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Até O final do 'mês
bomba de álcool
funcionará em

Jaraguä
Para tomar possível a circulação

de veículos movidos a álcool em tO'do' o
Estado, .a Secretaria da: Indústria e Co
méroio submeteu meses atrás ao Conse
lho Nacional do Petróleo uma relação'
de 48 municípios locaüzados em pontos
estratéqlcos constltulntío uma rede de
abaetecimerito de álcool com um total
de 62 bombas, in'cluindo nel� Jaraqqá
doSul., '

E a única bomba de álcool autorizada,
pelo Conselho Nacional do Petróleo
(CN'P) para funcionar em Jaraguá do SUl
já foi instalada por técnicos da Compa
nhia lplranqa, 'empresa que dlstrlbulrá
o álcool hidratado carburante para uso

,

em veículos convertldos para essa fina
lidade. Está locâüzadà no Posto lplran
ga, na rua JO'inyHle 1.281/ e seu tanque
fern cápacldada para 15 mil litros.

O proprletárlo do Posto, Waldemar
Simon., informou "ao mals antigo" que
,ainda não há data marcada para Inau ...

guração oficial, porque! o CNP ainda,
não forneceu a àutorização, tampouco,
deoidiu quando dará Iníclo definitivo ,ao

programa do álcool" e a conseqüente
distribuição do combustfvel para os pos
tos no fnte,rior do Estado. '

i ,No entanto, Sim,on r�velou <tue em

'1
córifãctó i§IMOmeà qUe manteve quarta
Jeira à tardie

c,om. técnicos do Conselho
Naci'onal do Petróleo, recebeu comuni
cação de que até o final. de agosto as

cdmpaphias dis�ribuid!()lras já poderão,
prover' os postos com o combustrvel,
tãö logo cesse a burocracia necessária
entre o órgão: e as. companhias. O pro
pri:etári.o do posto jaraguaense que vlen
derá álcool hidratado carburante, acres
centou, ainda, que recebera p!edido' da
,Companhia Ipiranga, para que efetuas-,
se junto as agênQias r:evendedoras . de
veicul'os 'da cidade (Ford e Chevrolet),
sOlicj'tação no sentido de que houv:esse
reforço a mais rápida autorização na a...

bertura das bombas de álcool por par
te do cr\jp e para que, também, a:s re

vendedoras pOsSam efetuar ped'ido de
veículos movidos a álcool,' para coloca
ção no mercado.

I
Simon acrec;fita qUe existam em �ara

guá do Sul E>l'ltre 8 a 12 verculos movi
dcfs por este combusfível alternativo':

Município arrecada' 50
··milhões em ICM: julhO

,

o desempenho da arrecadação de
impostos e.staduais no município de Ja
raguá do Sul,. atingiu em julho o pico,
com relação aos demais meses d.este a
n'o, alcançando Cr$ 50.445.778,14, con
tra·Cr$ 19.'098.848,32 de igual período
no ano passado. O superávit regiSilirado,

I
foi de Cr$ 31.346.934,82.

,

Em contrapartida, a cota· 'munici-,
pai, que é ,destacada mensalmente aos,
cofres públicos fo'i de Cr$12.434.610,02,
no mês de julho passado.

Com' este recolhimen,�o, n:os pri-
, meiros sete meses do ano, Jaraguá do

Sul arrecadou ao erário estadual em

impostos Cr$ 305.760.196,65,
,

superior,
ao total 'registrado �m 1979 - Cr$ ....
251-429.258,65. Em junho/80 o total re
colhido foi de Cr$ 44.642.513,06.
CAMPANHA 0'0 ICM

Desde o início ,da campanha, em
março, já foram distribuídos em Jara..

guá do Sul 494.354 pacotes' de figuri
nhas "A Criança e o ICM - Conheça_
Santa Catarina", com vári'os prêmios já

'

distribuíd'os: 172 bolas, 67\ bonecas, 45
mini-box, 50 dama e xadrez 45 toalhas. ,

de mesa e 45 toalhas de banho.

Cartório
Eleitorcl

.

não
emite titules
até novembro;

Jara'guá'
, o Cartório Eleitoral de Jaraguá do
SUl, sede da 17.a Zona, que eng lob"
também Corupá, não- está emitindo
novos tttulos ou aceitando transfe
rências desde o dia 6 de agosto. Es...

ta deterrmnaçäo vem atender o ca

lendário eleitoral; restabelecendo-se
a normalidade a partir de primeiro
de dlezen1bro.

'

�.

Segundo fontes do Cartório Eleito
ral local, esta medtda é tomada 101
dias antes das eleições, segundo es

tabelece a Resolução 10.855 -de 03
de junho de 1980. No entanto, surgem'
oüvldas quanto a realização ou não
das eleições de 15 de novembro des
te ano !(esta matéria foi redigida no

inlcio da semana), mas nem por is
so o Cartório deixa de obedecer o

:':-3 errdárlo eleitoral. Todàvla, se fo,(
oficie 1!7ada a prorroqação q'e man

datos, o Tribunal Sl.IjJerio,r EIleiterai.
deverá emitir outra 1 :...rientação aos
Cartórios Eleitorais.

Atl:ialmente o Cartório Eleitoral de
Jaraguá do Sul, a exe�plo dos de
m,üs, só :está expedindo segundas
·��tí��.,�
;Joim iHe. Contudo, para as pessoas
qüe ainda não são elelto,ras e preci
sam do título para fins de emprego
ou par� obtenç_ãJo. d:� carteira de iden

ti9ade, o cartório está fiornecendo
iser,ção através formulário próprio.
Também aqueles que não possußm
o título de eleitor e desejam filiar-se
a algum partidlo político, não plode
rão fazê-lo.

\,
\

NOVOS DOCUMENTOS
No primeiro semestre deste ano,

de acordo oom os mapas I!evantados
pelo Cartórilo Eleitoral loéal, locado
no') segundo andar do prédio da Pre
feitlira Municípal, houve em Jar.aguá
do Sul alistamento de 874 ",�rvos elei
tores p'erfazendo um total de 24.562
aptos a votar até 31 de julho. Este
r;úmero som8ido aos 4.776 eleitores
corupae,nses dá um total de 29.338
pertencenilas a 17.a Zona Eleito'�9.L

, ,

Serão estes os números oficiais de
eleitores claso hajam eleiçõies,a'ia 15
de novembro, jantando aqu�les qua
pwvidenciaram o oocumentó até 6
deargosto.

,

Legíslatívoaprova 3 projetos
,

A Câmara dei Vereadores Be Ja- meua diSCUSsão. Um dos p.'O!eIO�
abre crédito espeCial de Cr� 1�O Iml.raguá �lo Sul aprovou� na sessã.o er-

para ser aplicado na amphaçao de
_ dinária desta Semana, ttês pro!etoe-

equipamentos didáticos do Colégio·de-Iei de origem. executivá, em pr!-
Divina Providência, compreendendo
a instala.çpo aa Biblioteca e Labora

,

6trio de Ciências; outro projeto ano
--.:....---.......--....'

..---�-� la dotações' ero atual . orça�t� no'

,/"',
r

,

d
..

'

valor de Cr$, 14 milhões e que� m:s--U,n idadE; mé Ica . tina a despesas achnii1isfrativas, prin
cipalmente para pagamenl0 dos bar-

dO'
'

I n,a,mps nabés municipais. E _o terceiro apro-
vado, autoriza o Cliefe

�

do ,Pod-:r
a, Jaragua, Público Municipal contrair �mprés�"

mo até no montanIe, de Cr$ 20 I!''''
Ihões junto a Unibanco ,Financel�
para pg,to. � diversas,obras -: eq�l
pamentos destinados ao munlciplo,
em dive-:sas áreas. ,

I"
• r

O 'Projeto de Resolução n. 06/80

foi arquivado, que pn:_via alterações e·
adaptaçãó a legislaçao atual do Re

gimento Inferno da Cimara-de Verea
dores. Era de autoria do peemecle
bista Reginaldo Schiochet.

Um total de trinta estandes, me-
,

dindo cada qual 2,5 por 5 metros co

meçaram a ser vendidos esta semana
para a I Exposiçâo dos Jogos Aber
tos de Santa Catarina (EXPOJASC) -

na semana de 17 .a 25 de outubro,
em JS, tenoo por local a área
térrea do Edifício Cristo Rei, em cons- A grande imprensa estadual di-
trução e que será 'adaptada para taí vulqou com destaque no final da
finalidade.

, semana passada que' á Prefeitura

Segundo os idealizadores da Ex- Municipal de Tubarão doou ao

posição, cinco estendes serão re- INAMPS um terreno de 1 ;800 m2
servados para rnunlclplos como Blu-' para a construção de uma Unida-

.

menau, Joinville, Floriánópolls, Jara- de Básica de Assistência Médica
. guá do Sul e outros exporem �eus a- (UBAM) onde serão desenvolvidas
cervos (troféus e medalhas) conquls- atividades de asslstêncía médica
fados ao longo de vários Joqos Aber- preventiva, curativa e oOlmun'itári:a
tos - e isso pela vez primeira .-,e e se destina a ampliar o atendi-
os demals estendes para indústrias mento aos beneficiárk>s.,Se�un��
locais e da região mostrarem o po- fontes dö .INAMPS, o orgao vai.

tencial fabril através de seus produ- construir o prédio, onde funciona-
tos. Cada. estende custa Cr$ .- .. , ... rão um consultório 'olínlco, pedlá-
31.250,00, todo acarpetado 'e, com de- trlco, gineco-obstétrico, gabin'e,t�I" ,

coração completa, cujos contactos odontolóqico, doís leitos de obser- . Exi to da açãopara reserva poderãn ser feitos pelo vação masculino e dois femininlO�,
,

telefône 72-0140 (prodejar). sala. de observação, dlspensário
a-nt OIpó I iODurante a I EXPOJASC, ainda serão d.e medloamentos da Ceme '.. _ I

feitos cinco O'esfUes de modas, apre- AcrEl�renta a nota que dentro

atlOnge 1,08,0/0sentando é)!:clusivamente produtos da programação do INAMPS está
d��d�rias�c�s,

a�lé:m�jd�e�d�oi���a�cionis�t�ru�Ç�ãio�d�e!I:I�'n�,!�d���e���b�á�s!ic�a�s������������������dhows artfsticos' durante O· er d'·
.... -. 2t Ir '

,

L 'T b�ogesAtfen;os., n/'polis, Criciuma, ages, Im (

Gaspar e "'ar:aguá do Sul. ESite ti\"

po de Ç'_Q_ri�trução está integrado
ao Sistema Nacional de Saú�e.
Não obstante' os esforços da re

portagem para onecar mailores de-
�

talhes junto a elementos ligados·
áo setor nesta cidade,' soube-se

apenas da· sondagem desta possi
bilidade e de contactos com o E
xecutivo Municipal para ,doação
de terrenó (essa unidad!é méc:.!'ica
'nâcta tem ,a' haver oom a agência,

..,

que já possui terreno para tal fim)
e do

.

intenesse deste mesmo exe.;.

cutivo em adquirir area central
ou periférica para ed'ificäção' da
obra.
Diante da iinportância cß.pital

dessa Unidade B�sica de Assis
tência Médica do INAMPS a Jara

gU4 dk) Sul e região,' seria oport�
na a junção de estorços no sentl

.

do de apressar as gestões Junto
aos.órgãos competentes, pois que
virá de encontro a melhoria drOi se
tor saúde do municrpio.'

,

,,',Nos JOIOS
Abertos,' a
I Expojasc'

Na quarta, o IIOVO

presidente dos)
" Bômbeiros
No próximo dia 27 de agosto,

quarta-feira; O'Corpo de Bombeiros
Voluntários de 'Jaraguá do Sul teali

, za assembléia na sede. da corpora
ção, à,tendendo a convocação publi
cada na im'pnensa, ocasião em que�

,

dentre outros, será conhecido o Pre
sidente do Conselho Administrativo,
em súbsfiuiçáo ao empresário José
Carlos Neves. Para o lugar de Gê
Neves dois "presidenciáw,is" são co

mentados com freq'üênci'a: o ex-pre
sidente Edmundo Klosowski, Ie João
Batista Prim, ambos em

.

condições
idênticas ·de' assumir o cargo.

. Consta- na ordem do dia a apro
vação do balan90 geral, eleição do
novo Con.selho Administrativo, elei
ção do novo,Conséll;o Fiscal, ambos
g!�ão agosto 80/81 e assuntos ge- .

rais-tleJnteresse da corporação. Festival da Canção
Jaráguaense,

-

em'

setembro
IeM pa�a os hortiqranjeiros

Os secretários da Fazénda do,s se- casião em qu� .'o� prefeitos manifes
te Estados da região Centro-Sul es- taram descontentamento devido ao
tiveram reunidos terça-fe,ira, no Riol fato de anualmente os fndices de re
de Ja:neiro, para acertar os últimos tomo das cotas do ICM , deca'írem,
detalhes da proposta de revogação justamente devido BIO setor' agrope- .

de isenções d'o Imposto sobre, Circu- cuário, onde, por falta de documen
lação de Meroadorias dos produtos tos legais ql,l'e comprovem a produ
hortigranjeiros - inclusiv� leite e ção agrfcola do município, este é
carne - que pretendem apres'entar prejudicado. Naquela ,reunião, uma
ria reunlião do Conselho d� Polrtica . das soluções apresentadas. seria a

Fazendária, maroad'à para o próximo· taxa�ão de impostos (ICM) nos p,ro
mês. O principal motivo apresentado dutos hortigranJeiros, obrigando com

para justificar a cobrança do ICM de que os atravessadores criassem uma

produtos hortigranjeiros é que, a: me- . estrutura emplesarial para entrar 'no
dida Iria reduzir o número de inter- ramo, pagando imposto através" de
mediários na comercialização, pois' documentos fiscais, justamente o que
desestimuhiHa 18 ação doS "atraves- propôs os Secretários d'a,·Fazenda.
sadolres". Os secretários também
querem que os fundos federais se-,

jam transferido,s. automaHcamente

para os Estados, por me'io de depes,i
tos efetuádos 'nos I?anco� estaduais.

VEM DE ENCONTRO,
,

A co�i'ança de TeM aos produtos
hortigranjeiros, vem de encontro ao

discutido na última reunião da Asso

ciação dos MunicípiQs d�o Val�. do 1-

tapocu (Amvali), ,em Guaraminm, o\..

Está definida a data de 27 de se..

tembro, pla r�anzação do '" Festival
da Canção Jaraguaense (FECAJA),
promoção do Oentro Cívico Escolar_
"Coronel EmUjo·Carlos Jourdan" 'do
Colégio. São Luis, junto ao Cine Ja-
raguá. -,

Aberto à todos, o FECAJA 'abrir:á
inscrição a 1.0 d'� setembro, com �n
cerramento dia. 20 do mesmo mes,
nos Colégios São Luís e. Divina Pro
vidência ie" também, na Äca'âemia de
Música Carneirinho, no Ediffcio Mi
ner. A escolha dos melhores intérpre
tes dar-se-á através de uma comis-

.

são julgad'ora, premiando-s'e' do pri
meiro ao terceiro colocado, segundo
adiantou o presidente do Centro cr
vico - Paulo Bucnmarm.
'O Festival da CaRção Ja!raguaen

se que dará· oportunj,ejade aos parti-,.
cipantes de mostrarem suas aptidões

. no tralo côm a musica, ,conta com a

'colaboração -no setor organizàcional,
da Academia de Mús.ica Garneirinho,
Conjuntp Tone ae Comando e Stú-
di'os Propaganda. -

.

E os S§!crftários, na proposta, a
crescentam que a cobrança do ICM
S'omente se dará, a partir da segunda
fase de comercialização, continuan
do isentas a.s operações do .produtor .

parà o primeiro intermediário. Com
isto, será mai,s fácil fiscalizar as 'ope
r.ações·e as margens de lucro e mui
tos intermediários serão afastados
,por absoluta incapacidade de. saUs
fazer as exigênoias do fisCG.

. Capital Sul Americana do
. Chapéu

.

A segunda etapa da cam

panha naoional de vacina�ão
contra a poliol'nilelite, realiza;
da no',último sábado, dia 16,

,

atingiu'um número superior
ao registrado na primeira 1a:'
se em todo o Pars, muito em

bora alS campanhas de vaci-,
nação em massa

.

realizadas
em mais de uma etapa, a ten

dênclã é a demanda da pri
meira fasle ser sempremaior
que às posteriores, o que a

cabou não sa confirmando
desta vez. Tal fato deu-lile à

j ampla orgalnização 'e divul-

gação em torno dela. ,. ,

Em termos, regionais,
nos cinco muriicrpios sob a

área de ,ooordenação dio POs
to de Saúdle de Jaraguá do
Sul, uma das trinta áreas de

, apoio do Estado, expe'rimen
,

tou-se igualmente Ugeiro a

créscimo, tom�ndo a segun
da dose da vacina Sabin ....

10.699 crianç,as abaixo. ,dê 5
I aJnos, representando ulJl per
centual. médio de 108,4%,
rndice conside�ado excelen
te pelos ,sanitaristas:

Os números, da vacina

ção: éó�upá, 1.014,(1.004) -
92,4%; Guäramirim, 1.500 ..

(1.431), 86,8%; Jaraguá do\

Sül, 6.486 (6.344) -141,4%'
Massaranduba, 1.699 (1.531)
- 87,5% /e Schroeder, 536

(525) .......... 103,1%. Os, números
entre parênteses correspon
dem aos' registrados 'na pri
meira vac!inaçijlol, âia 14 de
junho. Todos os municrpios
tiveram maior número' de cri
anças vac'inadas Ido que -a
v:ez anterior. .,

.

Em Jaraguá do Sul, o

percentual de crianças vaci
nadas foi de 14f,4%, contra
137,1% registrado em junho,
hoVlo sucess,o 'no combate a

poliomielite: Agora, segundo
'o Posto de Saúde local, os
pais da crianças nasc!idas a

partir de 1.'0 de julho de 1977
deverão apresentar ao' Posto
a carteira de vacinação e 'OS

cómprovantes de que foram
vacinadas nas duas etapas,'
para que seja aposto o oa-

rimbo.' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS

AnlYersariam hoje _ sábado
Sr. Norberto Hafermann
Sr. Álvaro Stinghen, em

Cambé (PR)
Sra. Frida Bauer
Lino Gadotti
Sr. Rudolfo H. Hutenuessler
Charles Müller

AnIVersariam amanhi
Ffoberta Paloma Ribeiro
Si'a. Elisabeth Gressinger
Sra. Hermine Penske, em

Joinville
Sr. Herbert Buerger

Sr. Wiegand' Roeder
Sr. Ewaldo, Ziemann

Rubens Voigt
Sra. Eliane Schmitt de Bem,
em Curitiba

Dia 25 de agosto
Sr. 'Arthur GUItlZ, em Rio Cer

ro II.
Sra. Josefina Satler Plccoll
Loreno Alperstaedt
S�a. Milda Schütze
Marcinei Tllwe, em Jaragua-
zinho

" ! ..1�1
'Waltràud Lueders
Bruno Olska

Sra, Terezinha 8,. Vailatti

Dia 26 .de agosto
Sra. Olívia Pefry
Sra. Ivete Vosgerau Hommer

ding, em Curitiba
Sra. Clementina Zapella Abe-

l,

llno, em Itapocuzinho
Sr. Gustavo Alperstaedt, em

Itppocuzinho
O jovem Armildo Carlos Pa

reira
Sr. José Carlos Gerent, em

Astorga (PR)
,

Sr. Herbérto Fischer
Sra. Reintraut Leplnskl
Leoni E. Narloch

Rlilph Schommartz

Ola 27 de agosto
Sr. Alberto Sbardelatti
Sra. Leny Maria S;'lva-dos
Reis, 'em Corupá
Sr. Wilson Baggéntoss
Miriam Bauer

Agostinho da Silva Duarta

Sr. Ivo Ristau, em Schroeder
Olga Lueders

lila 28 de agosto
Sra. Emitia Bleich
Sra. Norma Lange Krogsl.
em Schroeder

Rudi Konell
Moacir Gualbeno

Dia 29 de agosto
Carlos Günther Heinzle
Sr. ,Heins Zimmer
Sr. Haroldo Wolskl
Ademar Oswaldo Borges
Margaret Denise Schmldt
Leonor Adolfo Leier'

,

I
Leomar Leier
Walter Luedn

! 7�
Y'lr�

NASCIMENTOS

Dià 15 de Julho
Rudicir, filho de Beijamin
(Isaura) dos S�antos

Ora 30 de Julho
Isaras, filho de Daniel (Elfsia)
Alves

Denison, filho de .Benedíto
(Maria) Freiberger

Dia 31 de Julho
-Dione, filha de Dourival (Val
diria) Winter

Dia 03 de agosto
Francis, filha de Moacir (Car-
.mem Reec.k) Fachinl

Lediane, filha de Adolar (Ma
tilde) Lux

Claudiane, filha de João

(Brunilda) Santos

Dia 06 de agosto
Marlene, filha de Alfreao (EI-

'

Vira) Stein

Dia 07 de agosto
Jostane, filha de 'Osmar (Ma

._ria) Scl1walbe

Dia 08 de agosto
Suziane, filha -de Rudibert·
(Arlete) Mathias

Dia 09 de agosto
Fábio, filho de Hérbert (Mar
li) Roweder

.Dia 10 de agosto'
Giovani, filho de Ervino (Cris
tina) Fischer

Dia 12 de agosto
Sueli, 'filha de Ingo (Norma)
Glese

Dia 13 de ago�to
Olaudete, filhá de Renato
(LindBI) Dürks

, Dia 14 de agosto
Flávla, 'filha de Lurs Celso
Trindade (Márcia) Muniz

Dia 16 de agosto
Juliane, filha de Artur (Tere-
zinha) Leithold

'

Gracieli, filha' de Pascoal
(Maria) Cavalleri

Dia 17 de àgosto
SChirley, filha de Hélio (Al
zira) Wolf

PRAESES FERDINAND
SCHLONZEN

Neste dia 28 de agosto de
1980 comemoramos o centená
rio ae nascimerlto�' P. Eerdi
nand Schlünzen, nascido em

Hamburgo-Alemanha, no dia 28
de agosto de 1880. Praeses
Schlünzen foi fundador da nos

sa Comunidade e a serviu du
rante ci",coê",ta e três anos de
atividade sacerdotal.

DEBS DE OORUPA
Ratificando. Será no dia 8 de

novembro ,0 Baile das Debu

tantes de Corupá, sob a coor

d'enação do l-ions Clube, com

o sucesso desde ,já g�rantido,
reunindo o mundo social do

municrpio e região. Mais de 10

merirnas-moças já se manifes';
taram 'para

�

debutar, com a mu

sicalidade do·Grupo Musical

Imagem, do 'Rio Grande do Stil,
contrat�o pelo Lions e que,
sem. dúvida, será um show à

parTe. A dica é do am:igo 00- .

nato Seidel.

LOJISTAS
Udo

.

Wagner, Delegado Dis
trital dos Clubes de Oiretore.s

Lojistas da 6a. região" (norte
cata'l'inensEll)', esteve sexta-fei
ra ultima,. dia 15, n9 Rio de

Janeira, no l:Iotei Everest, em

Ipanema, participando da elei

ção da nova diretoria da Con

federação Nacional dos Dire

tores Lojistas, e do Conselho
Diretor da classe. Acompanhou
Udo à cidade maravilhosa. sua
esposa Mandi.

MUITO APRECIADA
Grande acontecimento foi o

jantar dançante que a SCAR -

Sociedade de Cultura Artrstica
fez. realizar nos amplos salões"
do Grêmio Esportivo Juventus,
em data de 15 do corrente.

Como atrações a dança folel6-0
rica

.

de um grupo de jovens
de São Bento do Sul, seguido
de aariça dos presentes, 'ao,

som de um formidável Conjunto
Musical. O encontro artrstico
social marcou, também, o sor-

I teio de brindes, muito aprecia
do. [Je parabéns estã a dIre
toria da SCAR pelo patroclnlo
da "' Noitada do Prato Trplco
Italiano.

CME
,

A Comissão Municipa de Es

portes reuniu segunda-feir� à

imprensa esportiva do municí

pio, mostrando o que fez em

cinco meses de atividades, e

após recepcioriou os profissio
nais do setor com almoçó n'a

Churrascaria Pavaneno -:7 que
por s;'nal .vem apresentando
um grande I)'lovimento.

.' ESPECIALlS'r�
A Drogaria Catarinense colo

cando a disposição das s.enho
ras e senhoritas de 25. a 3Q
deste mês, sua especialista, em
'beleza, em sua, filial da rua

João prccoli. 'A coluna agrade
ce o convite,recebido.

INCHAUSTE
Está em festas o lar do mé

dico Jorge Luiz Camargo In-
, chauste e sua esposa Tereza

Camargo" residentes em Gua
ramirim, com o nascimento de I

Bernardo, no'dia nove último,
no�tfospital São José, em Ja

raguá do Sul. O dr. Jorge, co�

mo renomado médico cirurgião
é um dos mais destacados e

lementos da sociedade guara
mirense, ex-Presidente do Ro

tary Club de Guaramirim e pes
soa muito admirada em todos
os clrculos sociais do vizinho

municrpio. 'Parabéns ao distin-
to casal e um abração no Bet.:

nardo.

CAF� COLONrAL
As patronesses das debutan

tes/80 de Jaraguá 'ao Sul -

Arlete Schulz da Costa e Ama
zil:aa da Costa Bastos - con

.

vidando a coluna para um Ca
fé Colonial na pr6xima terça
-feira,. dia 26, às, 17 horas, jun
to ao Kaffee Haus - rodovia.
SC-301, Km 5.

,MIRANTE. SOCIAL � . '.

I (NOSSA GENTE· NOSSA TERRA - N�SSO MUNDO) I
'

!l... (_E_q_U_'pe__
••

_c_o_rr.e.'_o_d_O_P_OY_o_"_)_..�.
"

RETIFICANDO•••

O Bazar e Café Beneficente
das Damas de Caridadel será

no dia 17 de setembro, não.
dia 19 como vlnhamos anun

ciando.

Fica 'registrada a retificação.

DESEMBARGADORES

No dia 13 do mês em curso

tomaram posse como Presiden

te e Vice-Presidente do Trlbu
nal de Justiça do Estado de S.

Catarina, os desembargadores
Ivo Seil e Geraldo Gama Sal

les, respectivamente. Conquan
to honrosa a posse do Desern
bargador Ivo Seil, como Presi

dente do Tribunal de Justiça,
.em nosso meio repercutiu de
forma especial, a posse do De

sembargador Geraldo Gama

Salles que ,como filho de ma

gistrado - o falecido Desern

bargador Urbano Müller Salles,
lnlclou praticamente as suas

atividades forenses nesta 'cida
de, ou mais. precisamente no

escritório da então A COIVI,ER
C;AL, após o que iniciou uma

das mais brilhantes carreiras

qa� culminou com .sua el�içã(l
a Vice-P�esider:Jte em sensäo .

plenária realizada no dia 6 de

agosto de 1980. Cumprimentos
cos llustrea. desembargadores
pelas suas posses como Pr.;l
side'nte e Vice-Presidente do

Tribunal' de Justiça de Santa
Catarlna, O Desembargador Gs
ra!do Gama Salles é natural r'e

lta;aí, e casado com D. Romil·

da. cdm quem tem í2 filho'3.

, ,

C�EGOU FLAVIA

Felicíssimos da vida com a

vinda de Flávia, dia 14 de a

gosto, o casal amigo Luiz lMf.:r
cia Müller) Muniz, prlncipal
meme os irmãozinhos Kariari
e Róger, que passam a dividir

o carinho com a nova integran
te da família. A coluna junta
seus cumprimentos aos já' re-
cel:;>idos pelos Muniz com a

(>

chegada ,de Flávia.

GRUPoS DE LANCHE

Um dos vários grupos de

lanche da cidade, que, reúne
senhoras da sociedade local,
reuniu-se na terça-feira la re

sidência da Sra. Asta Marquardt
e outro, na qua-rtà-feira,. foi

recepcionado em Joinville, pe
la Sra. Jurema Ose,lame.

CONCURSO B1BLICO

Nos próximos dias 29, 30 e

31 de agosto, a Comunidade I

Evangélica Luterana de Jaraguá
. do Sul, estara sediando o Con

curso eíbJi.co Regional da J�f

,ventude
. Evangélica, quando'

para cá convergirão 'cerca de'

cem jovens de todo o Estado

e Sul do Paraná.

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

solução. Ef,iciente!

"iro'.
:t:AVANOERIA ASÊCO·

Fundos Açougue Mahnke

[OMfHUAL FLO,RUBI
Oficina de'Máquinas '

.

de Escritório
.Antes de mandar suas má..

quinas para conserto, con
-suite-nos.

Rapidez, efic.iência e bons
preços estão a sua' d,isposi
ção.
Rua Venânc.io da

_
Silva

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

AGRADECENDO'

.
Nossa agend� de aniversa

riantes 'registrando os- "nlver"
do sr., Rudolfo Hufenuessler,
neste sábado, ele um dos diri-

.

gentes das Indústrias Reunidas

Jaraguá; da sra. Elisabeth

Gressinger, domingo, esposa
do sr. Lourenço e na segunda
-feira, o sr. Arthur Gumz, da

Gumz Irmãos ·S.A. - tabrlcan

!te dos deliciosos produtos
Sant'Ans.

A Secretaria dos
'

Transpor
tes e Obras do. Governo do

Estado agradecendo ao Correio
do -Povo pela divulgaç'!o dás

matérias da Secretaria e co

bertura: dos acontecimentos a

fetos aquela pasta na micror

r.agião, bem como pelo envio

de j�mais. de leve..•

FESTIVAL DA CANÇAO

CHORINHO NOVO

O Centro CrvicO' do Colégio
São Luís realizará dia 27 de

setêmbro, o '" FECAJA - Fes

tlval. da Canção Jaraguaense,
tendo por local o Cine Jara

guá. Nesta edição fornecemos

outros detalhes sobre a pro

moção que será um barato.

Também radiante de alegria
o casal Wander. (Laurita) Wee

ge, com o nascimento de GU.i

Iherme, dia 16, com 3kg e 100

g'ramas, o segundo filho do ca

sal. Nossas felicitações pelo
chorlnho novo na residência

dos Weege.. FESTIVAL oo CHOPE

RECEPCIONANDO Para quem gosta de chope
(e quem não gosta?), dia 27

do próximo mês, o 14.0 Festi

val do Chope, no Pavilhão, Mu- ;

nlclpal de Timbq, promoção
do lions daquela cidade. Os

,Clar!ns de Prata e as Bandi

nhas 'Aurora e Guanabara es-'

tarão dando o
-

recado musical.

Nossa colaboradora desta'

coluna, Yvonne Alice schmoe

ckel Gonçalves, que também

estará de aniversário nos pró
ximos dias, 'recebe na próxima
quarta-feira em sua residên

cia, as amigas de seu Grupo
de Lanche.

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

A COMERCIAL S/C LID,A.
Eugên·io Victor Schmöck:el

CRG-SC n.O 0048

Téc. Cont. Antônio José Gonçalves
.

CRG-SC n.o 7.786

Téc. Cônt. Yvonne A. S. Gonçalves
'CRC,;.SC n.O 7.638

Contabilidade - Recursos Fiscais e Admi

,nistrativos - Serviços de Marcas e Patentes .

Legislação Trabalhista e Previdência Social -

Segul10ls em Geral e Serviços Aéreos VARIG.
'i .

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

.

Agora na Reinoldo Rau, 626, aten
dendo diariàmente, inc.luslve aos sába
dos até às 18 horas e aos domingos e

feriados das 8 às 12 horas. Demonstre
seu ca�inho. Ofereça flores da

FLORICULTURA IMPERIAL

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

para>festas - Buquês em

ger,8_j1'
.

.

Plantas ornamentais.

" ATENÇAO: Não temos filiais

"KAFFE HAUS'"
Uma demonstração de bom

gosto... Reservamos à você
e seus familiares o direito de
utilizar nossas dep.endências,
para comemoraçõe;s espe
ciais. - Fale oonosco: ..

Rodovia SC-301 - Km 5
,

Telefone: 72-1266
Jaraguá do Sul - S. Catarina

VAAO
, ,

"GARTENHA�S"

EM BREVE

Av. G'et. Vargas, 847

DO ROTARY

Assuntos de importância ca

pital foram destacados na reu-.
nião desta 'semana do 'Rotary
Club de Jai'aguá do Sul, da

qual fez-se presente João Pe

dro Nunes - Auditor da Fiesc
à convite do rotariano

.

Dorval

Marcatto. O "Projeto Jaraguá",
lançado segunda-feira foi co

locado a par aos presentes pe
Io diretor do CT do Senai, Je!

rõnlrno Loz; o problema das

migrações, mão-de-obra, e pro
blema habitacional de Jaraguá
do Sul foram levantados, tam

bém a 'limitação do perímetro
urbano que faz com que 'haja
uma supervalorização dos imó

veis. Outro detalhe da reunião

foi a d$cisão de oficiar a Câ

mara áe Vereadores; no senti

do :ae que o município tenha

um marco de seu centenário,
transcorrldo ja fiá quatro anos

passados, sugerindo-se seja
dado o nome de Rua do CE1nte
nário - a rua 313 que locali

za-se onde estavam instalados
.

os barões infláveis da exposI
ção lndustrlal, Também o Ro

tary endossará ofício (fa:-çÄsso

dação Comercial einaustrial,
em expediente ao Executivo

MunIcipal, solicitando seja feita

vlstorta nas estruturas da Pon

te Abdon Batista, preocupado
também com um possrvel im

previsto, como o ocorrldo em

Brusque.

,PROJETO JA�AGUA
D�s mais prestigiadas a aula

inaugural, segunda-efira; do I

Programa de In�ciação à For

mação de Administradores de

Micro, Pequena e Média Em

presa, .0 Projeto Jaraguá. iné

dito no país, iniciativa do Se

nai - Departamento Regional
'de Santa Catarina� Nossa cota

ção realmente está muito alta

e aqui, o destaque pa�a o tra-,
baiho do diretor do Centro de

Treinamento do Senai de J.ara
guá do Sul - Jerônimo Loz;

EUMAR

Elimar Leopoldo Mahnke, o

nosso muito conhecido "Schat

zi", fillio do saudoso Heinz
Mahnke e CecHia Ersching
Mahnke, concluiu há tempos o

seu curso superior na Facul
dade ae Turismo de Sant-os-

,-SP. Os tempos se passaram e

com a sua proverbial dedica

ção ao t�abalho do qual nunca
fugiu, vê ele, agora, coroado

de êxito o seu esforço. De 29.
de junho a 4. de Julho do cor

fente ano, esteve ele partici
pando na cidade alemã de

Bremen, da Convenção Mun

dial de Agentes da firma Con

t�ans Gesellschaft Fuer Contai
neNerkehr m.B.H., como repre
sentada no Brasil pela Ham

burg-Süd Agências Marrtimas
S/A; Na !!lesma oportunidade

.

reaOzou estágio em duas im

portantes firmas de reparos de

containers, com o objetivo de

colher me'lhores técnicas qual'l
to a manutenção e reparo dos

contiiiners, bem como
.

o ma�

quinário e ferramentas utiliza

das, com' o que pre.tende agili-.
zar os reparos' efetuados

.

pela
Harnburg-Süd, em Santos, da

qual é responsável o bacharel
Elimar LeopOldo Mahnke. Mais
um jaraguaense brilhando fora
dos limites do Estado. Para-

t
béns!'

I
Para este outono, vista-se

na moda, elegante e descon-
trafda. Passe na

.

Calce e vista-se melhor
neste outono com a "

Clülderela
Três lojas para melhor

servir a distinta , clientela,
duas na GetúUo Vargas e na

Marechal Deodoro•

CINDERELA, .

a melhor opção para
suas compras.

Clonftoçães
Sueli .Etda.
e�verifique a� opções
para presentes que só a

SUELI TEM.

MAIS BELEZOCAS

Nossa editoria social continue

â mostrar novas e alinhadas ga

rotas da geração pio-com-coca
da, que dia cinco d� setembro

próximo farão seu debut no aria

tocrático salão social do Bae

pendi, com apresentação '0

conheCido cronista social Car1ic
nhos Müller, de IBlumenau, que

vem coordenando a organização.

Rosiméri Inês Dams, filha de

Rolf (Maria) Dams

Jane Marly Buchmann,
filha de Nery (Erica) Buchmann .

Andréa Furtado, filha de
Ademar Humberto, (Virgínia) de

Maceck) Furtado.

, Ana Christina Rodrigues
Zielo�a, filha de Boguslau

(Nazira) Zielonka, de

Curitiba.

O baile branco deste ano, ao

som da Orquestra Je ·Reviem�
(Porto Alegre), terá inrcio às

23 horas, com detalhe para o

traje que será smooklng com

pleto para homens e vestido lon

go às m.ulheres. O Baependi 96-
tá distribuindo convite aos asso

ciados, colocando à venda a

partir de segunda-feira, dia 25,
mesas, junto a secretaria do Clu
be. Atentem para outrás infor

maçõés em nossas próximas co-
I

lunas.

·

...OIAS?
PRESENTES?·
S'O NO

Lanznaster
Av. M�I. Oeodoro, 364

JARAGUA DO SUL - SC
Um presente para cada gosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SANTA CATARINA

'Viação 'Canarinho
TRANSPORTE URBANO, .

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preccupa-se com ,a sua fQ
comoção, colocando à disposição mod'emrssl.;.
mos On ibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO -- o
.

transporte carinhoso.

JARAGUA' DO SUL.:

Foto Loss
FOTO - CINE ....;. SOM

OS .MEEHORES EQUIPAMENTOS;, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

" J

- FOTO REPORTAGeNS'
- C1NÉ REPORTAGENS
- SOM AMBIENTE.

Av. Mal. Deodoro, 1A79 Telefone: 72-0144

JARAGUA DO SUL'r- S.C.

CARRoÇAßIAS HC

Jndüstria de
Ltda.

Hornburg
Carroçarias Blindadas
CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS � CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
M(WEIS.

Europa Distribuidora
Excelentes filmes erótico's importados - Su-/

.per 8" Co,lo-rido. PreçO': Cr$ 4.4�,00.
Desejo 'receber o filme número

O 201 - Tedy Baer \

O 202 - Kirmes

O 203 - Prick ,Espezial
O 204 - Bar'

O 205 - Le$bian Show II

O 206 -' Roll-Stuhl

Envie o cupom e o' cheque nominal na mes

ma remessa para Europa Distribuidora - Pos
ta Restante _ '892pO - Jaraguâ do Su'-�C.

,Prencha em letra de forma
. .

, .

NomE3! •••••••••••••••••• \•••••••••••••••••
1 ••

Endereço ••••••••• '. • • • • • ... •• n.o • ; ., Apto•..
Bairro

Cidade

o••••••••••• 'J. ',e ••••••• ,
..

•••• 'o'· ••.•••••••••••••• Estado •••••.

Atenção: Estritamente para maiores de 18 an08.

', '

, '

Gráfica Avenida adquire sua 11�
•

Impressora
Com o intuito de concorrer

. 'para m�íhorià e padronização
gfáflQa e consequentemente 0-

ferecer • clientela impressos
perfeitos, dentro de padr688
estéticos e critérios compará
veis as graneIes empresa8 do

\ setor, BI Sociedade Gráfica

Avenida LIda., de. Jaraguá do

Sul, acaba de receber a_

�écima-primefra Impressora,
com a compra da sua terceira

máquina oftset,
'

que veio Junta'..
-se as seis tipográficas (5 auto

máticas e 1 manual), duas de

etiquetas autoade&!vas e outras

duas offset, dando condiç6es
de empregar tecnologia avan- -,

çada, dentro do proieto de de

senvolvimento da empresa, A

Gráfica Avenida conta alnde

com fotolito bem montado, II

notipia' e m'áquinas auxi'llares,
atingindo eStágio perfeito para
atender com

.

qualidade, Impre...
80S de qualquer natureza de

Jaraguá 'do Sul e municípiíos
vizinhos.

Com eStes equipamentos, a

empresa está estruturada para
\ atender qualquer pedido de

impressos, Inclusive offset a

cores, como catálogo, folhe:
tos, prospectos, r6tulos, etI

quetas, entre outras.

COLABORADORES
Na área de pessoal, c.om a:

contrata.ção de, um gerente de

produção vindo da Alemanha e

com passagem em, diversos

países, além de gerenciar gran:.
des gráficas de Sio Paulo,
Porto Alegre e Curiti6a..· veio

��
....

A nova impressora offset adquirida pela Gráfica Avenida.

� ..

TUBOS' E ARTEFATOS DE CONCRETO
EM GERAL ,,'

Rua Jolnvllle, 1016 - Fo,ne: 72-1101
JARAGOA DO SUL" -:.....: Santa Catarina

Terraplenagem Vargas·1
VEICULOS USADOS REVISADOS

Financiamento P"'Prto
......

.:.... ele lido Domingos Vargas -

'SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS'

Belina II L - vermelho ••
'
•• � • • • • • • • • • • • • 1980

Belina " L - bege •••••• , ••• ."•••• '/' .'. • •• 1978,
Corcel ." L - branco •••••••••••••••••• 1978'
,Corcel " LDO - prata '.... 1978 .

Corcel cupê ':' bege ••••••••••••••••••• 1977
Corcel eupê luxo - branco •••-.. •• •••• .• 1977
Corcel cupê -' branco •••••••••••••• '... 1975
Corcel cupê - vermelho ••••••••••••••• 1975
Chevette SL - prata ••••••••• " ••••••• ,'o 1979

I
Opala cupê - amarelo •..•••••.•• , •• ',' •• 1974

IIVW 1300 - bege ••••••••• õ ••••••• : • • • • 1979
VW 1300 L ... bege ••••••••••••• /. • • • • • • 1975

�---- :.....-_---

.

Resumo
,INFLAÇAO
A inflação e a alta do custo de vida

são os principais problemas do governo
no setor econômico, na opinião da maio

ria das 5.300 pessoas entrevistadas pelo
IBOPE em 15 capltals, numa 'pesquisa
encomendada pela Secretaria -de Oornu

nicação do Governo Federal. A priorida
de do governo, para 87,7% dos entra.

vistados, deve ser a alimentação, seguin
do-se maior preocupação com a educa

ção (51,4%), habitação (41,5%) e segu-

rança pública (34,7 por cen�o).. Um dos

itens de maior aprovação foi () planeja
mento famHiar, defendido por 75,6% dos

entrevistados e condenado por 9,3%,
embora 12,5 por cento nem soubessem
'do que se tratava. As medidas tomad.as

pelo governo para reduzir a inflação fo

ram consider�das regulares por 25,8%
dos entrevistados, "péssimas" por 24,2% .

e "boas" para apenas 11,8%. S6 5,2%
das pessoas acharam certa a polftica d�
aumentos da g:asolina. A decisão!do pre
sidente Figueiredo de mandar a delega;'
ção olfrilpica a Moscou foi aprovada por

70,9%. A atuação das multinacionais no

Pars é indispensável para o .desenvolvi-
'

mento econômico segundo 'a maioria dos

entFevistados, 'para quem essas, empre
sas devem atuar sob controle.

POUPANÇA
As cadernetas de poupança, deve

rão render neste trimestre -::- primeiro
de ,julho a primeiro de outubro - '11,31
por cento, de ,acordo com o reajuste de

:3 por cento no valor das ORTNs para o

mês de outubro, deter'mínàão pelo Minis-
. tro da Fazenda, ErnAne Galveas. Naque
le mês, cada titulo valerá Cr$ �63,56.
Com o novo valor da 'ORTrf,

,

-á cQrreção
anual até outubro atinge 41,6 por cento,
enquanto nos últimos doze meses a va-

riação foi de 54,7 por cento.
.

BSI/SC .

A Bolsa de Subcontratação Industrial
de Santa Oatarina (BSI/SCr, realizará na

próxima sexta-feirá, dia 29, .às 19h3Qlnin,
na sede do_Crube ÄtIBtico Baependi, as
sembléia. geral .ordínãrTh, quanêlo, além

de 'assu'llPs diversos será eleita li nova
diretoria 'Pàra (, exàrcrcio de 1981.

BRASIL EXPO,RT 80 .

O Presidente da Fiese, Berna�do W.

Werner, �ecebeu expediente do 'Banco do
Brasil, através da Carteira de Cpmércio
Exterior - Cacex ....:., comunicandO' que
será �ealizada em São Paulo, no Parque
Anhel)1bi .. entre 13 e 23 de novembro

i

-E-

Tubos Santa Helena

proxrrno, a Feira Brasileira ,de Exporta
ção - Brasil Export 80. A exposição es

tá proçrarnada para reunir cerca 'de 500

empresas potencialmente exportadoras,
de diversos setores da economlae terá

J
o patrocínio governamentai, através dos

Ministéríos aas Relações
.

Exteriores, da
Fazenda, da Indústria- e Comércio e do

Banco do Brasil. Os Interessados pode
rão obter maiores informações junto à

Càcex, no Banco do Brasil.

LOTERIA
Numa homenagem da Caixa Econô

miaa Federal' aos 130 anos de fundação
de Blumenau, que se' comemora dia 2

próximo, a extração da loteria federal'

de 3 de setembro' (pela primeira vez em

Santa Catarina) para todo o Brasn será
feita diretamente da Praça Dr. Blumenau,
10ca.Jizada no centro, da cidade. É a ex

tração n.o 1.726.

FIGUEIREDO EM SC
Está praticamente acertada para o

dia 25 de setembro uma nova visita do

Presidente da Repúblioà a Santa Catari
na. Desta vez ele irá ao Sul do Estado,
a fim de inaugurar a sexta unidade do

I

complexo energético da Sotelca, 'amplian-
do em 125 MW sua capacidade. Com. a
entrada em funciortamento desse reforço,
a Jorge Lacerda terá uma potência de
482 mrl quHowatts, tornando-se, em con

seqüência, a maior usina termelétrica a

carvão da América latina.

jeto visa a redução de despesas e essa

medida tornou-se necessãria tendo em

vista o aumento de gastos que advirão

da reclassificação d9S funcionários e
-,

.dos aumentos semestrais que Beneficiam

os tunclonärios em regime ae CLT e que

predomina nos órgãos da edmtnlstração
indireta.

FISCAL DE TRIBUTOS
Divulga a Delegacia da Receita Fe

deral em Joinville, através de nota alstrl
bulda aos órgãos 'Ce comunioação,'qu'e a

primelra1>rova do Concurso para Fiscal

de Tributos Federais, referenTe à maté

ria ,de direito tributário deterá ter lugar
. no dia 24 de agosto (domingo), com ini

cio às 9' horas da manhã, na Universida

dê Federal de _
Santa Catarina para os

candidatos inscritos neste Estado..

NA URSS
Nos ,anos setenta, a população da

v
União Soviética aumentou de 20,7 milhões

de pessoas, tenc:!o alcançado atualmente

a marca de 262 milhões e 400 mil .habitan
teso Isto quer dizer':<;Iue a tID<lai de cresci

mento populacional da URSS é de 0;86%'
ao ano, bem inferior aos rndices mun

diais, calcUlaoos em 1,7%. Na União
,

Soviética o aborto é liberado, bem como

o uso de pflul!aJS e disposiQvos Infra-ufe
rinos..

FOME
O flagelo da fome, nAo será erradica

do antes do ano 200'0, data em que, no
COMANDOS melhor dos casos, o nomero de desnu-

'Fonte do 16.0 Distrito Rodoviário Fe- tridos do planeta poderá passar de 500
deral do _DNER informa que, durante o para 250 milhões, segundO estima�ivas
mês de julfió oltimo foram -realiZiados

.

da Organização da Alimentação e da A

. vinTe e três Comandos Especiais de Fis- ,gricultura das Nações Unidas (FAQ).
'calização� levados a efe_ito pela Polfcia .

"'ALTERNATIVAS"
Rodoviária Federal, atra�és do Programa Os insondáveis recursos dos homens
de Minimização de Acidentes nas 'Rodo- para superar sUas próprias dificuldades
vias Federais jurisdicionadas ao 16.0 DRF, estão longe de se ter ésgotado, apresen-
Esses comandos originou na apliClação tando' frequentemente novas surpresas.
de t.378 notificações ,das quais 867 fo- No campo dos cOmbustiveis, deparamo-
ram por excesso de velocidade, 96 po,r -nos com mais uma. 'Tratä-se do novo

excesso de fumaça, 89 por ultrapassa- engenho do inventor inglês Paul Mac

gens ,indevidas e 326 por variiados Tipos Cready que, no ano passado, atravessou
de infrações. Ainda, em Julho foi registra- o Canal da Mancha pedalando seu "Gos-
do um total de 328 acidentes, que provo" samer Albatroz", um aviA0 "bicicleta".
cou 32 mortes e 197 feridos. No corrente ano, inventou .ele algo mais

REDUZIR DESPESAS prático, que nos pode ,dar esperanças
O governador do E'sláãõ"'àssinou pro- quanto. à sua utilidade: o "Gossamer Pen-

.

jeto de lei e mensagem enviada à Assem- guin", movido a energia solar. MacCrea-
,

'

�léTà 'legislativa, autórizando o ,Poder dy está trabalhando num modelo mais
I;xecutivo a extingUir, transformar, fundir possante'de seu novo invento, que, se-
e alterar a vinculação de órgãos da ad- gundo ele, lhe permitirá yoar de londres
ministração indireta e fundações. O pro- a Paris sem escalas.

.

preencher um grande claro

que havia em conheclinentos

'tecnol6gicos, necessários para
dinamizar a produtividade, com
reflexos diretos na' produçiít
da empresa.

Igualmente' foi contratado
um ,desenhista de Plorto Alegre
e um fotolit6grafo, coin conh.

cimentos e experiência no ....

tor, facilitando e fortalecendo
as operações' do departamen-
to de arte.

'

.

Já no setor de' llnotipia" que

córresponde ao setor de c0m

posição' de textos, a GrAfica
Avenida conta com doia pro
ffissionais produzindo Yln"

ho;as diárias de t�balho. Na

área especializada, alnãá, com

técnicos provindos do. S8fiã1 de,

São Paulo, foi pronwvldo. trei
namento aos funclonärfos male,
antigos, visando com fáão-lia
var' reciclagem�da mão-de-obra

empregada.
No setor de vencias, quatro

vendedores buscam a coIocB

çãc da empresa no mercado,
dois deles atendendo a. pra,.

ças de JaraguA do Sul; Schroe

der e Guaramlrim,
_

outro São

Bento do Sul e um quarto, r.
.
sldente em' Jolnvftle, cC)brtndlll
aquela praça. A emp1'8tll -
na produção da Indti"rfa qu.,
renta e três

-

funcloniiioe •

computando 88 �reu de Yen-.
da, escritório e o pessoal da8
duas papelarias, atInge seten
ta e qua,tro colaboradorea e

com perspectivas de aumento.
'assim que a nova rnfdl!.de ,..
bril, em construçlo, enli'e em

funcionamento.

EXPANSAO

A Gráfica Avenida, dentrO do

'seu programa' de .�.
iniciou a construção de um

prédio com 1.040 metrO. qua
draaos, no terreno oßde ......
tuava a antiga sede do CA

Baependl e, com' eatae novae

inslalaç6es, pretende melhorar

a pllOdutlvldade, atrarie de um

sistema de lay-out ideei no ra-

mo gráfico.
.

Segundo 8 direçlo da em·

presa, o pr6xlmo equipamento
a ser adquiridO será um eiste-

· ma de fotocomposlção com

revolucionárias taracterfsUca.
destinadas a' facilitar • d'ina-

·
mizar a8 operações de c0m

posição gráfica�
cOm isso, sltuar-se-6 entre

as maft)res e bem equipadaa
gráficas do Estado.

CRUZEIRO E CRUZ DE
L

MALTA EMPATAM
NA "CAPITAL DO

ARROZ"I

Formando oom Renato;
Valdir, Celso (Olíviol), sr
dia e Cláudio; Rudiberto;,
Curt e Ademir; Wilson,
Milton e Evanir, o Grêmio
Esportivo Cruz de Malta,

· de Rio da Luz I, empatou
a 2 tentos frente ao Cru
zeiro, domingal, na partida
principal' de festividade
programada pela mUI1!?i
lidade massarandubense�
no Centro Esportivo Erich
Rode. Partida d'e excelen
te nível, arbitrada pelo
Maninho Nunes, da Liga
Jaragua�nse de Futebol,
o Cruz de Malta, na se

qüência de sua' caminha
da vitoriosa, 'obteve resul
tado altamente positivo
ane um adversário- que
tem em ,seu 'plantel vários
atletas blumenauenses e

que' vem de boa participa
ção nas disputas do IV
Torneio Norte Catarinen
se de Futebol.

O Cruz de Malta tem,
agora, outro amistoso
programado para a tarde
deste domingo, dia 24,
em Timbó, frente ao Bota'

'fogo local.

LEIA,
DIVULGUE e

ASSINE O
CORREIO DÓ POVO
oFne: 72-0091'

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO· Jaraguá �o Sul

Confira
Barão de ltapocu

Era a semana de 24 a 30 de agosto
quando aconteceram 08 fatos.

..• HA 30 ANOS

-_ Cada vez mais próximo o dla das
eleições: 3 de outubro de.1950. O Cardeàl
do Rio de �anelro preocupava-se com o

problema do voto. Dizia a noter "Por mo
tivos das próximas eleições em todo o

país o cardeal arcebispo do Rio de Ja
neiro, Dom .,Jaime Câmara enviou mensa

gem aos fiéis católicos. Nessa mensagem
Dom Jaime Câmara destaca que votar é
um 'dever, porém que não. basta votar,
sendo necessárlQ votar bem".

_ O racionamento na época não era
de gasolina. Era de /enetgia elétrica. Dal
o comentário: "Anuncia a Empresul mais
um racionamento de energia, suprlmlndo
a força para qualquer trabalho noturno,
além dos dois dias que por semana já
foram suprimidos. Estamos a sofrer as

consequências da imprevidência adrnínls
trativa da antiga administração dessa em

presa que, criada para atender alguns
munlclplos do. norte do Estado, foi-se ex
pandindo, por mero faroIismo adminis
trativo, até o, estado do Paraná sem au
mentar a sua capacidade com novas má
quinas".

_ ':A única filha sobrevivente do dr: I

Hermann Blumenau foi convidada a visi
tar a cidade fundada pelo seu progenitor
no Estadó de Santa Catarina, quando se

comemorar c centenário de Blumenau de
2 a 10 de setembro próximo. Trata-se da
senhora Gertrude Seriech, que conta ho
je com 78 anos e resíãe em Hamôurqo,
Manifestou-se ela muito entusiasmada ao

receber o convite, pois, a última vez que
esteve em sua cidade natal brasileira foi

,
. ,

em 1937".

--::- Egen Ehmke' escrevia especial
mente para e "Cerreio do Peve", cemen-

'

tando e jage entre Baependi e Acarai,
ganho pelo 'p!1imeire por 5 a 3. As' equi
pes: Baependt _ Arne, Lucinde e Otacl
lie; Ciecio, Balequinhe e NUnes; Temsem,
Jorge, Silveira; Prada e Osvaldinho. Aca-'
rar� Samir, Levinös e .Albane; Olinde, Eu
genio e Moretti, Amandes, Vergundes,
Anteninho, Maba e Ademar.

... HA 20 ANOS

- O mês de agosto geralmente é e

període êm' que mais se acentua a estia
gem. Em 1980 já por diVersas vezes fei
acienade o Corpe de Bembeiros Vo,luntá-

·
rios de JaragUá do SL!I, para debelar cha
mas em matas próximas à cidade. Ãssim
também foi em Agosto/60. O sr. Casar
Seára E1(6cuter do Acordo Florestal do
Estade, chamava a atenção do povo em

geral para o perigo .que· represerít;" 'para
o nosso patrimônio floresta'; qualq�er
descuido em relação ao fogo nas matas.

- "Deverãe' ser entregu:'!s ao tr_áfe
go .dentro de 120 dias, a contar do dia 6

·
áe junhe último, os primeir�s 40 quiiô
ffip.tros da Estrada dE;) Ffilrro' Central de
Paraná, recentemente 'incorpo'ada ae pa
JrLnônie ,da 'RFF.. O citade tre�ho liga !lS

cidades de Apucarana e Araruva e ,será
utilizade no tráfege de mercaderias. Essa
determinação, contida no convênio assi
nade no 'principio do mês passado entre
a Rede Ferroviária Federal e e Estado do

Pl:traná, prevê a ince'rporaçãe da citada
ferrevia em troca de acerve da Usina Hi
drelétrica do Marumbi, atualmente .em

construção e cujo términe deverá ecer

rer até 30 de dezembro de 1960, segundo
e mesmo decumento".

Ouvi
Jaraguaenses,. aguçai· 08 ouvidos que por a

qui novo poeta canta, novos' versos são entoa
dos e novo ar sopra sobre nossa terra: É' Aldo
Schmitz um poeta que começou com "Mini-nus",

· em 1977, Introduzindo e apresentado muito bem,
por sinal, por Alcides Buss e Llndolfo Bell, que
passou como criador do "cordão" em Joinville
onde residiu e agora volta com nova roupagem
cantando o "Vôo Cego, do migrante" um poe
ma Inteiro em louvor a vós qu'e mudais de .ter

ra, de esperança, além da constante na vida de
\ qualquer bom poeta: a dor.

SEIMANA DE 23 A 29 DE AGOSTO PE 1980

/

Um alerta do poeta a todos que ouvirem
seu canto: "devagar com a dor que o Canto ,é
amaro"; mas 'depols ele permite.a livre Incur
são: "Siga cigano, cigarra -:- no, manda e-des
manda -:- com honra e desonra ao que faz

. Juz...".
A novidade 6 que o poeta assumiu um

pseudônimo "Paulo Ciça", que conforme ele

próprio 6 uma pequena homenagem aos/seus
pais Bartolomeu, dito Paulo e Aracy dita Ciça.
Considera-se o aulor um "germanocaboclo",,'
uma' mistura que já é quase Inconfundível a

qualquer brasileiro, que fllfio de iínigrante, ou

neto deles de repente fá se vê com.uma genea
logia confusa, fruto da miscigenação racial em
nosso estado, da qual nossa peculiar Jaraguá e

àté a vizinha Guaramiriin, terra natal do poeta,
também não puderam fugir..

.

O novo "Paulo Ciça" 6 bem-vindo, aumen
ta' o número de poetas catarinenses, engrãnde
ce com seu trabalIió multo consciente e bem
estruturado --o arsenal dos Intelectuais e pro-

: porciona a conscientização e desenvolvllnento
cultural de nossa terra.

Aplausos, lhe devolvemos em troCa" e o

carinho deste seu conterrâneo,

a hislória ...

Elo ,6 nosso vizinho, meu companhélro de
jornada, e ex-colega de pensão deste Artifex,
no 57 da Benjamin Constant, em Curitiba. Ele
voltou sério e reflexivo, voltoú para

.'

falar das
coisas de sua terra (a velha Sta. Catarina e sua

.

nova Curitiba), e sua lira canta, ou melhor, nã'o
.

canta' entoa, magníficos poemas; comprovando
seu esmero é sua arte, seu empenho e seu tra

balho, sua capacidade e sua poesia.
, Seu í·Vôo cego", foi lançado dia 071Q8 em

Curitiba, na Casa Romário Martins, às 20h.

- O noticiário das grandes capitais
trazia o xingamento LotfxJânie, candida
tes a Presidente da 'República. Eis um

trecho: "Compreende-se que as últimas
bravatas do sr. LoU ("a eleição do sr. Jâ-'
<nlo poderia, trazer a guerra civil") tenham
causado Indignação a muitos. Afinal, este
é um pais série

-

e não uma republiqueta
qualquer, se bem que ainda' com seus

desajustamÉmtes que, inclusive, explicam
os LoUes. O que nos parece exagere é
dar-se ao sr. LoU uma importância que

.

ele não tem e que, coitado, busca deses
peradamente ,até no recurso;' entre ingê
nuo e primitivo, do "falem mal, mas fa
lem de mim".

- "Quando tudo indicava que esca
paria com vida, a recem-nascida que foi
encontrada por garis no depósite de lixo
do Edifície Cämõ�, morreu, no Hospital
Miguel Couto, sendo o seu corpo removi
do para o Institute Médico Legal.' A polí
cia já Iniciou as· lnvestlqações em torno
des moradores do Ediflcio Camões, na

Avenida Atlântica, 'n.o 2.440, 'para locali
zar os responsáveis pele abandono da
criancinha".

J

HA 10 ANOS

- No dia 2 de agosto a Agência do

Correio recebia a visita do Preso da Em

presa Brasileira de Cerreios e Telégrafos,
Cél. Haroldo Corrêa de Matos, acompa
nhado do Regional do DCT, sr. Aloisio
Hermeline Ribeiro. Em cempanhia do sr.

Manuel Póvoas Filho, Agente local dos
Correies e Telégrafos, percorreu demo
radamente as' depe�dênclas (Ia Agência
jaraguaense,. constatando, na ocasião, que
as instalações já não comportam mais
os serviçes, determinando providências e

"condições condizentes com o surpreen
dente desenvolvimento do nosso municio.

pio". Ora, em cemeços de 1976, o Diretor
deste semanárie teve contacte pessoal
com o DCT, para uma pintura externa

(com vistas ao nesso centenário) e, ape
sar da boa vontade' a pintura a,té heje
não saiu. Outras reclamações. estão sendo
encaminhadas nos dias de hoje, sem' se

luçãe. Até parece que o nosso desenvol-.
vimento, passades 10 anos, não seja aTn
da tãe surpreendente. Cremos que u_rn tu
fãe imp6rtade das Caralbas resõlva o

problema da Agência do EBCT .

-_ O Prefeito'Municipal Hans Gerhard
.

Mayer comparecia expentaneàmente à
Câmara de Vereadores d� Jaraguá' do
Sul, a fim de prestar contas de seus 'pri
meiros cinco ."eses, de administração,
'citando o alcaide os imprevistos com
censertos de patrela, caminhões, reins
talação da câmara fr.igorífi.c'a no Mercade

.

Municipal, notificações de IAPETC, do

perlodo de 1961 a 1965, cem quase fi
milhões e construçãe de duas escolas
estaduais, em que o municf'pio contribuiu
com parte de custeie, tude bel rande e�
50 milhões ·de cruzeiros.

- Procópio Ferreira, famoso artista
patrício, apresentou-se ne Cine Jaraguá,
interpretande com a sua notável classe,
e monólogo "Esta noite cheveu prata". A
noitadâ cUltural foi patrecinada pele Ro

tàry Club local, revertendo parte da re

ceita em beneficio de Natal da Criança
Pobre.

- A-ACIJ recebia o'trcio da COTESC
em que se dizia da pretensão de instalar
mais 300 terminais, ao preçe básice de

Cr$ 2.500,00, podendo ser adquirido à 'vis
ta, ou para pagamento em dez, vin!e, trin
ta, quarenta, cinquenta ou 'sessenta me

ses.

-'Coluna ,Rotária
Esta coluna abre nesta edição Governador _ Remaclo Fischer, a-

um espaço especial, 'para noticiar a lém de inúmeros cornpanhelros des,
entrega da Carta Constitutiva do R.C. club's de Florlenöpolle, Floria-
mais novo clube rotärlo de Santa nópolis-Estrelte, florlan6pois-Leste e
Catarina - o Rotary Club

-

de Sãe Florianóp�lis-Noroeste.José, A reunião festiva deu-se no O Conselho Diretor que deverá
dia 16 do corrente, no Clube 1.° de conduzir os destines do clube até
[unho de 1981, ficou constttutda des junh- ode ,1981, flcou constltulda dos
Governador Darie Maciel e do futuro seguintes rotarianos:

Presidente ............•...... Ivani Zeckini Buene
Vice-Presidente .....••..•.•.. Max Hablitzel
Secretárie Luiz Rogérie D'Avila
2.0 Secretário ......•••.....•. Márle José Carneiro Rila
Tesoureiro ...•..•..•..••..... Alvaro Luz Filhe
2.° Tesoureiro •.....•......... Ângelo Nascimente
Protocolo •.•..••••••••••••••• Ricardo Schmidt

AVENIDAS DE SERViÇO
J Servo Internos , , .••..... Antônio de Souza' "A"Ic::Jdo
Servo lnterneclonais •• .." ... Caries Koyti Nakazima
Servo Profissionais ...........• �o'?é Francisce da Rosa
Servo à Comunidade .. _. . .•.. S!!vie João corrêa

Cumprimentos destR coluna aos administradores do R.C. de SäG
J* com 08 votos de 11m3 profícua gestão.

Você já
recursos

explorou
de que

todos os

dispõe?
Prof. Paulo Morettl

Afirma León Daudet que noventa e cinco por cento dos ho
mens morrem antes de ter explorado todos os recursos de que
dispõem.

Tal afirmação nos faz quedar confusos ante-a evldêrrcla de
riquezas íncomparäveís que permanecem inexploradas, numa
mina sabidamente produtlva quanto é a mente humana.

Simplesmente admirar tais recursos não basta. Ninguém
sacia a sua própria sede pelo simples fato de ver outros se des
sedentarem. Que todos pudessem haurir na mesma fonte seria

. o ideal. Neste imenso rlo em que navegam tantas perspectivas
de realizações individuais e coletivas; não podemos ficar à. m.ar,
gemo Neste espaçoso palco em que se desenr,ola a peça de
uma ,existênoia, não podemos ser meros espectado1res. Cabe
-nos ser artistas, nao apenas pe.Ja figuração, m8JS! pela participa-
ção. '\.

.

.

.

Arrogar-se o direito de legislar, de que'rer ditar normas pa
ra acoimar reven,tuais fracassos não nos parece ser 0/ melhor
argumento para responder a tantas interrogações que se perfi
lam 810 longo da estrada pela qual transitamos semeando o bem
ou disseminando o mal.

Não bastariam, por igual, evasivas oriundas de frases feitas,
tais como: é precilSo agir - é preciso fazer' - é preciso afir
.mar-se ..... é p�eciso ser ousado. Melhor serFa a reflexão, a me
.I(iitação, o sa-crifrcio ou uma tomada de cõns:ciência. que resul
tassem @m sedimentação da personalidade, das convic:ções,
do caráter.

..

Quantos ignoram, advertida ou inadve,rtidamente, as mara
vilhosas forças que se ocul,tam em' nosso interior, em fOlrma de
qualidades latentes que, descobertas 'e-cultivadas, representa
riam o despertar da oapacidade humana em benefrcio de re'ali-
zações, nobres e duradouras. I

Quantas potencialidaq'es permaneicem incultas" por forçar
das fac'ilidades da vida moderna, capazes de aniquilar qualquer
esforço. Formar o homem sem disciplinar-lhe a vontade é pura
utopiß. De outra parte, a educação,da vóntade não poder ser
apenas uma camada de verniz aplicada às oontingências huma
nas, pOi,s o tempo se encarregará-de des.trur-Ia. Por fim, um ho ...

mem sem vontade não passa de uma simples máquina pensa:n�
te, que se emperra com freqüência-.

Para que possamos explo·rar os r�cursos de que dispomos
e aplicá-los oabalmente, não podemos adormecer sobre rique
'Zas em potencial, sob pena de viver 'acocorados' ao invés de
a':ldar,.rdrer s�scitar pl1o(blemas em vez de propor soluções. '

Nesta linha de pensamento e de ação, não podemos usar
de meias medidas, pois riscar o -esforço seria rubricar o fracas
so, suprimir os sacrifrcios seria assumir o desânimo, chorar
solbre � passado seria comprometer o futuro.

DE 17 A 25 DE OUTUBRO - XXI JASC
EM JARAGUA DO SUL

PREPARE-SE: vo,ce DEVE PARTICIPAR I
.'

Assistência ,-'Médica a

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

solve o seu problema, oolocando a.'sua disposi
ção 14 médiços durante' às 24) horl;ls e mais os

exames laboratoriais neoessários.
'Como? /

'

Entre em oontacto com o nosso represen;
tante, no endereço abaixo, que o mesmo terá o

máximo prazer de esclarecer toda a dinâmica de
nossa empresa.

"'RG" AUDITORES ASSO,CIADOS LTDA.
Rua João Picolll, 174Artifex Ven ,Blauen
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ÍVlARISQL S.A.
In<hlstria do vestuário

CGCMF n.o 84.429.752/0001-62
Sociedade Anônima de Capital Aberto

DEMEC1RCA-200.76/224
..

'

Ata n.? 34 da Reunião Ordinária. do Conselhe de Adminis

tração, realizadâ, acs 11 de agosto de 1980.
Aes onze dias do mês de agaste do. ano de mil nevocentos

-

e oitenta reuniu-se o Conselho de Administração, presen
tes os S�nh()res Pedro Doninl, Geraide Werninghaus, wu-

I·

Iian Kahler, ötalr Becker, Caries Odebrecht e ��rner
Schuster. De cenfermidade ao que dispOs a Asser:nóléia
Geral Ordinária e Extraerdinária de 18.07.80, eleg�ram entre

si e Presidente do Censelho, o Sentior Pedro Doninl, que

apus assuru.r a direção. des .trabalhos, designou a mi�,
W�rner Schuster, para Secretário. A seguir procedeu-se a

eleição dos Diretores para ocuparem 'Os cargos previstos
no estatuto social, com o seguinte resultado, obtido por
unanlrnldade: para Diretor Presidente, o Senher Pedro 00-

nini, brasileiro, casado, industríal, residente e domlclllado
à Rua Guilherme Weege, 114, em Jaragliá do Sul (SC), por
tador da Carteira de Identidade n.o 2R-105.240-SC, CPF n.o

103.938.979-15, para 'Diretor Administ�ative Financeire, o

Senher Werner Schuster. brasileiro, casa4p, industrial, re

sidente e' domiciliade à Rua João Picolll, 488, em Jaraguá ,

dó Sul' (SC), portador da Carteira de Identidade n.�" .•..•.
'2R-188. 542·SC, CPF n.? 103.911.189-00, e para Diretor de

Maferiais e Senhor Wigande Hasse, brasileiro, casado,
industrial: residente e dornlclllado à Rua CeI. Procópie Go

mes de Oliveira, 855, em Jaraguá do Sul (Se)', portador da
Oarteira de Identidade n.e 2R-99:810-SC, CPF n.o ..•...

104.375.419-91. As atribuições da Diretoria serão as esta

belecidas peles estatutos sociais e pela lei, estendendo-se
o seu mandato até a Assembléia Geral que apreciar as

contas do sxerclclo a encerrar-se a 31 de março de 1983.

'Em atenção ao artigo 12 dos estatutos soelals, o Senhor

Presidente solicitou e obteve a autorização, por unanimida
de, para oferecer em hipoteca ao Banco Nactonat de De

senvolvimento do Extremo Sul - BRDE e/ou outro estabe-

lecimento de crédito, bens patrimoniais até o montante de

Cr$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de oruzelrosl, para ga
rantia de financiamento provendo recureos para a expan
são' do parque fabril. Nada mais havendo a tratar, deu-se

per encerrada a reunião, da qual foi lav�ada a presente ata,
que vai assinada peles prEsentes. Declaramos que a pre
sente é cópia fiel da Ata da Reunião Ordinária cio Conse
lho de Administração lavrada no livre próprio fls. vrs. 29 ,e

,"30'. .

.

..

Jaraguá do Sul (SC), 11 de agesto de 1980.

WERNER SCHUSTER
SECRETARIO -

AUREA MOLLER GRUBBA

Tabeliã e Oficial do' Registro de
,

P.rotestos

EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo' relacionados qUe compareçam
em nosso cartório para tratarem. de assuntos de
seus interesses:

Afonso Simeão de Azevedo -'R. Exp. Anto;
nio Carlos Ferr�ira, 1425, nesta. Hartwig Schroe
der, Rio Cerro, neste. Helmuth Kien�n Filho, Rua
Joinville, s./n.o, nesta.

Adalzira Piazera de Azevedo
I Oficial Mai'or

Vendemos
QUALIDADE

Administramos I

CONFIANÇA

Imobiliária
SANTA· .MARIA Ltda.

COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇAO
Dr: IMóVEIS.,

CRECI N.o 1.309

..

Gompramos
MELHOR PREÇO

Alu�amos
.. T�AN�UILIDADE .

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SUveira Jtinlor

Lindauro de olho vazado
Penso que o frio 'corre com a pobreza do altiplano dos

campos gerais, que procura o litoral onde, mesmo sem aga

salho, o cllme é mais ameno. � lmpresslonante o número

de tabacudos que se refugia perto do mar neste inverno de

geada' e vento de cantar' nas quebradas serranas. Foi, pe

lo menos, o que fez t.lndauro ,do Nascimento, mulato, tron

cudo, 32 anos, um dente de ouro enfeitando o sor�iso, hu-.
milde e desculposo.

-- Você é casado?'
-- 'Sou, senhor.
-- Veio quando pro litoral?
-- Nós descemos '8 serra obra de úns quinze dias.

-- Vieram de onde?
-- De São Sebastião do Arvoredo .••

-- Onde fica isso?
-- No São Joaquim, na divisa com o Rio Grande.

Lindauro tem uma órbita vazia, o que nie empresta um

I ar de homem mau, que ele realmente não é. Pelo contrá

rio, tem sorriso fácil e pede desculpas por tudo. Até por
estar· com fome e áceitar uma refeição.

I

-- Que mal lhe pergunto,' como perdeu a vlsta?
-- Foi em pequeno, um febrão muito ,grãnde que me

deu.

-'- Nesse tempo você morava em São Sebastião do

Arvoredo?
. . • I

- Não Senhor. Quando deu essa moléstia, nós morá-

vamos' em Caxias.
-- O que você fazia em São Sebastião?

, I

--�ós cuidava de uma fazenda.
-- E não deu certo?
-- O dono vendeu. Então-se. nós viemos tentar a vida

aqui na serra abaixo.
-- Vocês ganhavam quanto nessa fazenda?
� Nós tinha onde morar e ganhava o leite pras crian

ças e mais o salário (Lindauro se refere ao salário mtnlmo),
Nós trabathava, a minha mulher, eu e o menino de onze

anos.

.-- E quantos filhos vocês têm?

-- São dois, um de onze e outro de sete.

Lindauro come muito descansado e pede licença para
cortar a carne com a faca que carrega à cinta. Diz que
nunca se acostumou a comer com as facas da cidade.

-- Quando o homem vendeu a fazenda não deu um

dinheirinhc pra vocês?

-- Deu três salários. � o que nós temos comendo até

hoje.
.

-- Onde vocês estão morando?

-- No Pasto, do Gado, mas a casa é emprestada, esta

semaM já temos que sair ...

-- E a casa que vocês moravam 'lá na fazenda era boa?

-- Não senhor. Era muito mal coberta.
frio. Era de táboa e telha de madeira.

-- A
I
sua mulher trabalha?

--:-' Graças a Deus. Ela é muito, saudia, eu é que sou

meio descontado do seíifiço. Sofro de reum�tismo.

Fazia muito

-- Vocês pretendem trabalhar aqui no quê?
-- Parece que aqui n�o _

tem trabalho pra nós; o nos-

so plano é seguir viagem para o Norte do Paraná, diz-que
lá existe muito serviço' assim em fazenda. .

- Fora desse serviço de ,fazenda vocês sabem fazer
outra coisa?

-- Serviço bruto a gente faz tudo.
Pra f,alar a verdade, Lindauro não se queixa da vida.

E diz que não quer que a famma passe fome "nem que
eu tenha que varre.r as ruas de joelho, que nem essas mu-

lheres que andam por 81".
.

Surpreendentemente, o nosso Ministro das

Relações Exteriores vem, agora, demonstrando

Simpatia pelo mar territorial de apenas doze mi

lhas, desde que, a área c,ontfgua, de 188 milhas,
constitua zona de soberania econômica.

Os doutrinadores que sustentam essa teo�

ri� são comandados pela: recente obra de Wins
ton Conrad Extavour, entitulada "The Exclusive
Economic Zone", onde o autor faz longo estudo
sobre a evolução e o desenvolvimento progres
sivo das leis' internacionais do mar, e opta pe'la

.

chamada "zona econômica": pretende-se trans
formar a ,conquista jurldica, de "mar territorial"
de duzentas milhas, já aceita como um direito
inalienáv,el, em conceito meramente econômi
co: "O conceito emergente de zona econômic,a
exclusiva, que possui algumas afinidades com o

de mar patrimonial, é de natureza funcional, mais
do que ·territorial".

É UM HOMEM,,

SE:NHOR!'
Previdência

Social: prazo para
-recolhimento

\
,O lAPAS _:. Instituto d�

Adm'inistração Financeira
da Previdência e Assis
tência Social, lembra aos
contrlbuintes da Previ
dência Social, para efe
tuarem, até o dia 29 die a-

F

gosto, o pagamento rela
tivo ao mês de julho, a

fim de evitalr juros e cor

reção monetária.

Os técnicos db Institu
to esclareclem qQe essa

medida decorre de um

Decreto assinado nc ano

de 1979 pelo - Presidente
João Figueiireldo, mQdifi
cando para a·fé o últim'o
dia útil do mês seguinte a

que elas se referirem, o
, recolhlmenêe d.as contri
buições e outras impor
tâncias devidas à Prévi
âência Social.

Um homem•••

que homem, Senhor?
mãos vazias, cardas,
corpo cansado,
pés descalços.
E o coração?
..• o coração em pedaços.
Que homem, Senhor?
Um pobre esmoleiro, _

um ap'rendiz de pedreiro?
não, •..

nem isso Senhor!
Só um homem,
Sem nome.

c

Sua vida,
sofrida..•

cansada...
, abalada,
de pobreza,
sem beleza.

Mas.••

é um HOMEM, Senhor!

, Jovanka

14.0 cemeça
ser pago,

em ,outubroCONSEQÜÊNCIAS
DO ATRASO

O ,Conselho Diretor do Fundo
O atraso nos recolhi:" de Participação, do PIS/Pasep di

mentes ocasiona juros d.e vulqou' as tabelas para pagamento
1 % ao mês, devidos de do 14.0 salário e os rendimentos

pleno direito, e à multa do Fundo no vaíor de C'r$ 44 bi
variável de 10 a 50% do, lhões, a serem distribuídos para,
valor do debito, indepen- cerca de 20 milhões -de trabalhado
dente de notificação. Os res, dos quais 10,2 milhões terão
juros de mera e ii multa direito ao abono equivalente a um

automática serão calcula- salário mínimo regional ,(atualmen-
,

dos sobre O valôr ao dê- te o maior salário mínimo é de Cr$
bito, oOlrrigido monetaria- 4.149,60) entre 1.° de outubro até
mente de acordo com os o final ,de dezembro. Os retardatá
coeficien,tes de eorreçãe ríos ,no caso do PIS, poderão fazer
fixados pela Secretaria de 'o saque até 31 de março do próxl-
Plan:ejamen-to da, Presi- mo ano.

'

dência da República. As Tem direito ao 14.'" satã-to o

multas para recoffiimento trabsfhador que recebe menos de
dos atrasados serão as- Ci,lCO salários mínimos mensais,
sim calculadas: (Cr$ 20.748,00) e está r�gistrado
a) 10% paiM atrase de no programa há maís de cinco a

até um mês; b) 20% para ncs. Aqueles que têm um re.r'C"

atraso de m'ais de um e rr.ento mensal suparlor :l e"" . , ..

até dels mlaJses; c) 30% 2C.7<:8,OO 'e estão cadastraoos no

para atraso de mais de 2 progrpma fiá-maisde cinco anos,
e até três meses; d) 4'0% poderão retirar os juros, a corre

para atraso de três e até ção monetária e o resultado líquido
quatro meses; e 50% pa- adicional creqitado no saldo de
ra· atraso CIe m'ais de qua- suas contas no final do ano fiscal,
tro mesle$. em junho deste la/no.

O Conselho Diretor do Fundo
informou que até junho deste ano o

programa contava com 31,4 milhões
de participantes, cerca de 12% a

mais do que o total até junho de
1979: 28 milhões. Comparativla/men
te ao nÚmero de inscritos no pri
meiro ano do programa, em 1971

(8,6 milhões� signifi.ca gue houve
uma elevação de 265% no núme
ro de participantes.

•
Outro_dado divulgad'o pelo Con

selho revela que a diferença entre
o número de inscritos no Fundo

PIS/Pasep e a população economi
camente ativa do Pais, vem dimi
nuindo.-

Os pagamentos dos cadastra
dos no PIS serão' feitos de acordo
,com o mês de n:ascimento do parti

------,------ cipante, enquanto o Pasep, distri
burdo aos funcionários 'públicos,
será pago de acordo com o final
do ,número de registro.

POEMA
TEMPESTÁTICO N.O 1

Eno Teodoro Wank�

Houve uma trombada
nas nuvens,
e, ao atrito,
uma chama coriscou.

Depois de um' momento de
expectativa,
inäecisão e medo,
eis que o ribombo sotumo
da avalanche
soterrou os culpados.

o mar territorial de 200 milhas (I)
O'mar territorial de duzentas milhas resultou

de mais uma iniciativa dos advogados rio�gran
den ses que, no seu II çongresso, em 1969, le

varam a, tese ao conhecimento .da Nação, e pe
diram essa medida, ao Presidente da República.

A luta pelo mar territorial de duzentas mi

lhas, encontrou tenaz posição, levantada por
diversos países, tendo à frente os Estados Uni

dos, a Rússia e o JapãÇ>, os quais continuaram
insistindo em dominar o máximo posslvel de

extensões marítimas, em �etrimento dos demais

países. '

AS TABELAS

(E. Talaia O'Donnell)
\

-

O . prof. Antônio Augusto Cançado Trindade,
no' seu estudo sobre "Direito e Relações Inter

nacionais", informa que "o conceito _ge zona

econômica exclusiva, pela sua aparente "flexi

bilidade", parece adequar-se às negociações
multilaterais como as que têm lugar no momen-

,

to presente, nos trab�lhos da III Conferência
da ONU sobre o Direito do Mar".

Não me agradam essas discusões, as quais
interessam apenas aos Estados que só querem
tirar proveito do mar territorial' dos outros.

Quanto a nós, brasileiros, já temos uma

norma assente, sob o ponto de .vista 'jurldico, a

qual reconhece aos E�tados ribeirinhos o direi

to de soberania sobre duzentas milhas: não e

xiste nada, em troca do que possamos admitir

a perda de conquista de tão grande alcance, pa-
, ra o ,futuro do Pais e do mundo. '

Precisa o Governo brasileiro ficar muito

atento .ao que se está passándo na ONU, para

,onde deve mantar a melhor representação pos
slvel, mas com instruções categóricas para, sob

nenhuma hipótese,' admitir - que se ,toque em

nem uma só das duzentas milhas do nosso

mar terr-itórial, sem dú�ida u�a das mais altas

conquistas da nacionalidade.
Não pode o nosso -governo, sob nenhum

pretexto, ouvir' os cantos de sereja dos' que
pr$tendem invadir o nosso mar territorial, sob

a suspeita bandeira da "zona economica".

(OAB-RS NoUcias)

PIS -- TABELA DE PAGAMEN
TOS -- �Escalonamento, por mês

·

de nascimento, para plagamento de
'

abono (14.'0 salário� e- rendimentos,
correspondente ao exercício, 79/80

·

do Fundo, PIS/PASEP.
Janeiro - 06.10.80 a 31.03.81; Fe

vereiro -- 1 a.1 0.80 a 31.03.81; Mar.

ço -- 20.10.80 a 31.03.81; Abril -

27.10.60 a 31.�.81; Maio - 03.11.80
a 31.03.81; Junho -- 10.1'1.80 a •.•

31.03.81; Junho -- 17.11.80 a .•••

31.03.81; Agosto' -:- 24.11.80 a ...•

31.03,81; Setembro""':' 01.12.80 a

a1.03.81; Outubro -- 08.12.80 a

31.03.81; Novembro -- 15.12.80 a

31.03.81; Dezembro -- 22.12.80 a

31.03.81.

Pasep - Pagto: de abono e de ren

dimentos _ Se o n.o do Pasep ter

mina em: O - de 1.°/10 à 06/10-
4.a, 5.a, 6.a, e 2.a; 1 -- de 07.10 a

10.10 -- 3.a, 4a., 5 ..a, e 6.a; 2 - de
13.10 a 16.10 -- 2.a, 3.a, 4.a, e 5.a;
3 -- de 17.10 a 22.10 - 6.a, 2.a,
3.a, e 4.a; 4 -- de 23.10 a 28.10-

5.a, 6.a, 2.a e 3.a; 5 -- de 29.10 a

03.11 -- 4.a, 5.a, 6.a e 2.a; 6 -- de

04.11 a 07.11 -- 3.a, 4.('1, 5.a e 6.a;
7 -- de 10.11 a 13.11 - 2.a, 3.a,
4.a e 5.08; 8 -- de 14.11 a 19.11 �,

6.a, 2.a, 3.a e 4.a; 9 "'- de 20.11 a

25.11 ...:_ 5.a, 6.a, 2.a -9 3'.a - qual
quer final - de 26.11 a 30.12.80.

Deus' vos
Apague
Guarami-

/

renses

Expressei meus de
sejos de rever Gua
ramlrlrn dos anos 40,
quando aqul labutei
na seára do sennor .

J'esus como Saoerdo
te vindo lá da longl-.
qua Polônia. .Pare
ceu-me a principio
um tanto difícil sair
novamente de meu
País. Graças aos
muitos esforços. 'en
vidados 'junto ao
Consulado da Polô
nla, conseguiu 101 Ia-
'borioso Prefelto de
Guaraniirim: Sr. Sa
lim José Dequêch, li
cença para que eu
satisfizesse 'um so
nho ,há muito aoaien
tado: Rever este que
rido Brasil é em es

pecial minha velha
paróquia dOI Senhor'
Bom Jesus de Guara-

, mirim. Quando aqui
chegueii senti uma

indlsivel alegria pela
acolhida que me pr-o
porcionaram meus
velhos paroquianos
ainda vivos e sua nu
merosa pröble. Que
ro com o coração de
um Sacerdote que
muito VlOiS ama, agra
decer a todos, espe
cialmente mui dlqrrís
slmo Prefeito Munlci
paí, Sr. Salim JOClé
Dequeclh, que fez
com que esta região
do Brasil rosse tão
iMlravilhosà, proqe
tando-a, já além fron-

-

teiras. Vi nele, ioda a

imagem de bondade
de seu inesqueclvel
pai. Ao Dondoso Vi
ce-Prefe'ito José de
Aguiar, ao 'estimado
Francisco Schorck,
digno Diretor do Co-

, légiioi Normal Prefeito
\ [aura Zínimermann.
Ao meu ilustrei anfi-

I

triãó Osvaldinho Oe
chsler, presidente, do
HospHal Santo Anto
nio,

, que carinhosa
mente

. acolheu-me'
em um dos, prinoi
pais apôseritos do
referido Rospital. Ao '

sr. João tyrai, con

ceituado, compieten
fe, respeitável far
macêutico, proprietá
rio da farmácia Lyra,
ao seu sobrinho tam
bém farmacêutico
Jbão Mário Medei-'
ros, e ao estimado
Sr. Lauro, Zimmer
mann, que' 'além de
tudo não mediram
esforços, para que_
fosse possível rever
ve.lhos amigos' dos
tempos ido,s. Ultra
passou toda a minha
imaginação a mag
nanimidade do Sr.
F"ancisco Jo-sé Dou
brava e -sua dignrssi
ma esposa, a senho
ra Dona Margarida.
Meu agradeoimento'
também aos funCio�
nários do Hospital,
pelo bom l8!tendimen
,to. Ao meu :estimado
irmão no Saoerdócio
o atual' vigário 'de
Guaramirim, Padre
Gustavo Bertéa.

-

A todos _que me

proporcionaram algo
de bom "Deus vos

paglJe". Retomo a

Plo:lônia deixando mi
nhas bênçãos sacer

dotais a todos. (Pa
dre,João Adamus -

Guaramirim-SC.

Biciclelás
. financiadas�

24'meses
't�{ffiB

Cr$' -6.000,00, as presta-
ções gira.rão em torno de

Cr$ 380,00 mensais.
- ,A regulamentação' da
CEF atendeu a pedido
formulado pela Empresa
Brasileir,a dos Transpor
tes Urbanos e sua fixação,
foi comunicada pelo pre
sidente d'a EBTU, Jorge
Guilherme Francisconi,
ao governador Jorge
Bornhausen, anexando

cópia de oflclo do presi
dente da Caixa, Gil Gou
vêa Macieira,' quetraz os

termos da autorização

em
A Caixa Econômica ,Fe

deral estabeleceu, recen

temente, linha especia]
de crédito para o financia
rnento da aquisição: de bi

cicletas nacionais, cujo o

prazo de financiamento,
requtamentado pelo Ban
co Central do Brasil, se

rá de 24 meses, como no

caso das motoclcletas.,

Os juros, em taxa uni

ficada, serão da ordem de

3,5% ao mês e, oorn as

blclctetas , populares ao

preço unitário médio de
'

DECRETO' N.o 599/80

Supleme'nta e anula do�ações do orçamento

r vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Munlcípal de Jarag�á
do Sul Estado de Santa Catarina, no uso e exercíclo

de su�s atribunições, com base na Lei Municipal N.o
761/79 de 31 de outubro de 1979;

,

, DÉCRETA:
I

Art. 1.0) _ Finca aberto um crédinto �uplementar
no valor de Cr$ 339.096,80 (trezentos etrmta e nove

mil, noventa e seis cruzeiros e oitent� ce�ta�o�)
para reforço do 'Programa e verba abaixo _

dlscrlrnl-

nados.:' "

Anexo I - Quadro A

0201 - GABINETE DO PREFEITO

0201.03070202.002 - Manutenção das atívldadee do

Gabinete do, Prefeito Cr$ 339.096,80

Anexo II - Quadro, A.

0201 - GABINETE DO PREFEITO

0.201.03070202.002 - 4.1.2.0 - Equipamentos e m8!�rial permanente ...•.....••..••.• ,' Cr$ 339.096,

Art. 2.°). - Os recursos para abertura do pre
sente crédito suplementar, correrão por conta de:

•

a) Anulação parcial do programa e verba abai

xo discriminadas:

Anexo I - Quadro A

0501 - DiVISÃO DE CONTABILIDADE
,

0501.99999992.027 - Res. Orçamentária Cr$ 39.096,80

Anexo ii ;. Quadro �
,

I

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.99999992.027 - 9.0.0.0 - Rese,rva de Contingên-
cia '

.. '. � .• Cr$ 39.096,80
, b) Superavit financeiro apurado, no Blalanço

Patrimonial do exercício de 1979 .... Gr$ 30.000,00

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

TOT A L ...........• , ...•.... Cr$ 339.096,80
,

Art. 3.°) - Este Decreto entrará em vigo!r na da
ta de sua publicação, revogadas, as disposições elm
contrário.

Palácio da -Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, aQs 18 dias do m�s de agosto de 1980.

'

VICTOR-' BAUER
Prefeito Municipal

, O presente Decreto· fQi registrado e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos'18 dias do mês de agosto de 1980.

(zum 250. Geburtstag)

'ALEIJADINHO
Antonio Francisco Lisb�, geb. 29.8.�730

Wo immer Bildhauer den Meissel schwingen,
Wo sich ein Kunstverstaendiger je fand,
Wird man das Lob Alei)adinhos singen,

. ,

'

/
Des kleinen Krueppels mit der Meisterhand.

Er schuf sein ,Werk in h'eilgem, Gottesglauben,
Begnadet mit des Schoepfers 'Himmelslicht,
Das Schicksal konnte ihm den Koerper rauben,
Die 'Lust am Schaffen aber nehm's ihm nicht.

Gott gab 'ihm Kraft in seinem schwachen Fleische
Zu seiner kuenstlerischen Fantasie,
Was er gebildet, das ist ohnegleichen,
Ist eine steingewordne Sinfonie.

Besessen schaffte er bis an sein Ende,
Bis er vollbracht das schmerzensreiche Sein,
Ruh'n jetzt auch laengst schon seine ,fleiss'gen Haende,
Sein Werk' lebt unzerstoei"l:jar uns im Stein.

BudoU HfrIIeldeld, SAo Paulo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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WnstmtQra Seria Lida.
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

,COM�RCIQ DE MATERIA[
DE éONSTRUÇAO.

, �ua Jloão Plcom, 94 - Edif. Carlos S;éZlâ
, \ Telefone: 72-0214

"

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

JUIZO DE' ,?IREITO DA COMARCA DE JARAGUA eo SUL
-

.)
.

EDITAL DE INSOLVENCIA DE
REQUERIDA ANNA FONTANA

o Doutor Maréirio Cardoso Finger, Juiz Substituto em

exerclclo do cargo de Juiz de Direito da Comarca de Jara

guá dó Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ..:-
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou

I dele
c.onhecimento tiverem, com o prazo de ViJ1t'e (20� dias, 'e
interessar possa, que a requerimento de LUIZ PEDRO SI-'

JVlETTE, através de seu bHc'tar,i€; procurador, adveq ido dr..
Murillo Barreto de Azevedp, lhe foi dirigida a petição inicial
a seguir transcrita: ExmO'. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar
ca de Jaraguá do Sul. Luiz Pedro Simette, já qualificado
nos autos de Execução n.o 6.350, que neste Juízo promove
contra ANNA ,FO!\!TANA, vem; respeitásamente, à 'Jr::l�"'lç'el
de V. Exa., através de seus procuradores, advogados abai
xo assinados, 'expor e requerer o seguinte: 1) É credor da
DEVEDORA-EXECUTADA da lmportância de Cr$ 63.952,20'
(sessenta e três mil, 'novecentos e cinquenta e dois cruzei
ros' e virite centavos), represer'eoa pelas, No,tas Pr()"O'�i�rlas

vencidas; protestadas e não pagas)'. -2) Está informado da

existência dlj outras dfvldas, em ações ajuizadas contra. a
mesma devedora, a seguir relácio'nadas: a) Autos n.o 6.219
- credores UNIf3ANCO e BRADE-SCO; b) n.b 6.340 - cre

dores Dietrich H. W. Hufénuessler � Rudolpho F. HUferíuess
ler; c) autos n.o 6.347 cr.eéJor Dorvai Marçatto; di) autós 'n.o
6.349, crector Ademar Menegofti; e) autos n.o 6.361 credor
Waldevino Gutjahr; f) aufós n.o 6.367 credor 'Alfredo Ma�
quardt. 3) Áscendem as dfvidas dá'DEVEÓOM-.EXECUTADA
a um valor acima de Cr$ 1.200.0'00,00 (hum milhão é duzen
tos mil cruzeiras), superior a avaliação do Im6vel localiza-: '

do � Av. Getúlio Vargl;lS, n.o 8�7, nesta cid�de, que �stá
penh'orado em todas as ações ácima citadas. Vem, ,por is_'
so, requerer a V. Exs. a declaração judicial' de insolvênci'BI
de ANNA FONTANA, para o' que requer, também, a sua oi

tação a fim de opor embargos, no prazo de dez dias, sob

pena de revelia, prosseguindo-se no feito como de direito,
art. ,748 e 750' do .cpC. Requer, outrossim, data vênia, a

suspensão do 1.0 leilão que está marcado para amailh�
(dia 06). N.T..P.E. Deferimento. Jaraguá do Sul, 05 de abrH

de 1.978. (as) MÍJrilo Barreto de Azevedo (as) Maria da Gra

ça Moraes de Assis; Transcreve-se a seguir o fioal do, a-"

êórdam de fls. 76 à 86, da decretação da insolvência: Dian
te de todo o exposto, é que se dá _provimento ao recurso

para decl:arar-se Judlctalmente a Insolvenéla da devedO�
com todas as suas consequêncll$, cQmetendo-se ao dr.
Juiz de Direitô da Comarca à,s atribuições previstas no art. '

761 da lei adjetiva e demais atos inerentes ao processa
mento. Flori,anóp<?Hs, 19 de Julho de 1979. (as) Geraldo Ga
ma Salles - presidente - Hélio Mosimann - Re'l'stor (as)
Nelson Komrad. Despacho de fls. 99: I ..;_ Na forma do 'art.

761, II, expeça-se edital, convoéand;se os credores do de-"
,vedor jnsolvente para que, 'no prazo de vinte dias, apresen
,tem declaração de crédito, acompanhada do respecti,!o U
tulo. II'..;... It-se (as) HBimilton' P. Alves' - Juiz de Direito
25.6.80. E, pa�a' que chegue ao conhecimento

/

de todos a'

quem interessar possa e ninguém aleguà ignorância, foi

expedido o presente OOltal, que será afixado no local de

,costume, às portas do fórum, bem assim publioado' no Diá
rio da Justiça do, Estado e Imprensa local na forma dá lei.
Dado e passado nesta cidade de J8!raguá do Sul, aos dois
dias do mês de Julho do ano' de mil novecentos e oitenta.
Eu" Adolpho, Mahfud, escrivão, o subscrevi.

M,!rcírlo Cardoso Finger
Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA, DO SUL
,

EDITAL DE LEILAO

Venda em 1.0 leilão: Dia 21 de outubro p.v., às 10 ho

ras. Venda em 2;0 leilão: Dia 31 de outubro p.v., às 10 ho

ras, por quem màis ,der., FALt:NCIA 'DE'CONSTRUTORA
HEWOKRA tTOA. Bens a serem leiloados: 'Ações. 1) Em
préstimo Eletrobrás Cr$ 993;45; 21)' Obrigações Eletrobrás

Cr$ 15,00; 3) Obrigações Reajustáveis do Tesouro, Nacio:',
nal -c� 1:360155; 4) B.B. Desp. Sudene Cr$. 7.992,00; 5)
B.N. Com. Empresli FGTS Cr$ 167,97; 6) B.B., Dep. 'Vinco
Embratur Cr$ 3.9,76,,00; 7) Decreto Lei 157 Cr$ 1.806,00; 8)
B.B. Dep. Vinco Sudepe Cr$ f1.114,00; 9) B.B.i Dep. V'inc.

Sudene Cr� 4.288,00; 10) Ind. Mam. Bahia Cr$ 1.521,00; 11)
Sudan SC. Cr$ 3.118,00: 12) Decreto Lei 157-S0. 71,0(); 13�,
Sudepe-SC Cr$ 1.019,00; 14) Sudene-SC Gr$ 260,00; 15)
Obrigações EI�trobras-SC Cr$ 204,85; 16) Adic. Lei 1454-SC
Cr$ 579,18; 17) Cia. Pesoa Krause-SC Cr$ 2.472,00; 18)
Wdlf Nordesta S/A.,SC Cr$ 1.139,00.; 19) Inêl. Miam. Bahia
SIA-SC Cr$ 2.340,00; 20) Bradesco' Invest. S.A.-SC Cr$
100;00; 21) Crefiel-Dec. 157-SC Cr$ 540,34. Total Geral Cr$
"t5.078,25. DepÓSito: Com o Dr. Max' R. Bonnholdt, sfndico
da Massa Falida. LOCAL: Editrcio do Forum. Nos· autos nAal
consta haver contra 'referidas ações, quallquer ônus e 'nem'
recurso pendente de jUlgamento., Dado e passado nesta ci
dade de Jaraguá do Sul, aos onze dias, êJo mês de ßlgosto
do ano de mil novecentos e 'oitenta. Eu, Adolpho Máhfud,
Escrivão, o subscrevi.

,I, ,

• !
'

Hamilton, Pllnlo AIYee
Juiz de Direito

REGISTRO,
'

CIVIL
I

Áurea Mülier �rubba, Edital n.? 11.524 de 13.08.1980
Oficial do Registro Civil Walmor Theilacker e

'

ca de Jaraguá do Sul, Arlete Marcia Vallatl
v,

E'stado,. de Santa ,Catari- I;le, brasllelro; solteiro, auxi':
do 1.0, Distrito da Comar- Iiar de escritório, natura! de Je-

� na, Brasil. raguá Ido Su, domiciiado e re-

Faz saber que compa- sidente em Três Rios do, NOlrte,
receram em cartório; e-, neste distrito, filho de Ernesto
xibindo OS documentos Theilacker à Sely Marquardt
exigidos pela lei a fimTheilacker. Ela, brasileira, sol-'
de -Se habilitarem pára tslra, do lar; natural de Jara

casar; gúá do Sul, domlclllada e resl-

Telefone

TERRENO x APARTAMENTO

, "LA", IMOVEIS;' OFERECE APARTAMENTO DE FINO

ACABAMENTO, EM TROCA DE TERRENO NA éONFLU�N
CIA DAS RUAS PROCOPIO GOMES, BARÃO DO RIO BRAN
CO E, AV. MAL. DEODORO E RESPECTIVAS LATERAIS. IN

FORMAÇÕES� PESSOALMENTE, NA LA'R IMÓVEIS.

LAR Imóveis
Ruá Estéria Lenzl, esquina, Av.' Gefúllo Vargas,

sobreloja de Dalmar Magazine.
'

••0 AGORA ,EM NOVO ENDEREÇO PARA
MELHO'R SERVIR VOC!:

'

(0473) 72-0510

TERRENOS:

- Praia de' Ubatuba (centro}, magnffico lote a :..30m do

mar, :iona supe�-nobre (2.0 'lote a, partir do mar). \
,

- Praia de 'Piçarras, pró�imo HotJI Candeias, lote a

120m do mar. Troca-se por, carro ou terreno ,.em Jaráguá.
--Rua Antônio Carlos Ferreira, esquina com a Rua Tho- ,li

maz Francisco de Góes, tl;!rreno' alto de 870m2, medindo
29x30m. Cr$ 380 míl. - \1

I

- Entre ,Jaraguá Esquerdo � Franciscól de Paula. bem

próximo Loteamento Maréatto e' nova Avenida. que Iig,arrá
aqueles' dois- bairros, área de 80.000m2 (200x400}, o que
dá 128 lotes residf'lnciais 'ou chácara,de alto-padrão. Ideal

também. para agricultura (Já possul p�rte em arrôzei�as).
Apenas 50 mil o morgo.' BARBADAI

CASAS: '

, /
- Rua João Franzner, a 300m da Rua Walter Marquardt,

magnIfica residênoia em alvenaria com, 4 dörmitórios acar

petados, banheiro com azulejos até o teto, churrasqueira,
for_po, etc. Cr$ 1.350 mil.

- Rua José Emmendoerfer, a 200m de supermercado,
cflsa de madeira de 98,!,2, construfda em terreno de 714m2

(17)(42). Estu�a propostas.
- Ilha da Figueira, a 1 km da ponte pênsil da Weg iI,

cäsa nova de madeira com' 3 dormitórIos, casinha e bIÍ.
nheiro em alvenaria, ,abrigo para vefculo, edifickda em ter

reno de' 630m2. Apenas Cr$ 370 mil. Estuda coni:liçõ�.

.,

Relojoaria, Avenida
QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,

II PRESENTEIE COM AS SUGESTOES
DA RELOJ.QARIA AVENIDA.

Conheçd as sugestões em J6las, rel6glos,
pratarias e artigos firios para presentes e rec&.
ba o atendimento com o,carinho que V. merece:

" ,. "Av. Mal. t'eodoro,' 431 '- Fone: 72-0038

SANTA CATARINA
\

A ,egurança' dâ sua compra ou da sua ve,.". da, uma garantia segura de Investlrri�nto.
I Se voei quer comprar ou vender um Im6-

vel" procure a, EMPREENDIMENTOS IMOBILlA�
RIOS MARCATTO LTDA. \

EmpreendilÍlé�nios
.

',Marcatlo
Imobniários

lIda.
Av: Mal. Deodoro, 1.179 - fone:72-0166

J,ARAGUA DO SUL - SC

----------�-�--�----�
I'

"

.
. I,

1,:E1 Nós ·coloça'mos mais I
F .....

, cor em sua Empresa, II
i' CI
I .::::a Para isto 'estamos I
I �l equipados

,; I
I =- com ,um moderno, '.

: � d�partamento 'de' arte, .:
I .�. Fótolito - e Máquinas de I
I 'li- Impressão ,'O F F 5 E:r :
! ,

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

filho de Adellno Pereira e Fio.,
rentlna Fernandes Pereira.' Ela,
brasileira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em São,'

João, neste distrito, filha de

José Alves Abelinó ,e Maria

Pelens Abeliho,.

dênte na Rúa �orge Lacerda,
nesta cidade, filha· de Herclllo

,

Vailatt e Ursula Fodi Vailatt.
, '

Edital n.o 11.525 de 13.08,1980
Bruno Saueressig e

,Luzia Martin

Ele, brasileiro, solteiro, car

pinteiro, natural, de Piratúba,
neste estado, domiciliado e re-,

sidente na Rüa 'Roberto Zie

'mann, nesta cidade, filho �e
Pedro Saueressig e Ema Frieda

Saueressig. Ela, brasileira, 'sol
teira,' industriária, natural de

Barra Velha, rieste Estado, do
miciliada e residente na Rua

\

Roberto Ziemann, 'nesta cida-

de, filha de Leopo'do Martin e

Tereza Martin.

Edital Ii.o 11.526 ae 15.08.1980
Mauro Krüger e
Marlene de Souza�

Ele, brasileiro, solteiro, au

xiJi.ar de escrltörlo, natural de

Corupâ, neste Estado, domici
liado e residente, em Corupá,
fílho de Willy 'Krüger e Paula
Knüger. Ela, brasileira, solteira; Edital n.o 11,529 àe 19.08.1980

auxlllar de éscrit6rlo, natural de
'

_

Nilton Seil ,e Zilda Hafemann

Corupá, neste IEstado, domici- Ele, brasileiro" soltelro, la-
Iiada e residente nà Rua Ve- vrador, natural de J�raguá do

'�ancio da SIlva' Porto,
\

nesta Sul, domiciliado. e residente em

cidade, filha de Martinho Ma- .Rio Oerro I, neste distrito, filho
noel de souza e Marta Thieme de Rudolfo Seil e Irma Mathias
de Souza.

.

Seil. Ela: brasileira,', solteira,
Edital n.o 11.527 de 19.08.1980 �dó lar, natural de Jaraguá-do
Sérgio Luiz Fernandes Pereira Sul, domiciliada e resldente >

e Ber'nardete Abel!no em Jaraguazinho, neste distri-

Ele, lirasileiro, solteiro, ope- to" filha de Germano, Hafemann'

rário, natural de Jllraguá do, e Eroa Bolduan Hafemann. .

Edital n.O 11.530 de: 19.08.1980
José carlos dos Santos e

f "

ZelJnai de Fátima Dias

/ Ele, brasileiro, solteiro, ban

cário, natural de Lages, neste
Estado, domiciliado e residen

te em Vila Lenzl, neSfã'distri

to, filho de Laurencl Nunés

dos Santos.' ETa, brasllelra, sol

teira, Industrlárta, nätural de

Lages, neste Estt:).do', domi'oi

llada e residente em Vila Len

zi, neste distrito, filha ae Pauli

no Manoel Dias ,e Hortencía

Madruga Dias.

Edital n.o 11.531 de 19.OB.1980

.
Vaso Schadeck e

Denize Mariá Júnf<eS
Ele, .braeitelro, s�1tei�0, mo

torista, natural de Jaraguá do
Sul, 'domiciliado e 'residente na

Rua Joã� Doubrawa. nesta ci

dade, filhÓ de 'Leonides" Seha
deck e Juta CzerntéWTcz Scha
'deck. Ela, brasileira, 'soneira,
bancária, natural de Corupá,
neste Estado; domlcllleda e re

siOente na Rua Hen;:)que Mar-,

quardt, nesta cidade, filha de
Antonio Bernardo JlJnkes e M'a
'rla Garcia Junkes.

Edit�1 rr.? 1,1.53� de 19.08.1980
Walmôr Voipl e .

Francisoa BaruHi

EI�, braslleíro, solteiro', ope
rário, natural de Massarandu
ba, neste Estado, êomtclllado
e_residente em Vila 'Lenzl, 'nes
te distrito, filho

,-

de �Valentin
Volpi e Teresa, Volpi. Ela, br.a
silira, solteira, costureira, natu-
,ral de Luiz Alves, neste Estado,
'd0"licilfada e residente em Vi
la Nova, neste distrito, filha de

,

Irineu João Barufti e Claudia
Pereira 'B'arufti.

Edital n.o ,11.528 de 19.,08.1980
Lourival Fodl $

Antonia Flor

\ Ele, brasileiro; solteiro, la

vrador, natural de Jaraguá do

Sul, domlclllado e residente
em Jaraguá-84, neste distrito,
filho de Hilário Fodi e Ana

Lescowicz Fodl, Ela, brasilei

ra, solteira, lndustrlárla, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada
e resldente 'em Ä1to Gadbaldi,
neste distrito, filha de Abilit;)'

Flor e, ENina Cardozo Flor.
I

Edital n.o 11.533 de 19.98.1980
Ped.,o Agostinho Martins e

Generosa,Mader'

Ele, brasileiro,' solteiro, ope
rário, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residente
na Rua João Planin�check,
nesta cidade, ,filho d� Agosti
nho Jacob Martins e Clara An
dreazza M.artins. Ela, ,brasilei
ra, solteira, industriária, natu-'
ral de Massaranduba, neste

Estado, domiciliada e residente
na Rua Alberto Santó� Du
mont, nesta cidade, filha de
JosP. Mader 'e Joc;efa SIomecki
Mader.

Edital n.o 11.534 de 20.08.1980

15111ael Glasenapp e

Odete Julla Borges,
Cópia recebida' do Oficial de

Joinvill�, neste Estado.
Ele, brasill;!iro, solteiro, pa..

delro, natural de Jaragué do

Sul, 'domiciliado e residente
nesta cidade, filho de Erico
Carols Glasenapp' e Aíma ZI
chlsdorff Glasenapp. .eia, bra
sileira, solteira, balconista oa-(
tural de Joinvill�, neste esta
do, domiciliar:fa e residente em

Joinville, neste, Estado, filha
de Olavio Sabino Bórges e Ju-
lia Alves' Borges. '.

" '-
o

E para que chegue ao co

,nheçlmento de todos, mAndel

passar o presente Editai, que
/ \

será publicado pela Imprensa
e em cartório, onde será Afixa- ,

do durante 15 �ias.
,Se alguém �ouber de algum'
In,pedlmento, ,acusEK> 'para 'os

fins legais.
I ,

A OFICIAL'

,,-

.Estado _de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO, SUL

Operaç�o limpeza
�"

,

.

A Prefeitura. Municipal de, Jaraguá (do Sul,
preocupada com o aspecto urbanístico da cida
de, viSando acima de tudo preservar a. tradição
de "cidade limpa", conclama a colaboração de
todos os a:nunícipes para a campanha "OPERA
,ÇAO 'LIMPEZA", a ser desencadeada em toda zO:
na urbana.

Esta �ampanha tem, como objetivo' principal
promover, através da população e administra
ção municipal, melh�rall'lentos e limpeza de jar
dins públicos e particulares, bem C9mo, dotar as
casas e logradourós públicos de um visual con- <

dizentes com as tradições jaraguaenses.

Chevette 80.

li

A campanha, ora lançada, ,é decorrente da
realização dos XXI JOGOS ABERTOS DE SANTA
/ CATARINA, oportunida"e em que a cidade re

ceberá milhares de visitantes, dai a necessidade
de termos que transmiti'r uma imagem ,positiva.

,O inicio ê:Ia camp�·nha está marca� para'
hoje e; º seu término, para o dia 15 de setem
bro de 1980.

E�mmendoerf�r COm. de Veiculos Ltda.
-- -- ----- ------------._-- -- -- -- --�

Temos certeza de que, com a participação
de lodos, haveremos de mostrar aos visitantes
que, além de ser um gran� parque industrial,
Jaraguá do, Sul é habitado por um povo ordeiro
e sensível à sua comunldade� /\

Jaràgúá do Sul, 15 de agosto de 1980.

,VICTO'R BAUER

Pref�ito Municipal

)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMANA DE 23 A 29 DE AGOSTO DE, 1980

- Escanteio·--.
-. Vida d� Sfbe pequeno é me��o um "m�r

de espinhos". Não bastasse as dificuldades fi

nanceiras que enfrenta, alguos ordinärlcs sem

pr� .encontram algo com o que criticar, fazendo
duma pulga um elefante, e o que é pior, envol
vendo até uma cidade que nada tem a ver com

a situação. Isso foi o que aconteceu após a pug-

.• na Juventus-vs Carlos Renaux, dia 13 passado,
em que saiu vencedora a equipe brusquense,
graças a açãonefasta 'e attamente pr.ejudicial da

arbttraçern, fazendo a torcida revoltar-se,a quase

atingindo conseqüências graves, não fosse a

pronta intervenção da pottele. Veio, após, pela
imprensa, o Sr. Moritz � um d9S dirigentes do

clube. brusquense, assaear centra a falta de con

dições do Estádio e da selv�geria da torcida, en
volvendo também a cidade, que ficou maculada

pela ação desse .dlrlqente que, também, tempos
atrás, "soltou os cachorros" por cima do próprio
Juventus, bradando MS quatro cantes do Esta-

I
'ádo o clube grená ter cortado a água dos vesti -

rios à sua delegação. A "grande imprensa" deu

amplo destaque ao acontecimento, como sem

pre, só aparecendo as coisa,s negativas, extra

poíadae pelas declarações nem sempre verdadei
ras do Sr. Moritz, rebatidas, em parte, pélo dire

tor Raul Rodrigues, no jornal "A Notícia". Mas a

péssima impressão ficou mantida', como sempre.
,

-000--

Outra. Domingo, antes .da partida Juventus
e Figueirense, o pessoal do Juventus mandou'

aos vestiários alvl-neqro, como ocorre a' cada

jogo, várias garrafas de 'água mlneral, apertas,
.para consumo durante o jogo. Mas os dirigentes
do Clube da Capital, temendo 'talvez "estarem

envenenadas ou com alguma outra droga!', sim
plesrnente não aceitaram, indo posteriormente
adquirir outras, fechadas, junto ao bar do Clube.
Tal atitude, mesquinha, irritou os dlrlqentes-

gre-,nás, feridas em seus brios de honestldade e

hóspltalldade, pols jamais, em tempo algum, pe
lo procedimento sempre correto que tem carac

terizado a dlretorla, tar-se-la tamanha maldade a

um clube co-irmão. E, para piorar, após, o Mole

que Travesso brindava sua to·rcida com uní,a go

lel:!da sof.rida,' 4 a' O, ,çom todo. mundo aceitando.
o resultado, 'sem contestar, só lamentando. é
claro.

-000--

Mais·outrá. Muita gente estä aInda a se per
guntar do porquê o técnico Jorge Ferreira (Fi
gu�irense) ter ajuntado várias. ,pedras ao lado
'do alambrade. e dÓs vestiários, guardando-as
nUln .'dos bOlsos de sua .jaqueta. ..

"

�OO--
. ,

,

'A Cõmissãó Central Organizadora dos XXI

,Jogas Abertos áe Santai Catflrina d�sde, a sema

na passada,
.

reúne-se no CIP, todas as' terças
�feiras, 'traçand,o os preparativos aos Jasc. Na

quele local; igualmerite, qUe inclusive foi visitado

pelos principais merribros da 'Comissão, funcio
nará a' secretaria exec'útiVa e central de impren�
sa na se'mana do maior' acon.tecimenta polies
portiil0 barr.iga:-v�rde, de. 17 a 25.de outubro.

--=000--
O campeonato brasileiro' do próximo ano

começará no dia 18 de janeiro e irá até 30 de

abril e a abertura da témporada de 1 !,)81 será' no

di�'10 de_janeiro. sábado, com a pa·rtida entre' o
campeáo',brasileiro de' 80 e o' InternaCional, cam
peão de 79, 110 Maracanã, e�. jogo que'será te;
levisado para, todo o Brasil. No Cia. seguinte, a

CBF progràmou a festa de abérfura das tempo
radas estadüais com um jog� em ·cada capital,
entre o campeão e o vice-campeão de seus res

peetivos Estados.

--000--

Um esclarecimento aos navegantes que nos

tem quesiionaào acerca dos preparativos �o.sJ
_ _,. I

'Jas,c, aCllandq-os "meio devagar" e também
.

"sem a devida motivação". A CME (Comissão
Municipal'de EsporteSj) cuidä exclusivamente da

preparação daS equipes para os Jogos Abertos,
ao passo que a CCO (Comissão Central Organi
za,dora), cuida da preparaçãp destes .mesmos

jogos, logo, há uma grande diferen.ça entre am

bas, muito embora, pelo certo,. dilvessem andar

unidas, somando experiências. Esclarecido?
-OOQ.-;..,-

Tudo o que é positivo merece divulgação,
"e aqui, sempre terá. A ARENA (que não é parti

. do político); más, sim empresa do ramo de con-

I
fecção de material esportivo e que"vestiu todos

os \atletas brasileiros das ?Ii�npíadas de fy'Ioscou,
,encerradas dias atrás, prmclpalmente os atletas

da natação com' suas cores deslumbrantes e no

vos modelos, vestirá com exçlusividadé' a nata-

ção da cidade-anfitriã dos XXI JASC, nas cores

azuHurqueza e branco, no próximo !)lês de ou

tubro. Ao total. serãO'13 moças e 8 rapazes que,

contemplados que fo'ram (tudo gratuito), mostra�
rão' h'água sua competência, conjugando beleza
e técnica ao esporte mais completo, em busca
de medalhas. A cessão foi' feita ao Beil'a Rio'
Clube de Campo, que por extensão �epresenta o

selecionado de natação do municíp'io.•

I

-oo�
A Cassol inicío\J segunda-feirâ a fundamen

tação da arquibancada do Estáâio Ma� Wilhelm,
para montá-Ia tão logo esteja em .condições.·E
quánto ao Baependi, ainda, até quarta-feira não •.

. havia sido definida a situação de Küster, que
treina no Ceará, justamente pelos Cr$ 50 mil
que o' clube local pede pelo seu atestado libe
ratório. O atleta foi também oferecido ao Juven
tus. (Do Editor ESPOrtivo).

CME
Num encontró multo-posltlvo, a

Comissão Municipal de Esportes -

CME � reuniu no início desta se

mana a imprensa (A Notícia, Gaze

ta e Oorreio do Povo) para apre-
's�ntar um relato suscinto de suas

atividades no decorrer de cinco me

ses de trabalho (foi reativada após
anos de abandono em março deste
ano por Portaria Municipal), onde

I

constatou-se a situação real do es

porte amador da cidade e a preocu
pação em, através um trabalho plan]
ficado, apresentar o melhor pesst-'

. �
vel dentro do que as condições per-
mitem. 'Ressaltou-se,

.

na ocasião,
com grande ênfase; o apoio flnan-

,

cetro da, municipalidade que não se

tem furtado em subvencionar a en

tidade e os clubes em detrimento
ao

. esporte local.

No encontro com a imprénsa,
pela CME, participaram o presiden
te Fidélis Carlos Hruschka e seus

assessores
' Arlovaldp Xavier dos

Santos e José Augusto Caglioni.

INSCRiÇÕES

O município de Jaraguá do

Sul fern um total de 269. atletas em

condições de participar dos Jogos
Abertos,' inscritos nas Federações e

na Coordenadoria de Desportos; ór
gão da Secretaria de Cultura, Es

porte ·e Turismo, Anteriormente, se

gundo o relatório distribuído à im

prensa, haviam somente 83 atletas

regTstràâos nas Federações e ou

tros 106 na COD/SCET, ao passo

que, agora, outras 150 foram 'efetua�
das em Federações e 163 na Coor

denadoria de Desportos, não ínclu-.
sas aí a ginástica olímpica, cujo
prazo gara registro ,na federação
especializada expi'ra-se em setem

bro, hajavista haver sido criada há

pouco tempo. Um total de 13 atle-
.

.
tas rep.resentaJ'�o Jara:guá do. Sul

NESTE DOMINGO, NO
"JOÃO MARCATT'O",

JUVENTUS X R.l0 DO SUL

reúne a imprensa
nesta' modalidade, que surgiu em

78 em Jogos Abertos, de forma sur

preendente apresentando resulta-

.

dos altamente positivos.
.

.

Não -obstante haver �69 atle-
tas em condições de participar do
evento poli-esportivo do mês de ou

tubro, a previsão dá Comissão Mu
ntolpalde Esportes é -de que 184

representem .0 município, dos quais
112 do Sexo masculino e 72 do se

xo feminino, além do que 15 dlrl

gentes terão condições de represen-:
tar a entidade durante os Jogos,
dentro da modalidade que cada quar
está ligado.

E dentre' esse total de atletas,
70% são estudantes, ao passo que
Outros enfrentam dificuldades em

treinar, pois que as empresas onde

estão ligados profissionalmente não

os liberam durante certo período
do dia, prejudicando o rendimento,
todavia, há outras que entendem

perfeitamente. o verdadeiro sentido

do amadorlsmo, concedendo dis

pensa para realizar treinamentos.

SÃO 22 MODALlDADE:S.

""Jaraguá do Sul estará este ,

ano participando dos Jogos Abertos'

.ern 22'modalidades, centra 11 do

ano. anterior, em Blumenau", 'Tal.
declaração foi. feita . no encontro'
com a imprensa, destacando-se .na

oportunidade o alto significado que
isso vem. a representar em termos

de motivação ao público, que po
derá' Ver o muntclpío competindo
também em outras modalidades, ao.

. ....
invés somente das tradicionais que
a imprensa dá amplo destaque.

Em Blumenau, o municlpio par

ticipou na natação M/F, atlet-ismo

M/F, 'bolão M/F, ginást-ica olímpi
ca M/F, futebol de salão, ,bocha e

tiro ao alvo caràbina, acrescentan-

,do-se, para 1980, as modalidades

de handebol femini,no, basquetebol,
masculino, volibol rnasculino, ciclis
mo, tênis de mesa M/F, tênis de

campo M/F e xadrez M/F, alé� de

T.o.ÇA SANTA CATARINA/aO

Rio do Sul e

Chapecoense,
,. .

os· prOXlrllOS
adversários do

Juventus
I �

Fazendo seguramente a pior campanha
ê1e toda' a

.

sua existência e 5 de profissiona
Iism� como integ�ante da divisão especial
da 'Federação Catarinense de Futebol, o Ju

ventus que vem de dois resultados negativos
seguidos em seus domínios � 3 a 2 para o

Carlos -Renaux e 4 a O para'o Figuei'rense' �,

e após, no meio desta semana ter jogado.
\7m Criciúma ante a representação local;
tem � jogar ainda pela Taça Santa Catarin,!
quatro partidas, das quais duas em casa e

as. demais fora, som�nte cumprindo taoela,
pois a nac:(a mais aspira em termos de .clas

sificação, .já irremediavelmente ,rebaixaçlo à

segunda div·iSão, ao ,Iado� do RiQ do Sul, Ma
tra, Palmeiras, Paysandu e outros ,conforme
a Resolução 1/80 do CND.

'

FIGUEIRENSE E CRICIOMA
, No domingo, fazendo uma das piores

'exibições '-da temporada, o Juventus não o

fereceu resistência capaz de evitar que o Fi

gueirense encaçapasse quatro OOla$ no ar

·co defendido por. Perôlo, e111 pleno Es�ádio
João I Marcatto, I,lma das mais vexatórias

derrotas já ocorrida em Jaraguá do Sul, aA
te um público que deixou' nas bilheterias

pou�o mais de Cr$ 30 mil e que saiu frus

trado, ou talvez até "contente" por a equipe'
Aão ter levado mais gols, o que fatalmente

teria aconte.cido cas,o a equipe alvi-negra da

Capital forçasse o jogo. Primeiro tempo·: Fi

gueir.ense 3 a.O. Final: 4 a' O. '.

, E após essa inesperada e contundente

goleada ,em 'pleno "João Marcatto", sem

moral e sem confiança em sí mesma. no

meio desta semana 'a' eql-lipe 'juventina foi a
Criciúma enfrentar;o representante sulino."

AGORA, RIO DO SÚL E C(;lAPECOENSE J'
Sem atrativo a!gum e ,am1evida. uma 'bai

xa ,renda, Juventus ,e. Rio. QO' Sul jogam na
. tarde deste domingo somente para eumprir
tab.ela, no 'Estádio ,Ja?<? Marcatto e com iní

cio às 15,. horas. Após esse jogo,
,

o repre
seAtante jaraglJlaense tem pela frente a .GÁa

pecoense, quarya-feira, '21 horas aqui em Ja

raguá do· Sul e encerrará sua participação
na Taça Santa Catarina jogando ainda con

tra ° Mafra e PaysanGlu, partidas que'-não
despertam nenhum interesse da tor.cida.

e
saltos ornamentals ternlnlno. Exce

tuando-se o xadrez, nesta última re

lação, todas as demais modalida

des são mantidas pela CME, escla
recendo-se, aí, que são considera

das modalidades a da naipe mas

culino e a do feminino.

Neste contexto todo, com 22

modalidades representando Jara

'guá do Sul nos XXI Jogos Abertos

. de Santa Catarina" de 17 a 25 de

outubro, as perspectivas do desem

penho das equipes locais" segundo
a CME explanou, com base nas' in

formações tomadas junto 'atécnl
cos e coordenadores, são de que
deverão tentar

.

medalhas e . boas

colocações as modalidades de atle

tismo, natação; bolão feminino, e,

ginástica olímpica, porém, como em

jogós tudo pode ocorrer, aliás es

ta é a verdadeira motivação' do e�
porre, algumas modalidades pode
rão surpreender com boas ou más

apresentações, mostrando o traba

lho realizado e iniciado há poucos
meses.

AUTONOMIA

Com .

a finalidade de

continuidade ao trabalho

se dar
iniciado

este ano, com a dlverslflcação de

modalidades -para que com isso Ja

raguá do Sill se prepare cada vez..

melhor, tendo como fator primor
dial � estrutura e base no espor
te, a CME deu -total autonomia à

técnicos e coordenadores, além de

amplo apoio, inclusive colocando à
.

disposição das modalidades 'coleÍi-'
vas de salão, o Ginásio de Espor
tes Artur Müller, contratado à 19a,
Ucre.

Esse apoio, contudo, dá-Se
graças a colaboração financeira da

�unicipa(,jdade, frisada seguidas
'vezes durante··o encontro CMEllm

,pre(lsa, que tem subvencionado os

'clubes e modalidades. para quê·
possám

.

executar seus trabalhos,
bem como a própria CME, para
sua manutenção e a9úisição de ma-

Ginástica . olímpica
A ginástica olfmpica, como' modalidade

q'le surgiu para Jaragué do Sul nos logos
Aberlos em Caçador, há dois anos atrás, trei
n3 com o objetivu único de brigar pelas' pri
meiras' posições nes Jasc em Jaraguá, sob

Varjão/BO começa
Chegadas' as" últimas. rodadas da fa

se semifinal, o III Campeonato Varzeano

de Futebol (Varjão/80), pronlovido e co

ordenado pelo Esporte Clube Figueirense,
da Ilha da Figueira, começa' à apresentar
as equipes finalistas que i�ão à disputa,
do titulo máximo da competição, a partir'
do primeiro domingo de setembro. A me�

dida que a importância dos� jogo.s aumen

ta, igualmente sobe o número de especta
dores ao Estádio Antônio Ribeiro, ávidos
no acompanhanfento das partidas, torcen-'
do, às suas cores favoritas.

.

No domingo 'passado, pela antepe
núltilna rodada, o Posto Maser que vem

se constituindo 'como a equipe mais re

g�lar do Campeonato, passou PE?lo No

roest� pela contagem mínima, enquanto
que Figueirense e Vila Lenzi, e� partida
caracteri2:ada por uma autêntica- guerra
de nervos, empataram a dois tentos, re

sultado ju.sto pelo que apresentaram du-

mostra seu
terial às modalidades destinado à

'

treinamento (aqasalhos, tênis e

meias) e para o ßesfile de abertu-
,

ra dos Jasc. Esse aspecto vem me

recendo por parte da Oomissão Mu

nicipal de Esportes o maior empe

nho, pois que o pensamento é a-

. presentar algo realmente deslum

brante, que cause impacto durante a

abertura dos Jasc, razão porque é

mantido 'sigilo' em torno do assunto,
, I

T�CNICöS E, COORDENADORES ,

,

Para o trabalho de preparação
aos- Jogos Abertos, a CME. conta

com a colaboração de técnicos e

coordenadores .em todas as moda-

I ic(aões. Na natação o técnico é o

Ariiinho e coordenador Sigmar, ac

tlerrsm� � Caglioni (Alberto Taran-,

to), bofão - Arno Henschel (Dair
Bago) ginástica' olímpica - Dur

val (Amadeu Mahfud), futebol de .

salão. � Alclone. (Lourivaß, bocha
� 'Dare (Dorival), tiro carablna r+

Duwe {Adernar Duwe), handebol -

Oefço (Dr, Arnaldo), basquefetiol �
Czernay (Douglas), volibol � Orlan

do '(Balduín()f)� clclismo � Portu

guês (Domingos correta), tênis de

campo � Mário (Ewaldo Séhiewe), \
tênis de mesa � Dr. Guida e xa-

'

drez � Dr. Ivo. Inclui-se também
os saltos . ornamentais fe,minino,
cujo técnico é o Prof, Arlovaldo,

.

trabalho
OUTROS, ._

No sncontro iTiãn1Tdo':'com a im

prensa 10-01;1:1, a CME enfatizou sua

pretensão de realizar um .,;�a,�lho
dos melhores, dentro do que as

condições permitirem. Amassifica
ção do esporte jaraguaense, a e-
\

xemplo do que ocorre em outros

centros cio Estado foi igualmente
dele'ndida bem como a pensamento
uníssemo dos dlrigÉmtes' é de que

nos Jasc tudo correrá bem' com
no'ssas equipes, apesar do' pouco

tempo de preparação. 'de �gurrias
modlidades. E- nesse aspecto, sa

lientou-se que dependerá muito do

estudantado o apoio e incentivo às

equipes representatlvas do rnunlcl
pio, no sentido de não

.

vaiá-Ias,
entrando aí o trabalho de conscien

tização. dos educadores, mesmo'

que algumas modalidades não apre

sentem os resultados esperados,
pois muito não se pode exigir pelo
pouco tempo de preparação.

As dificuldades que há entre.

outros assuntos foram abordados

no diálogo mulfo posltlvo da Oo
missão -Muni.cipal de !=sportes com

a Imprensa-eapeclaltzada e que deo>
verá se repetir, .mostrahdo desta

forma 'ao público, que cobra resul

tados, d trabalho planificado a mé

dio prazo que vem sendo executa

do': A CME ofereceu, após a coletl

va, almoço num dos restaurantes da

cidade.

Flagrante do' encontro CII!IE/impren sa�

tr�eina' . para os JASe
até agora de Jogos Abertos ou competição
semelhante, me.smo que amistosa.

E neste sábado durante o "telecath in

ternacional" que o Movimento I Bandeirante

de Jaraguá do Sul promove' no Ginásio de

Esportes Artur Müller, a' ginástica' o'límpica
tem' apresentação, brindando··aos ,espeétado�
res, nos exercícios solo, trav'e e salto (fe
minino) e, solo, trave, .paralela e cavalo com
arções, no masculino. Na ginástica.ollmpica
as garotas fazem sua pri!)l�ira exibição as>

, público.

o' comanâo do Prof. purval Borba Neto, que
. está entusiasmado pel-o progresso de s�us··

pupilbS, 'principalmente as meninas, que es

tão assimilando perfeitamente os ensinamen

tO(;. Neste naipe, nenhuma garota participou

a definir· finalistas
rante' os noventa minl:ltos. Com estes re-

, sulta'dos, o ,varjão/80, até esta rodada,
tem na lideránça o Posto .Moser com 6'

pontos, em se.gundo Vila Lenzi com 5, .em
terceiro o Noroeste com 4} em quarto,'
empatados, figueirense e. Rio Molha com

3 (o-Rio M01ha tem uma'partida a me

nos) e.na última pOsição os Veteranos que

t�m somente' 1· ponto conquistado até o

presente.
Posto Maser, Rio Molha, Noroeste e

Vila Lenzi dividem as melhores. possibili
'dades de classifi·carem-se entre as que
decidirão o título.

b técnico da modalidade, Durval Borba
N�to, que mantém sessões de treino junto ao

giná!?io de espotes e Colégio São Luís,. re
velou, . por outro lado estàr a ginástica olím

pica local completamente aparelhada, em

bora sem um local específico para treina
mento. Disse o técnico haver granGies pos
sibilidades de Celso Hennin'g, um dos ex-in

tegrantes da equipe masculina voltar a com

petir pbr Jaraguá do Sul nos Jasc,. reforçan-
I do a modalidade para brigar pelas' meda

lhas. Henning reside atualmente em Curitiba
e tem efetuado regularmente treinos em Ja

raguá.

Até 17, de setembro, o técnico 1:Iefinirá

quais os atletas em candições de competir
e obter pontos, nos Jasc, da:ta er:)1 que-expi
ra-se (r prazo P5lra registro de atletas' na

Federação Catarinense de Ginástica, que
não está ainda oficializa'da. ,"

PRÓXIMA RODADA

Neste domingo, dia 24, pela ,quinta
e penúltima' rodada da fase semifinal, jo
gam às 13h3'Omin � Veteranos ,x FlQuei
rense e às t5h30min � Rio Molha x No

roeste, partidas que decid.irão classifica

ção.

E o futebol de satão ,po.derá term inar dia 29
- Caso não ocorram empates e�tr� os

primei ros class,ificados, os 'campeonatos a- "

dulto e juvenil de 'futebol de' salãe desta tem

porada, poderão termin�r na próxima sexta-

,-feira, dia 29, quando serão conhecidas igual-,
mente as agremiações que adquirirão.o di
reito de participar do Campeonato Estadual

premovido pela FederaçãO. Catarinense de
Futebol de Salão, cujos detalhes à respeito
a Ligfi Jaraguaense não os possui� até o iof
cio desta semana.

Os resultados das .partidas realizadas'
semana passada são estes: dia 13.- Cyrus
2' a 1 Urbano (juvenil), Arweg 3 a O Urbano,
Besc 2 a 12 Jarita e CYrus 8 a 2 Kohlbacl),
pela categoria adulto, jogos estes ainda vá
lidos pela fase de classificação, última roda
da do re.turno. No dia 15, sexfa-felra, na ca

tegoria juvenil, primeira 'rodada do turno

final, a Jarita goleoú a equipe do Besc· por
6 a O, enquanto que no adulto, Jar-ita vs Ar-

.

weg e Cerealista Urbano vs Besc, não alte
raram o 'marcàdor, :0 a O em ambas as parti
das, muito difícil de acontecer no futebol de

salão, provando a igufÍh!làde de forças q.ue
há entre as concorrentes ao tftulo.

E os cam�éonatosr que deveriam se

concluídos nà noite dá ontem, diante das .fr,a
cas arrecadações registradas na semana pas
sada, dirigentes da modalidade optaram por
desdobrá-los

•

�m rodadas nas duas sextas�',
-feiras (oritem e a prÓXima) subsequentes, o
que vem ocorrendo, haja 'vista ontem à noi

te haver jogado Urbano x Besc (juvenil), Ja
ritá vs Urbano e Bese vs Arweg, no adulto.
E para a prÕx�ma sexta-feira, di� 29, quan
do a decisão do adulto e juvenil poderá o

correr, os ingressos serão majoraaos de

C�$ 10,00 para Cr$ 20,00; São estas as par
tidas decisivas: Jarita vs .Cyrus (decisão do

.
juvenil), Arweg vs LJrl?ano e Besc vs Jarita

.

(decisão do adulto').

Desta forma, para o Campeonato Estlr
dual desta temporada, já são cohhecidas as

equipes representativas do' municlpio: Jarita
e Urbano, campe'onato já decidido, pelo
infantil; Jarita e Cyrus, peio juvenil e, Jarita

. e Besc, pelo aeulto. p,.s
.

equipes da Jarita
poderão éonquistar algo. inédito em termos
de salonismo jaraguaense, o título nas três

çategorias, um já assegurado, no iAfantil.
) ,- .

Vivendo em tempo de decisão do espor
te cia bola pesada, t3 oportllno o destaque
das estatísticas, dados referentes antes da

rodada de ontem à noite, 'e somente na ca

tegoria adulto: artilheiros � Maíca (19
gois) da Urbano, Zé C�rlos (Mansol) '18, Ar
naldo (Unibanco� 17 e Alcir (Urbano) com 15

go;s; Quanto ·ao "goleiro menos vazado",
.Roeeer' (Jarita) tomou apenas 9, contra 14
de segundo celocado, Dalbérglo, tia Arweg.
Em 58 p!lrtM'as, foram anotados 273 gols.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO'POVO. Jaragué do Sul
'

SEMANA DE 23 A 29 DE AGOSTO DE 1980', , EDI'ÇAO N.o 3.101

Projeto JaraUQá em
'desenvoJvimento

,

\'
ROli iniciado segunda-feira, dia

18, no salão nobre da agencia do
Sesi o I Programa Ide' lnlclação à
Formação, de Adrnfnlstradores de
MIcro, Pequena e Media Empresa
- o Pliõjeto Jaragüã, Inlclatlva do
Departamento Regilonal do Senai
de Santa Catarina e Oenro de Trei
namento de Jar:aguá do, Sul. A a
bertura teve as presenças de vá
rias autorldades, empresártos e
convidados que' prestigiaram a au
la Inauqural.profertda pelo Indus
tr'al Eggon João da Silva, Diretor
-Presidente do Grupo Weg.

O lnlcío do Programa proprla-.
mente dito deu-se quinta-feira, dia
21. cuando o sr. G,eraldo Wernin�
ghaus, também diretor da F.ietro·
motores Weg, ministrou ensina
mentes sobre "Princípios Funda
mentals de Gerência" a 57 partlcr
pantes de 41 empresas de Jaraguá

, do Sul, Guaramirim e Oorucá.
, Em vista do número. de inscri

ções, as aulas anteriormente pre
vistas palia O' 'Centro de Treina
mento do' .Senal foram transtertdes '

para o salão nobre d:d $.e�í, 'local
mais amplo e cômodo, O núrneso
de empresas insoritas empolgou O'
diretor dO' CT, Jerônimo Loz, p.<3'la
receotividaae e vOhjntarieäade do
empre:sariaao ao p'rograma inédito
em termos' de 'Bras'iI, nÇ> anO' c'inco
do Senai em Jarargua, in-augurado
em 19.6':75.

"

O corpo docente durante o
âes,envofvlrnento do Projieto Jara
guâ, será oe Jaraguâ, Blumenau\
Joinvi.lle, FlorianópolNs, contratado
pela CNI, do Ceag/SC, BRDE, Ba
desc, Tupi/Hansen, Aeoeita Fede- '

ral e do próprio- Senai de Sa,nta
-Catarina.

,

Na so'lenidade de abertura do
I Programa de Iniciação, à Forma
ção de Administradores die Micm,
Pequena e Média Empresa, segun
da-feira, presentes o Diretor Re
gional do S'en'ai-SC, Céliol Gaulart,
Dir�tor (ja Oepartamento de Assis
tência à Média e Pequena Empre
sa, Arivaldo Silveira Fontes; Antô-

, nio Gustavo Jorge, Diretor da Di
visão de line.imimento dO' Senai Re
giohal; Murilo Rosa, Direto,r do
Centro (je Assistêrl'cia à Pequena
e Média Indústria; Do'rval,M8lrcat
th, Vice-Presidente da Fiesc e r,e

prêsEmtando na ocasião o presi
dente Bernardo W. Werner; Jerô
nimo. L:oz, Diretor do- er do. Senai
de Jaraguá do Sul, atem ãCe outros
�irrgentes do Senai, presidentes
de sindicato patrona:is, participan-

, tes do curso, empresários e de
mais conVidados à Slollenidade.

Suinocultores
recebem

treinamento
Com a finalidade de orientar os

criadores quanto ao manejo dos,seus
planteis de surnos, o Escritório Local
da Emater-SC/Acaresc de Jaraguá
do 'Sul pJ'10igramo� para o próximo dia
27 com iníc'io às 8 horas,' no Posto

Agropecuário, treinamento pa(a sui
nocultores do municfpio. Tal fnsina:'
mento será ministrado plo,r Extensio
nistas da Acaresc e diele deverão par
ticipar dezena e meia de criadores.

,

INFORMATIVO RURAL '

ApÓs um pe�ro:do de pàralização
, voltou a circular lO "InformativO' Ru
ral", editado pela Região Admin,istra
tiva da Emater-SC/Acaresc de Jara
guá do Sul, formada 'Por 18 municf
proS _' Araquari, Ascurra, Barra Ve
lha, Benedito Novo, Blumenau, Coru
pá, Garuva, Guaramirim, lridaial, Ja,. ,

inville, Jaraguá do Sul, Massarandu
ba, Pomerode, Rio dos' Cedros, Ro
deio, São Francisco' do Sul, Schroe
der e Timbó. O Informativo, com ti-

,

ragem de três· mil
'

exemplanes, dis
triburdos gratuitamente aos agricul
tores da Região,. se propõe a ser
mais uma fonte de oonsulta 'ao homem
do campq,; de informação aos inte-'
ressados em agricultura e de divul-
ga,ç,ão de trabalhos executados.

'o iflcil rsencäo ,

às pequenas
emprseas-IClvl

\

o Secretário Chefe Ido Gabinete
de Planejamento e Coordenação Ge
rai d'e Santa Catarina, Norbeno Ingo
Zadrozny, em afenção as expósições
do legisla.tivo jaraguaense quanto a

. proposta de i�enção do Imposto so
bre Çirculação de Mercadorias (ICM)
às empresas com faturamento men
sal inferio'r a três mil Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacion&;J1
(QRTN's), posicionou-SIe sobre o pe
dido da Câmara, informando: 1) Estu,.
dos levados a efei,to pela Secretariâ

, da ,Fazenda, indicaram que aquela
isenção, representaria uma r1édução·
'ná-,recei,ta do ICM, da ordenf-de 5%.

I Em conseqüência, o retorno do ICM
aos municípios, seria também reduzi':
do em 1%. Esta l1edução, traria sé·
rias conseqüênclas às finanças esta
duais e munlélpals; 2)'A Lei Comple
mentar n.o 24' de 7 de janeiro de 1975,
impede a conde'ssão de isenções a
não ser quando autorizadas por con
vênios

'

celebradDs durante as reu
niões do Conselho de Política Fazen
dária - CONFAZ, do qual participam
os fitulares das Secrleltarjas da Fazen ..

. da ou de Finanças dos Estados e dOi
Distrito Fe6eral; 3) No entanto" as .

,

empresas com receita mensal infe
rior a 138 -mir cruzeiros, estão enqua
dradas pelo Estado no regime de Es
tima,tiva Fiscal, ,?o qual, allém do ICM
ser pago em quota mensat fixa, as
respectivas confribuintes estão mie
radas de uma série áe 'exlgênõiaSä'e
or(lem burocrãticá.,·, ',.

Pasep pagará 7< bilhões
, SegundO estimativas,

do Banco do Brasil, ad
m'inistrado,r dos servi
ços do pasep, até o fi
nal deste ano deverão·
ser pagos aproximada
mente Cr$ 7 bilhões ein
benefícios aos 1.800 mil
servidores inscritos no

programa. Além disso,
calcula-se também que
1�300 mil participantes
irão sacar os rendimen
tos (juros.mais o resul
tado adicional de 5,65
por cento calculados
sobre os saldos Corrigi
dos monetaJriamente).
Os valo'res médios do a
bono' devem girar ém
torno de Cr$ 3.900 e os

rendimenfos Cr$ ..

'

.... ,

2.200,00.
Os pagamen,tos serão

iniciados dia 1.° de ou

tubro, prolongandó-SIe
até 30 ,de dezembro. O .

cronograma dos dias de
atendr.mento, elaborado
em função do número
final da inscrição do
participan,te, será am

plamente divulgado pe-
lo Banco do Brasil.

(

Qs resultados 'do no�
no exercício fin;:tncelro
do Pasep, encerrado am
30 d� junho de ,1980,
proporcionaram a o s

participantes BI maior
, valorização das cotas já
I'egi&tradas: d�sde o i'n,í
elo do programa (68.'68
por cento) sobre os sal
dos �as con,tas indivi-,

,
dl;t'.is que, naquela dafa',
totalizavam Cr$ 63,5 b�-

As .. dívidas .. dos· clubes de
. \

A dívida atual dos Clu.- geial.
-

-'Ro momento, cor
bes de Futeb91 para

:

a respond!e a 5%"-- da ren
Previdência Social, sõbe da liquida dos

-

espetá
a mai's de 200 milhõles em cuias de�portivos em que
todo, o país. O último' le- eles pärticiparii Esclare
vantamento do Instituto.:::e o lAPAS que a,respon
de Admini,sração Finan- sabmaade desse recólt1i
ceira da, Previdência

.

e, memo fica a' cargo das
Assistência' Social (lapas) tec:eraçôes que' em g:eral
- datado de abril, infor- (I fazem com regularida-
ma que naquela' ocasião de.

'

_______.......
'

esse valor era �e Cr$166 O ct;terio de con.tribui-
mirhões. O, demonstratt'iv:o c,ão dlJS clubes fof fixado
esc1larece que só o D.is- por �,�i em 19e-.7'-e modifi
trito Federal, e o Estado cado em 19í3'---(Lei n.o
do �cre não tinham dê- 5.939) qua;rido da conces..

, bitos Je qu�. clubes de no- sã!)'d e benefíc,io·s ao' jo
ve Estados estavam CO'rn gado!' ,profissional. Após
parcelamento em atraso. á regulamen'tação da' Lei,

��gul1do 'os técnicos em 1976, 'o enltão' INPS
do Instituto, a div;ida a- fixou normas para o re
tribuída ao Clube' de FuI' C'o'himento de con,tribul�
tebol corresponde a eon- ções, lestabelecendo no
tribuiçãp de 8% que foi vos ,t ritérios pa,ra parca
desconta�a dos empre� l,amento dos debitos. P�"
gadOS e não recolhida los ,dados do IAPtt,-mui
aos cofres do lAPAS du- �cs cll'bes beneficiadoe
rante mui,tos anos. Na CIO- com a fegisração solicita·
brança, a Previdênci'a' In-' ram parcelamenfo-:- rece
clui juros, multas 'e corre.. bendo o cleriifi'eado de
ção monetária, e o grêmio re�u�a ri�ade de -ilfiiação,do seguro' de aCidentes: sem contudo dar conti
de trabalho que é acresci- nuidade a esses . pagado à contribuiÇão do em- mentos, o que exigiu fio
pregado quando do, reco- lAPAS _ pr.o,vfdências em
Ihimento normal

,
termos judici8iis, fazendo
em muitos casos aumen
tar o' valor dessa dívida.

Desabamento
da c'obertura da
cancha da S. E.·

,

J,oão Pessoa
nao prejudicará
competições

para�, ,os
XXI JASC'

"
.

, Quando estavam sendo exe-
cutadtls os trabalhos de c,obertura
da oancha de bocha da Sociedade
Esportiva Joã'o. Pesso�, local onde
se disputará a modalidade nqs XXI
Jo'gos Abertos Ide Santa Catarina,
ocorreram incidentes que dan'ifi
caram a armaçãO' de madejra, oca
sionando desabamento tid,tal da
c!ooertura, por.ém, sem, qualquer
dano a estrutura principal <i'e con
creto armado.

T�o Ipgo tomou-se conheci
mento dtOI fato, programou-se uma
reunião entre a diretoria da S.E.
JoãO' Pessoa e a CO'nstrutora :res

ponsável pela obra, quando a
Consrutora garantiu que exec:uta
ria todos' os serviços e entr.e,garia
a obra até 30 de setembl!g, garan
tindo com ,ls,so nenhuma solução
cfe contfnuidade 'para a obra, que
assim' poderá ser usada quandO'
dos próximos JASC.

,., DOCUMENTOS EXTRAVrADOS
.

A Sra; Thelkla Gumz Fruet,/re
sidente em Jaragu� do Sul, extra
viou sua carteira de identidade ex
pedida 'Pela SSI e trtulo de eleitor.
'rendlo requerido segunda via, tor
nam-se os originais :sem efeito.

Jaraguâ do Sul, 21 de agosto I'de 1980'. 1-2

A CONTRIBUIÇAO
A ,parte empresarial da

contribuição dos clubes O MONTANTE
tem laspectos diferentes Em abril, a dívida total'
de uma contribUição ' re· atingia Cr$' .

-

.

guiar das empresas em· 166.279.666,52, excluin-

Escoteiros mostram'
acampamento ao públiCO

Nos dias 23 e 24 de agosto, o
Grupo Es!coteiJ'1o Jacoritaba, de Ja
raguá do Stil, ab'rirá à visita pública,
os e,carnpamentos dos escoteiros e

Sên\OlS, ao ladO' da, sede, na Estrada
Chico de Paula, nas proximidades do,
Po�tb Maroo"a. Também estará a vi
sitação o acantonamento Fnterno)"
dos lobmhos, na sede'do- GruOI).

. .

'.

�

CHlIRRASCADA )

Está tudo definido para à chur
rascada anual do Grupo, Escoteiro,
dia 7 áe setembro, nlOI pátio da Igre
ja Matrí:: São 'Sebastião, tão '0<),) ter
míne o aesfile cívico estudantil pela
avenida Mal1echal Deodoro. 7 de se

embrc, feriado naciorial, será um do
mingo.

riS,:. agora dívida' 'parcelada
" O diretor de prográmas da Cai,a Econômi� Federal' '(CEF) Mar-'

cos Vinícios Rodrigues Vilaça, informou esta -semana. que todas as agêncais da
instituição estão'autorizadas a conceder' pa!rc�lameno de até 48 m!e:ses a em-

,

presas ou entidades coI!! dé�itos em atraso no Programa de Integração Social
(PIS). Para o parcelamento, as empresas �evem assinar termo de confissão da
divida � o pedido formal do pagamento par,celado. A partir das informações
prestadas espontaneamente ,a CEF efetuará os ,cálculos do parcelamento dos
débitos, acréscidos' de encargos lega,is, juros, multa e correção monetária.

Qm ' benefícios Inscrições abertas
, ,

.supletivosíhões, Aiém dessa valo
rização, toram também
creditados "aos 'partlcl
pantes Cr$ 32,6 bilhões,
rela·1i'vos a distribuição
dos recursos arrecada
dos d,�íente o e��rcícil).

aos

profi ssional izantes
o Banco do Brasil In�

forma ainda que ,serão
reiniciedos em 15 de
seten b l o os pagamen�
tos de saques do prin-

, cipal (saldo da conta);
nas 'ocorrências de, ca
sarnento, aposen.tadoria,
invalidez, .

reforma de
militPa:. transferência pa
ra a reserva remunera
da e falecimento do par
tlcipahte. Tais saques
ensejarão, em média, a
ret�rárta do aproximada
mente,Cr$ 30 mil.

À 19.a Unidade de Coordenaçã9 Re- ,

gional de Educação (UC�E), prestpu e�
ta semana à imprensa ,in�o;rmaç_oes a

cerca dos Exames! Supletivos Profissio
nalizantes, a nlvel de segundo grau, nas
habilitações Técnico em Eletrortécnica e

Auxiliar de Enfermagem,· cujas inscri
ções encerram-se dia 29 de agosto, 6�'.
feira, às 18 horas, junto às UCREs de,
Florianópolis, Orlciúma, Joinville, Laqes
e Itajaf.

, Exig'e-se para os. candidatos de

arnbos os sexos, 'possIUlr,21 anos com

pletos ou a completar at� a data �o inl
cio do exame, ter conclutdo o 1:. gr�u
e, prova do exerclcio da .habilltaça?

, pretendida, no mín.imo ?e_dOIS �n.os. Os.'

documentos para mscncces sao ..
Foto-

, cöpía autenticada de -:- a) carte!ra �e

futebol identidade civil ou militar; b) quitação
.

r

eleitoral; c) quitação, .''':Iilitar para o s�-
, xo masculino; d) oertlflcado die conclu-

são de 1.0 grau; e) uma' foto 3 por 4, r�-
da-Sie juros, as multas e a cente; f) fotocópia autenticada d� ,?ertl
correção rnonetárta co-: dão do INPS, com carteira proflsslon_al
brada por Lei a todos os (candidao:s autônomos); g), declaraçao
contribuintes quei atrasam da empresa onde trabalhou ou traba!ha
seus recolhimento'S'. O (candidatos :emprega?>o�) em pape'l tlm
maior problemà . está em brado, data da admlssao, funça� 9�e
São Paulo, ood'ei a dívida exerceu ou exerce, tempo de exemlC,lO
dos clubes chegou a cer- expresso 'em dias e horas, desde, a data
ca de Cr$ 42 milhões. Nó da admissão até 31.07.80 - assmatu,�a -

Rio de Janeiro esse valor do Chefe de Pessoal qu dos responsa
era, em abril, Cr$ ..... , veis pela Emp�esa; h) réC?I.him�nto de
27.895.787,67. Já, Santa' C'r$ 250,00 'Para a prova teonca; .I�, reco
C�tarina tinha dIvida de Ihimento dß Cr$ 300,Oq do,candldato ��
Cr$ 585.587,90.' provado na prova te.óric�, para 8:.realt-
Asseguram os téCriicos zação da prova práf.lca; J) o r��olhlmendo Instituto que não falta- to, da taxa relativa, à prova teonca de�eram' oportunidades aos rá ser feito no BESC, em conta' espe,ola!.

clubes ' para requerer o .

pardelamento
.

que a I,e- Outras observações aO's candida-

gislação perm:ite. AlgU'ns tos: 1) para a mod'a�idade: de Técni��
nlo concordaram com, o em E,letrotécnica, os candIdatos que Ja
valor d'ivulgado, mas os possuírem ,2.0 grau comple'to, devera?
serviços locais do lAPAS .�prßsentar certificado de �.10 �rau! devl
estão sempre à disposi- damente autenticado pe'lo orgao respon
ção para qualquer esela-

'

sáV!el; 2) a insc:rição s'erá feita e� ré

recimento. querimento padronizado, as�inado p�-
A partir de setembro', lo candidato, podendo ser 1e,lta atraves

com a implan:tação do de procuração; 3) os exames serão: re,a
sistema die cadastro de lizados em duas fases: prova tMnca e

débitos vai ficar m�is fá- prova prática, ambas eliminatórias; 4)
cil o acompanhamento as -provas teóricas serão realizadas na

dos processos em todas Escola 'récnica Federal de Santa Cata
as suas fa�es, quando' as rina - Av. ,Mauro Ramos, 150 -:Flo�
,empresas em geral (in.clu- riar.JópO'lis; 5)·a prova prática de auxiliar
sive os, clubes) terão, a de enferinagE!!m será n'o Hospital Univer
pa.rtir dos débitos levan- sitário - T�fndade:-:- FIO'rianópolis; 6)
tados pela fiscalização, a a prova teórica de técnico em e,etrotéc
posiçã'o atualizada de ca- nica será no' mesmo local da prova teó
da etapa administ.ràti'va e rica,; 7) datas das provas: 29 ie 30 de. se

jurídica que envolve � tembro e 01 de outubro de 1980, das 8

processo de cobranÇa das às 11 e das 14 às 17 horas� 8), informa
con,tribuiçôes previden- ções suplementares poderão ser quita�
'ciárias em atraso. das na sedie da 19,a (jcré, nesta cidade

,- Av. Ge�úlio Vargas, 100.

,
,

Recen-
seador,es
receberam
instruções

o Serviço· de Exten
são Ruraí em Santa Ca"

\

tarina, tem cornO' objeti-
1/0 o aumento die renda
e a melhoria d� qualida
äe de vida, da popula-,
ção rural, tendo. sua 8)-:
tüaçFlo voltada priorita-

.

riam(.nte para 0.$1 pro
duff les de média,e bai
xa I enda. Urna boa
perSpLc.tlva piara' o au
mento de, renda deste
públ'co é, a cultura do
milho. Além de ser o

produto mais cultivado
" pl.I este 't!po dia produ
tor, responsáv.el por
p�atl(.,amente 80% da
prcdução' do Estado, O'
milho tém tido I,Ima ,de
manaa cada vez mai·or,
decor�ente dtl, crescI
mento da suinocultura
e aviclJltura.

Em 1979 tivemos um
abate inspecionado de
2.297.505 surnos e _. _ •

115,911.011 av:es, com
uma previsão para 1980
de 2.500000 e ...' .... _

16G.Oü:O.OÖO, respectiva
mente. Se avaliarmos os
resu,lados alcançaJdos

,

na ú]tima s:a,fra, como'
resultado global, nosso
Estado €Ievou sua pro-

duçãO' ce 1.559.255 10-
neladas,__ para 2.992.744
t, reduzindo substan
cialmente na última sa

fra, como resultado glo.:
bai, nosso Estado ele
VIOU sua, produção de
1.559.255 toneladas pa.,.
ra 2.992.744 t, reduzin
do substancialmente as

,importações de milho
necessárias pa�a suprir
nossas, necessidades.
Embora os fatQres cli-.
máticos tenham s:ido fa,.
vo:ráveis, a Emat'er-Apa-

, resc, Órgãos da Secre
taria da Agricultura e
Aba-stec'imento, atribui
que grande parte dlo su-

. cesso ;alcançado resul
tou do esforço conjunto·
de .. nossas lideranças,
instituições ie, produto
res que tornaram rean
dade ,uma campanha
bem orien�aldla e" como
a meta destas empresas

.
é tomar Santa Cata:rina
auto-suficiente; em mi
lho, estãlO' empenhadas
na 'difusão desse objeti
vo, que certamente tra
rá melhores condições
de vida ,ao meio rural e
ao Estado, oomo um to
do.

Os recenseadores já
têm �ada qual seu! setor
específico � atuação,
servindo o treinamento
para fixar toeros :ós dê
tal fies de como preen
cher corretamente o

\formulário durante o

censo, entre outros,' da
das complementares.

A Agênci� da Funda

ção Instituto Brasile:iro
de Geogratia e Estatís-

J
lica em Jaraguá do Sul,
realizou durane toda es-

ta sem:ana, em dois pe-�
,

'

ríodo, treinamento aos

quarenta e cinco recen

seadores do município
qUê a- partir de 1.° de
setembro percorrerão
todos o's setores, urba
nos e rurais, cadastran",
do-os, como parte do
IX Recenseamento; qe
ral do Brasil, com o ob
'e,ltivo de saber quanto
somos.
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