...

, \
......

---*--

Outra convicção minha de, que jorge não, é'é
tão ,impopular" é esta!: o catarinense provou não.
ser muito cerimonioso quando· quer vaiar. Dís�
so fo,i prova 'o recente episódio com o 'Presidente
Figúeiredo. E para o nosso, ,governador ser o

máis impopular do, Brasil era p�ecis� que ele
fosse vaiado 24 horas por' dia, '

. domingos, e fe�

riados. E acontece que ele nunca rEliCe�euß
meno,r Valia. Logo ...

Silveira JÍínior
..
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