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Programa cívlco tem sua

maior, domingo
Milhares de estudantes,

bombeiros, ex-cornbaten
tes e outros, sob oe olha
res atentos de professores
e público, farão da Mare
chal Deodoro, neste do
mingo, urna grandIe passa
rela, evocando os vultos
maiores da Independência
do Brasil.
Com o proqrarna sendo

desenvolvido desde) segun
da-feira, dia 1.10, junto, as

escolas de 1.10 e 2:0 gfaus,
com palestras e atos, cívl
cos a' cargo da 19.a UCRE,
SESI e FERJ, neste 7 de
setembro, está previsto

,

para às 8 horas, o fiastea
mento dos Pavilhões, ao

som da "Bandlnha Filho
do Trabalhador", da Agên

cia Local do Sesi que, des
ta forma, participa das so-

'

lenldades oficiais' do Mu
nicfpio. As 9 horas, o des
file cívico, já tradlcíonal,
será aberto pelo Corpo' de
Bombetros Voluntários,
Ex-Oombatentes da FEB,
Sesi, Senai, Distrito San:"
deirantes "Emílio Carlos
Jourdan'", Grupo die Es
cotelros J,acOiritaba, Inte
'ract, Rotaract, EscoJa Par
ticular Jaraguá,' G.E. 'Al
bano Kanzler, E.B. Heleo-:
doro Borges, E.B. Roland
H. Dornbusch, E.B. Holart
do M. Gonçalves, E.B. Jo
sé D. Magalhães, E.B. Ab
don Batista, Colégi:o: Divi
na Providência, Colégio
São lufa e Funaiação Ed'u-

Todo O território do
municlpio se,rã zona

'urbana
Isso será realidade, caso A Prefeitura Municipa!, se-

a Câmara de Vereadores en- gundo o projeto, regulamen
tender aprovar o projeto-de- tará através de decretos 9S

-lei de origem executiva, en- di.versaz m�diaas comple
caminhado esta semana ao ,mantares- que deverão ser

" legis'lativo, decorrente do de- tomadas, notadamente as re..
senvolvlmênto desenfreado _ laclonadas com detalhes ate

de Jaraguá do SU,I, que exl- tos � classificação d'e, áreas,
ge medidas e procedimentos tributos, entre outras, Há de
compatrveis para que os pro- se ressaltar, ainda, que para
blenías decorrentes desse, que o projeto possa trans

desenvolvlmento não cres- formar-se em lei, é necessá

çarn em' progresso geomét�i- rio que a área 'transformada

co,, em perímetro urbano tenha

Em sua mensaaem, o Exe- pelo menos, dõ1s melhora
cutivo explica que a cidade mentos dos cinco aponTados

, .',
se expande em todas as di- pela legislação federal, sendo
reções, absorvendo, dessa que para a compro�BíÇão dos

forma, os I!mites do períme- dois melhoramentos está na

tro urbano" fato este que pro- existência d� escolas a cad�
voca um sério obstáculo pa- três quilômetros

'

e na exis

ra a implantação de novas tência de energia elétrica,
áreas residenciais, agravado esta, embo,ra não cofii'l'ndö

pelo êxodo rural sem prece- todo o Municrpio encontra-se

denteS verificado nos últimos atualmente em fase ae im

anos, originado pela de- plantação.
manda 'de empregos nas In
dústrias localizadas no perl-

'metro urbano: Esses traba

'Ihadores�são obrigados a fi

xai' residência na cidade, ta- O Legislativo discutirá se

ce a jmpossibilidade de ad- gunda-feira, dia 8, em pri
quirirem áreas na zona rural, meira votação, projeto-de-Iei
sabendo-se que o, INCRA 'suplementando e ànulando
não permite qualquer tracio- dotações do atual orçam,ento,
namento de áreas rurais. no'valor de Cr$ 13 milhões,
Com isso, hà concentra- importância subtraída do pro

ção na zona urbana e conse- grama de pavimentação' de
qlientemente cresce a espe-' ruas. Essa subtração, segun
culação imobiliária, fazendo do o Prefeito Victor Bauer,
com que as. áreas ainda dis- não alterará o desenvc;>lvi
poníveis tenham os seus pre- mento das '!letas preconiza
ços colocados fora do álcan- das pela administração mu

ce dos' adquirentes. nicipal e seus recursos se-

O objetivo da municlpall- rão aplicados em outros pro

dade, segundo a mensagem, gràmaJs e atividades que rê
é criar, através de medidas querem maior atenção por

legais, condições e forma pa- parte do Executivo, priorida
ra fixar o homem no campo, des inadiáveis, como é o ca

evitando, desta forma, a den-' so dos Jogos Abertos.

sidade populacional numa á-' Consfa que o Executivo

rea restrita, como, é a zona reforçará as subvenções: já
,

urbana. E partindo dessas repassaaas a alguns Clubes

considerações e de estudos e Sociedades, para que pos

realiz�dos, concluiu-se que a sam concluir ,em tempo as

so'lução dos problemas rela:. ,obras que servirão de palco
cionados com 'o melhor a- às modalidades para os XXI

proveitamento da área terri- JOGOS ABERTOS DE SAN
torial de Jaraguá d� Sul se- TA CATARINA, que terão iní- _

ria definir COrno 'zona ur�ana cio dentro, de quarenta dias.
toda a superfrcie do Municí- Na sessão legislativa desta

pio, tend'o como limites a 'semana, o Vereador Eugênio
sua poligonal, através um Gascho solicitou envio de q
projeto-de-Iei que define o ,Hcio à 'familia do Sr. Oswal
"Perímetro Urbano de Jara-' do Gascho, recentemente fa-

,guá do Sul e dá Outras Pro- lecido.
.

vidências".

SUPLEMENTAÇÃO:
Cr$ 13 MILHOi:S

data
I

cacional Regional Jara
gúaense - FERJ.
Cada estabelecimento

de ensino, a exemplo de
anos passados, levarão as "

suas fanfarras e certamen
te espetáculos coreográ
ficos não deixarão d�1 ser

apresentados ao púbilcc
, que tomará llteralmente as
,

duas margens da Aveni
da Ma. echal Deodoro, O

palanque oficlal está c:r

mado defronte a IgroJa
Matriz São Sebastião.

ESCOTEIROS/
CHURRASCADA
A partir das 11 horas

deste domlnqo no pátio-de
festas da Igreja Matriz S.
Sebastião" � Ö 15.0 Grupo.
de Escoteiros Jacorltaba
de Jaraguá do Sul, premo
ve chunascada, reverteu

do a r enda auferida às
causas escotlstas,
Esta promoção é reali

zada todos os anos.

A Independência Somos
Todos Nós - Partlclpel

The
em

Times
greve

O famoso' jornal britâ
nico: :'The Times", funda
do há 195 anos, não saiu
devido a uma greve de
seus jornalistas, a primei
ra da história, do, jornal.
Os jornatlstas votaram

junto com 0'S outros funclo
nários do "The Times" a

favor da greve, semana

passada, quando a admi

nißtração se negau a con

ceder um aumento sr-lÍa
rial�de 21 %, recomendado
,por -".Im abitrador indepen-'
deinte.
A empresa diz que não

pode ,sust�ntar esses pa
gamentos devido a pre
ji..rfz0's caiculado's em 30
mirhões de ITbras sofridos
ao passado devIdo a um

fechamentO' provocado pe
la disputa com seus im··
pressores sohre novas tec

no)ogias de impressão. ,

COLUNA
,

,ROTÄRIA
O Conselho Diretor do

Botary Club de Jaraguá do
Sul esteve reunido dias
passados, para debate'r
assuntos

'

relacionados
com o "Natal da \ Criança
Pobre", promoção esta

que vem sendo reali,zada

pelo Rotary há mais de 20
anos e sempr:e atingindo
seus 'objetivos. Anualmen

tel, S'ão centenas de crian

ças carentes atingidas pe
lo "Natal das Crianças Po
bres" do Re.

No entanto, para ga
rantir a continuIdade des
sa meritória promoção, foi
organizada a Comissão de

Arrecadação, que teITí na j

presidência Alfre/do Gün
ther e assessores diretos
ô's 'companheiros Walde..

mar Behling, Gerônimo
Loz e Ivo Ewald. Essa co

missão se empenhará jun
to a comunidade, arr'é,ca

dando fundos necessários,
bem como, esclarecendo a

real' finalidade da campa'
nha.

Semana da
Você sabe o que aconteceu há 10 anos? A

oficialização do Brasão do Municfpio e a Bandei

ra de Jaraguá do Sul, dava-se na Semana da Pá

tria, no dia 1.° de setembro de 1970. .

,

Você que 'g0'sta de história, procure saber

quem foi o seutautor, quem foi 'o Ptefeito da épo
ca e quais as pessoas que foram padrinhos dos

símbolos municip'ais de nossa terra e o juramen
to que fizeram, na oportunidade, bem

.
como o

que' disseram -os Pe. Elemar schetd, Vigário da

Paróquia (hoje no Vaticano) e o Pastor Egbe,rto
Schwänz, da Comunidade Evangélica Luterana

de Jaraguá do Sul (hoie servindo na Alemanha,
em Nauheim), para a glória de coroar tão cfvico

cerimonial.

,
Leia com especial .atenção a coluna CON

FIRA A HISTORIA ... , escrita pelo Barão de Itapo
cu, nesta edição.

�'A Pátria"
"Ama" com fé e orgulho, a terra em que nasceste!

Criança! não verás nenhum país como estel

Olha' que céu! que mar! que riosl que floresta!

A� Natureza, aqul.: perpetuamente em Jesta,
É um seio de.rnãe a transbordar carinhos.

Vê que vida há no chãol vê que vida há nos ninhos! ,

Que se balançam no ar, entre' os ramos inquietos!
Vê que luz, que calor, que multidão de Insetosl

Vê que grande extensão de matás, onde impera:
Fecunda e luminosa, a eterna primaveral
Boa terra! jamais negou a quem trabalha

,

O pão que mata a fome, o teto que agasalha ...
Quem com o seu amor a fecunda e umedece,
Vê pago o..;�eu esforço, e é f�liz, e enriguece!
Criança! não verás pats nenhum como este:

, Imita na grandeza .a terra em .que nasceste'!"

I '

-Atencão
Celesc,

cadê a luz?

Não somos, os primeiros
tampouco seremos 0'5 úl
timos a' entrar no âmago
da questão. Contudo, o

que está se ver.ificando' a
tuaimente em' Jaraguá do

Sul no sistema de ilumina

,ção púö1ica, merece umá
melhor atenção por parte
das Cent�ais Elétricas de
Santa Cata'riná (Celesc),
responsávell, pela reposi
ção de lâmpadas nas vias

públicas do municíp'io, de
acordo com o convênio
autôriza;d\o pela Câmara
de Vereadores e celebra
do entre a Prefeítura Mu

nicipal e a Empresa, há

alguns anos atrás, trans,fe-·
rindo a cobrança da Taxa

de IIumínação Pública, a

famosa TlP" para à Celesç:.

E a Celesc a faZmensal
mente,reiligiosamente, de
todos os beneficiários, to
Id'avia, a recfproca, ao que

- parece, não vem corre�

pondendo, haja vi'sta em,

diversas ruas do municf

pio existirem lâmpadas, a
té mesmo em grandes tre

chos, já há alguns meses
queimadas, sem que pro
vidência alguma fossEl! to.. ,
mada.

Urna série infindável de
reclamações nos tem che
gado, urgindo providên
cias imediatas, pois que
se se continuarr nesta:s.itua
ção, fatalmente teremos
muito ,em breve um novo

slogan, nada� recomendá
vell, de "Cidade' Escura",

Atenção Gelesc, a respon;..·
sabilidade é sua. Cadê.)l,
luz?

. OctacUio, um dos

"presidenciáveis"· a AL
No próximo ano, mu

dam-se os presidentes das
Casas Legislativas e as

especulações em tomo

das sucessões já surgem
como ne caso, à Assem-

, bléia Legislativa, ond!e o

nome do Deputado ' Octa-,
cílio Pedro Ramos. surge
em potencial. por oportu
no, destacamos alguns tó
picos da coluna "hlforma
ção Gerai", de O Estad'o,
e�ição 03.09.80, sobre à
sucessão, na AL.

Em principio, todos os

40 deputados são candida
tJos ao PQs,to. De imediato
lentretanto, 15 deles já es

tão excluídos pela sim-

, ples elreunetäncla de não

pertencerem ao P�S, par
tido que, por ser majOritá
rio folgadamente,' eleg,erá
um dos que compõem o

seu quadro sucessor do

Deputado Moacir Bérloli.
Dos 25 parlamentares que
infeg'ram a bancada gover
nista, alguns deles podem
de imediat.o ser conside
dos alta"\ente "presiden
ciáveis". :!É o caso, por e

xemplo, os Srs. Epitácio
Bittencourt e Octacnio Pe

dro Ramos. Ambos 'não
escondem seu 'propósito
de postular ao çargo. Isso
sem contar,

'

obviamente,
nos cinco deputados que
deixaram sua, atividade

parlamentar para serem

secretádos de Estado. Es-

Acão Social tes pbderãö a qualquer
• , momento reto�r à As-

A Secretaria do Bem-Es- Cr$' 50 mil; com o Clube sembléia para p�arar o

tar Social, através de seu Bonjardljnense de Bom Jar- terreno à sua possível can
titular, ,dieputado Egídio dim da Serra, assinou con-

'

didatura",
MaII1orano Neto, aprovou vênio de 150 mO e com a '

repasse, de recursos, du- Prefeitura Municipal de MANDA�OS ,

rane o mês de agosto, pa- Xavantina., no val'or de Cr$ , PRORR?G�J)OS,
ra várias obrás, assisten- 10'0 mil. O repasse 'd/e re-

'

ciais, assegurando o a.ten.. cursos tem por objetivo O pa:rtido do governo

dimento a pessoas caren- primordial assegurar a ma-. garantiu qualia.-feira a

teso � nutenç'ão das 'atiVidades .pr,olffogação dos manda-

Com a Ação Social de assistenciais desenvolvi- tos municipais por dois

Jaraguá do Sul, a Sebes das pel'afs' beneficiárias, anos, durante a votação
assinou convênio envol- qUle se comprom:e,tem a a-

'

de uni requerimento, quan
velndo 100 mil cruzeiros; tender a pessoas' carentes 'do 220 deputàdos dos 211

com a Prefeitura Mun,ici- �ncaminl1adas pefá 'PI'Õ- necessári'os, ,arém de 35

pai de Peritiba, no valor de pria Secretaria. senadores, manifestaram-

:- ,__..:.._� -se favo�áveis ã prorroga-
ção da sessão do Con

gresso, Enquanto ao PDS
interessava v�ar, o quan
to <lutes,' a proposta do

deputado goiano An(sio de
Souza, as oposiçõ'es, pelo
co"tr:ârio, desejav�m pr$)-
"telar. Mas, mesmo assim,
foi votada e aprovat;:ia a

prorrogação do manda'o
de prefeitos, e- véreado-

,

res, 9,arantin'(i!o desta for·
ma a continuidadSi dos lra·
balltus.

'''0 processo de suces

são da Presidência da As
sembléia LeQ1slativa, em

bora venha a se concreti
zar apenas em março de

, 1981, desperta desde já
expectativas junto ao meio

politico catarinense. A
principal razãlo desse in
teresse e$:tá

.

no fato de :

que, a manter-se Ó,quadro
atual - e nada indica que
venha a ocorrer altera
ções - o futuro dirigenfe
do Paláci'o' Barriga. Verde
sentará por alguns meses
na' cobiçada cadeira, de
Governador do Estado. Es-

Secretaria· aprova subvenção a

Agua nao

probl'ema, nos
,diz Samae

Certamente, com base em

experi�ncias anteriores, dos
problemas que a Comissão
Central Organizadora dos Jo.

gos Abertos enfrenta, um dos
ma'ls cruciantes relaciona-se
com a falta d'água que se a

centua nessas ocasiões face
ao grände número, de aUe
tas e dirigentes que conve�
gern ao municípiO-Sede, no

entanto, em Jaraguá do Sul,
isso não set'ã problema, ga
rante o Administrador Geral

do,Serviço Autônomo MunicI
pal de Agua e Esgoto (SA
MAE), Francisco Rodrigues,
em declaração à este jornal.
A convicção do Adminis-'

trador Geral do Samae tem
,

por base no poder de bom

beamEmto de duas bombas

junto a Estação de Trata

mento d'Agua, na Epitácio
Pessoa, cada qual com capa
cidade de 60 litros por se

gundo. Ocorre- que PFira o a

bastecimento normal da cida

de, as bombas captam ó lí

quido �o Rio Itapocu das 4h

da manhã às 22h e, para su-

,

sera

Jas�,

prir os gastos extras' ná se

mana, dos JOgos ,Abertos, es
te horário será prorrogado
ou até mesmo ininterrupta..
mente com o que" acredita

-se" contorne perfeitamente a

demanda.
'

E, quanto ao Reservatório

2,
. rio Morro do Carvão, é

humanamente impossível que
esteja concluido até os Jasc,
mesmo que seja_ Iniciado ho

je mesmoi revelou Francisco '

Rodrigues, tacê aos traba

lhos que, deverão ser exe-
,

cutados, 'como construção
do reservatór�o e extensão

da rede, da Estação de, Tra

tamento ao Reservatóri'o, uns
3,5 quilômetros. Esse segun"

40 'reservatório terá· capacl

dac'e para armazenar mil me

tros ci.'ibicos do líquidO.
Por outro lado, aguarda�

, -be a' Implan,tação do novo

reser'll'tório para por em prá
tica 0& projetos de extensão
da rerle urbana de água, es
tilndo nos planos para breve
a extensão do �enefício até

a. Barra do Rio Cerro.

sa circunstância empresta
ao processo especial im

portância e leva à consta

tação de 'que o pleito será
dos mals disputaéfõSãe to-

'

da a' história do Legislati
vo de Santa. Catarina�

Atestados

dos

Supletivos
A' Divisão de Adminis

trl:\_ção de Ensfno da 19.a
Unidade de Coordenação
Regional está comunican
do que os Ates_tados de
Aprovação Pardial dos E
xames Supletivos, de 1.° e

2.° Graus, realizados em

junho deste ano, se en

contram à disposição dos
interess�adlos, na sede da
UCRE, na Aven'ida Getúlio

Vargas, n.1O 100, 2.° andar.
O horário de atendimento
é das Sh àl;) 1 � 1130min e

das 14h' às'1Sh.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AniversarianÍes

Arno Blich
Dia 11 de setembro
S'rta. Mariza! Doering
Sra. Traudi, esposa do sr. Ar-
no Henscl1el

.

Mário Maas

V!\ldir Moretti

Mart.ins Tilies
A garola Cleusa Cristina To-
rinelli

'

Dia 12 de setembro
Sr. Inácio lemke, em Flio da
luz Vitória
Sr. Elói Wasch
Denise Seick, em L.olnha;res-ES'
Heike SChom,martz

'

Teatro no Salão Comunal
,

No próximo dia 13 com
início ;às 20 horas n� Sa�
Ião dia Comunidade Evan
gélica Luterana de J'ara
guá do Sul, o Grüpo de
Teatro Amador da Socie
dade Cultural 25 de Julho
d/e Blumehaú, estará apr�
sentando a

�

peça "Der
brautigam meine fraU-" (O
noivo de minha esposa),
em' língua alemã. Os .in
gressos custarão Cr$ 75
para adultos, Cr$ 40
para estudantes portado
res da identidade estudan
til e, crianças com menos
de 10 anos não pagarão
ingrrssos, segu'rido infor
mou o Pastor Ing,Q Pieske.
Teatro é cultura!

*,'

Nascime'ntos
Dia 12 de agostQ

, Camile, filha de Paulino (Ma-
ria Marlise Buzzi) G�rent

I

Dia 15 de agosto
Iria, filho' de Ingo
Jungta!') Braun .

(lorita

Dia 21 de '8gosto
eleiton, filho de Adolar (Adil
va Maria) Weldt

Dia 23 de agosto
Arlete, filha de Arno I(Adeiina)
Friede!

'
"

Dia 24 de agosto
'

Ana, filha de Braz (Maria Gon
zaqa)" Sansan

Dia 28 de agosto °

Cláudio, filho de Orlando
(Marlete de Melo) Rodrigues
,Tatiane, filha de José ,(lecini
dá da Costa) Kniss
Delaine, filha de Carli (Ange
lina) Wolf

Jean, filho, de Augusto (Maria
Salete leoni) Manfrini

'

Elisângela, filha de- Edmundo
(Bernardina Fernandes) Borba
Lúcla, tllha de Alldlo (Lúcia
Maria)

.

lorenzetti
'

alia 29 de agosto
I)AJchelle,' fi'lha de Waldir José
(Maria Marlene Souza) G'on�
çalves
Soraya, filha de' Ariovaldo (EI
len S.ílvla Prodoehl) Hansen

Dia 30 de agosto
Giselle, filha de Arildo (Rose
MarliT Tomaselli
Israel, filho de Alfredo', (Sale
te) Kohls

Dia 1.0 de setembro
.

Sibele, filha de lotar' (Modes-
ta Hansen) Kamehen '

Radamés, filho de Adolfo· (Ira
cema A. Reuter), Zimmermann

1
Oia 02 de- setembro

Paulo Roberto Bauer
O j'a1raguaense Paulinho

Bauer, filho do casàl Pre,..
feito' Victor (Elvira) Bauer,
ocupàndo a função de Di';'
.retor Vice-Presidente da
Erusc, foi eleito Coordena
dor Geral da Juventude

D�mocrática Ca�arin'ense, casório
cUJa Comissão Provisória ' Casam-se às 17 h'oras
veio a ser eleita em dispu- deste sábado, dia 06, na
fado pleito o qual 34 can- Igreja Matri,z de Guarami
âidatos dlis'Putar�m as 11 'rim,' os jovens 'Marizete
�a�as do ;,eit�r�do. O ob-'� Kleine" fil�a d� Victor (Er
jertlvo da JDC e o qa for-' 'ci) Kleine, ele vereadO'r e
mação de novas lideran-, Paulo Roberto Ramos fi�
ça� políticais ':10 Est�dbí lho de Darci Fellipe' (I�ena)
estlm�'and?-se ,a candlda- Ramos. A repepção, após
tur� de maior numero pos- a cerimônia religiosa, se
sível d'e elementos jovens rá junto a CO'mun,id!ade E
nas eleições parlamenta- vang,élica do vizinho mu
ras de 1982. Cumprimen- nicfp'io. Ao's nubàn'tes, as
tos ao Paulo e sucesso! felicitações dá coluna.

SEMANA DE 06 A 12 DE SETEMBRO DE 1980

, .

'MIRAN,rE SOCIAL .: J
(NOSSA GENTE - NOSSA TERRA, - NOSSO MUNDO)
'\ I

(Equipe "Correio do Povo")

Périplo
Girando esta semana

por Brasüla, RIo BI São Pau'
�o, a serviço- da ERUSC, o
j'a1raguaense, diretor' vice
Presidente de .empresa,
Paulo Roberto Bauer.

*

Lanch�els
Os vários Grupos de

Lanches da cidade conti
nuam se reunindo serna

nàlmente. Na quarta-feira,
a Sra. Sóraíde R.osa rece
beú as componentes do
seu Grupo no Kaffee Haus
e a Sra. Nancy Blanch
suas' amigas em sua boni
ta residência. A Sra. 'A&
théia H. Vargas, pelo roélf
zio receber� dlia 10 O 'seu
Grupo. ;

i ,('cl!
*,'

Seu prOblema de roup's')
suja já era. ÇIRO'S tem a

solução. Eficiente! '

elro"u'
"

:TA V ANDER,IA"ASÊCo.
FundosAçougue Mahnke

[O ME ft'CIll fL Dmuni
Oficina de Máquinas

.de Escritório
'

Antes <Ie mandar suas má
quinas para conserto, con
sulte-nos;

Rapidez, eficiência e bons
preços estão a sua di'sposi
ção.
Rua ,Veriâncio da Silva

Porto, 331, ao lado da Weg I,
Fone 72-0053 (recad9) - Ja
raguá do Sul-SC.

" ,

desrHe com as debutantes
�\, A Gas� da Âmiza,de, for- cue cr.tern à noite, em E

rr;ada petas esposas dos 'Iegante EStilo' toram aj)ro-
rotarianos [araquaarises sentadas à' sociedade ('"

\

pr . move neste sábar1o� no cal.,Ta' promoção tarn ca

l3aeoendi, às 20·· horas, ráter WantrópicO'.
"

"

\

Sra. ElVIBA BAUER - Madrinha

DESTAC�NDO
Um verdadeiro sucesso

Branco, ontem, no Baependi, quandO
quase duas dezenas de meninas-';'o
ças

.

ioram apresentadas . ofici.almente
à sociedade local, tendo como mestre
de cerimônias, O conhecido cronista
social Carlos Mün'Jr. E a coluna,'. nes
te sábado, destaca a madrlnhe e as

patronesses das "debs", d�ste a�o:
.

Patronesse:
,Sra. AMAZILDA I3>A COSTA BASTOS

� PSIU!••• -, A-g-.e-n-d-a

�niversarIaram dia 01.09.80
O� jovens, luiz Antônio e '

Carlos José dos 'Sãntos (gê
meoa), funcionários da Gráfi-
ca Avenida.

,

Aniversariam hoje, - 'sábado
Sra. Euclair Pereira Lima Hins
ching
Sr. Joio Hoepfner
Eloni Borges
Sr. Arnaldo Pasqualín]
Sra Traudl Kanzler
Sr. ,Rui Romero Bauer

Aniversariam amanhã'
Ondina de Oliveira
Sr. Werner Mey, em S. Paulo
Sra Sezelanda Maria da
Silva Costa, em laguna

. Sr. Nélson José da Costa
Sr. Renato' Rabock Dia 27 de agosto

I
Sra. Mercedes Silva Saade If,
Sra. Maria Ida, esposa do Sr.
Ernesto TorineIli

Oia 08 de setembro
Sr. t.ourtnor Seiffert, em

.

Joinville
Sra. Elsa Müller'

-, Sr. Alfonso Erdmann
Sra Wally Friedel
Sr. Nélson Amorim, em

Jolnvllle
Sra. Terezinha Haffermannn
Pereira, em Curitiba
Sra. Maria D. Nagel
Sr. Ivo Maser
Gflson César Siefert

Dia 09 de setembro

S�. Damásio Schmitt

D9roty Martins
Sr. Waldemar Schmitt
Sr. Albreoht Gumz
Sr. Hartvieh Hanemann
Vitti Bona
sra, Mariá Anézia Gonçalves
de Araújo, em Itapocuzinho

'

Sr. Relnoldo Ucker, em

f'lereu Ramos
Sra. Cecília Pedri Papp'

Dia :10 cM, setembro
O jovem Adolar �teilein, 'no
Paraguai
Dê,;is Allan, filtio de SIIdo
(Vilma Maria) Doering
João lopes

.

Orlando packer

,Muitos "sim"
A Comunidade Católica

realizou domlnqo no Sa
lão Paroquial da Matriz S.
Sebastião, o' terceiro cur
so ale noivos do ano, do

Alexandra, filho de Antônio, -qual 'participaram 96 ca
(lzabel . Zanott;}, Serenini , sais. São muitos "sim" em
MArio, filho de Ireneu (Maria vista, braves, '�
Natália} Wetsky
Fernanda, filha de Mauro (Ed- ,

*
na Sasse) Müller

.

Comemoràndo
Gabriel e Fablola, filhos
do casal amigo Moacir
[Albany) Sens, trocando' i
dade dia 30 passado, re-

.cepclonararn amizades no

Baependi, uma festinha
que fez grande sucesso,
denominada "Slflo do Pi-'
cá-Pau Amarélo". Gabriel
eorrrernorou seus' três ani
nhos e a Fabíola apagou
sua primeira velinha. Uma
biooca em ambos.

1. Não se esqueça do '

,Chá � Bazar BeneficEmté Nossa agenda. regis.tra�-
das Damas die Caridade do o primeiro aninho de:

de Jaraguá do StiJ. no'
Juliano, filho de Sérgio

próximo dliá 17 de setem- (Mßrcia) Glrolla: dos gê
bro;' no Baependi, c�'ia ar-

meos David 6/ Deyse, fl

recadaçãe IíqÚoida da pro-
lhos de Osmar (lvonete)

moção será revertida 'em' Prüsse
- no dia 05; de A�

pro.l dàs én,tidades tilan-
na Paula, filha' de Luíz Má

trópicas dO mun�cípio.
rio (EIi) Bortollnl, hoje; de
�osiane, filha de Nélson

2. Muito boa! a programa- (Waltraud) Kleckhoetel, ttia
,çäo cívico-d$sportiva da 3

'

d R d
.

f'lh_ ,ie, e o ngo, I o' 'de
19.8 'Ucre, realizada segun-, Suenon (R'Osemary) Pinto
dá à tarde, no Ginásio de em S. Bento dia 13. R'odri
°ESiportes Artur Müller, reu- go e neto do nosso colabo
nindo centenas de' crian- rador José Castilho' (Sen.i°ças de várioS�" estabeleci- zia) Pinto. E' no dia 1-1 de
mentos de ensino. Real- s,etembro, os casais ami
Il'le'n,te uma graça; pa'ra- gO's" Johann,es (Mari,a Jan-
béns!

'

sen) Breuel e Arthur (Hil-'
3, O leitor já notou á degard) Hoeder estarão

proliferação de 'qdjetivos' comp'letando 26 anos de
que os 'nossos baUes g!'l- casados. Felicidades à to
nham? Exeimplos: Baile cio. dos!',
'Fandango, dos Motoquei-

.

ras, da Lingüiça, da Vas-
soura, do Cuba, do . ., E fu-
do' vira atração, por mais Operação Cri!Jnça
simplório' que séja.

4.. Neste sáb,ado" peJa 1.a
vez em Járaguá do Sul, rio
Juventus, os gaúchos fa
mosos do ráCiio e da t'e'e
visão, Tebceirinha e Mary
Terezinha.• ,

5. E amanhã, domingo,
no 8Gtafogo, BetG Promo

çõês com o seu incremlen
tado som, unido .ao do
Conjun,to Alta' Tensão, de
Ita,jaí, dará o a�ito dleste
início de semana à juven
tude, em pleno Dia da Pá
tria. E como atração, des
file, de modas para nin
guém botar defeito, às 17

horas da Kaduko e Kadu
ka.

�liimr.lIh
"KAFFE HAUS"

MALHAS �ARITA EM FESTA...
No 26.0 aniversário das Ma

lhas Jarita, qQem ganha é você. /.

Até 15.09 tudo Pela metade do preço
Visite' nosso complexo comer

ciai composto de requintado café

colonia'l, maravilhoso posto de ven

das, lanchonete, ptay-groilnd. ,

Rodovia SC-301 -' Í<n{' 5 - Fone
7201-266 - Jaraguá do Sul, - SC.

, ,

.
I

J

,

o Balle

"

Patronesse:
Sra. ARLETE SCHULZ DA COSTA

'

Enc<ontro'

Y
"

Boldlas de Ouro
.

A data de 06 de setem

oro de 1980, hoje"e de um

�iignificado exepclonal na
vida do casal Emílio (Adle
Ie' Sasse) 'Klitzke e de
seus filhos, 'netos e bisne-

/

tos, els que marca a pas-
. sag'em dia quinquagésimo
(50) ano de vida conjugal,
marcada de sacrifício, e a

legrias, da qual, nasceram

Vigando, casadO' com- E-
deltrudes, 8d1elberto (fa'
lecido) casado com Roga
te, Neuzita casada, com

Warfrido Scl1mauch
°

e Nil
da, casada oom, Osmar
Kanzleír. Dez netos e três
bisnetos oompletam a a!�
gria dQ casal, ora come

morando, 'sua Boda de Pra
ta. E para marcar tão len
go convrvio, EmiliO' e Ade
le Sasse KlitzKe, leitores
dlo 'Correio do PO'vo' d'e's
âe longa data, serão: aben
çoados neste sábado, 3S
18h 30 mino n'a Igrela Evan

gélica Lutara,na Centro, e

rec.epoionam, após, seus

conviçjados no Clubei. ,A
t!ético Baependi. Este jor
nal, sessentão que a, sen

te-se sO'bremaneira honra.:.
do em podelr cump,rimen
ta'r ao casal de ouro e ta- '

miliares �pela, impo.rtante
data que hoje se fere.

, /
,

Promovido pela Seere
taria da EducaçãO' ':) com
a participação da 19.a [j;
CAE e da, FERJ, foi real;":
zado dias 28 e 29 de aqos
to, um Encontro de Atua
llzação em Educação' Mo
ral e Cívica e Organização
Social e Polltica do Bra
siL Somos gratos peio c:)n
vite à sessão solene de
e'ncerramento. pQ\rém,
compromissos profissio-
nais outros impediram-oos
da participação.

'
.

.
Subsecretaria d� R,e

lações Públicas da Secre
ta/ria de, !=trojetos Especiais '

da Presidência da Repú
bliêà, brindando à redação
com o Iivreto IILegislaçâó
Brasileira ,die CQmunica-'
ção Social".

.MPI.IAI

.. Decorações para casamentos - Decorações
para Igrejas ,;_ Decoraçõe.s para clubes - Arranjo'S

para fes
...
tas - Buquês e.m

g,ra__jl,',
.

,

'

Plantas ornamentais.
ATEN'ÇAO: Não lemos ,illals

Agora na Reinoldo Rau, 626, aten
dendo diariamente, inclusive aos sába
dos até :às 18 horas e aos domingos e

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

FLORICULTURA IMPERIAL

Para este outono, vista-se'
na moda, 1,legante e descon
'tralda. Passe na

(
,

Calce' e vista-se melhor
neste outono com a

-

De Guaramirim
-Prefeito Salim José De

quêch convidanao a colu
a e a todos que a ,lêem pa
ra o show benaticante ne�
tes dias 06 e 07 de setem
bro, com início às 20h 30
mino no GinásiO' Idle Espor-

Será este ano desenvol- te.s 'Preféito I;lodàlfb Jahn'
vida em iodlOS os muniCí- tendo como atração Tei

pios do Estado, na Sema- xerinlta e Mary Terez�nha
na da Criança. Dona Déa com a renda líquida da

Bar,r.eto BO'rnhausen, Pri-' prom�ção revertendo em

tneira, Dama do EstadO' e prol do Nata) dias Cr'an
Presidente da Liga de' A- ças Pobres do Município'.
poio. aO' Desen\llolvimento Também o Chefe' do Exe
Social Catal-lnense �(LA� c�ltivo �uaramirense. con

DESC) O'ficiou à Dona EI- vldando para �a sessãO' cf
vira Bauer, Primelira Dama vica alusiva ao Dia d:à Pá

.

do'-':Município, nO' sentido tri_a, amanfiã., às 10 horas,
de prompver a Operação no pátio da Prefei,tu:ra Mu

Criança em Jaraguá do nicipal. A coluna agrade�
Sul para angariação de ce os ,convites ao amigo
fundos, não se sabendo "Turco".
ainda, qual 'a fórmúl-a' �.�'
ser empregada pára ta.!.
Dona, Elvira adiantou a co
lunà que será definida o

portunamente.

a,zderela,

Confeoções
'

Sueli
.

�tda.

Dra 31 de agosto
Wanderléia, filha de A'gosfl
nho (Maria Janete de Araújo)
ZapeHa

'

Karoline, filha de Ivan (Suza- CarlcB Humberto
na Maura lopes) Sacchet Dia 9 de agosto passa�Cléo luís, filho, de Antônio' do foi de grande alegria(Reli Schwarz) Pedrotti . para0 casal Vilmar Coelho

e Marilene Broering Co�
lho, com o nascimento na
Maternidade Carlos Cor-'
rêa, na Capital do Estado"
de um robusto menino que
na pia batismal deverá re

, ceber ö pomposo nome.de
Almir, filho. de Ademir, (Maria Car-Ias Alberto Ooelho. Vil-
Salete) Odelli mar pertence ao RC Flo-

"

r:anf>polis - Estreito e na

____....;
---

'reunião ordinária do, dia

Bibliotecas
,

26 de agosfoêusteou to-'

Jaraguá do Sul marcou
das as bebidas (que não

presença semana passada
foram, poucas), 'sob o a

na Capital do Estado:, no
plauso dos present,es que

3.0 Enoontro de Respo '_ confraterni:z:aram com o
nsa 'd 'd,"

••

hveis por Bibliotecas Públi- enva� eCI o. papalzrn. O.

cas Municipais, quando' �amae Marrlene pe�ence
foram 'avaliadas as ar 'd _

as Senhoras de Rotarranos
ds que vem sendo' d��e�- nla �a'Sa da Amizade,. situa,
volvidas, uma ve,z que' a d� a R!-,a �aul Harns, no

"Rui Barbosa" faz parte alrot daH COI!,�a, L entre casdlo Sistema de Bibliotecas p�n e ercl 1'0 uz e 0-

Públicas de Santa' Catari-
IlOmbo Machad� $alles, no

na, for,am através de' con- I�d� do Oont,",e�te. Ar;>
,vênio do Instituto',Nacional dlstrnto casal f1onanopolr
do Livro com a Fundação .

tano e ao .Carl'Os Humbe,rto

Edcaciona:1 de Santa \ Ca-
os cumpnmentos.

tarina. Parficiparam dO' En
contro '22 representantes
die municípios que inte
gram o Sistema.

*
Aguardando ba�
Quem espera ansiosa a

chegada da cegonh� para
o infcio do p'róximo anO' é

. a Sra. Márlise Gumz Eisch
teedt; de tradióion'al fámí
lia jaraguaense," esp,Qsa
do dr. Nélson, ele médico
otoirrino,lIiringologista no
Rio de Janeiro.

*'

JóiAS?
PRESENTES?
SO NO

Lanznaster
Três lojas, para \ melhor

,semr a distinta clientela,
dua� na Getúlio,Vargas e na
Marechal DeodorO.

, CINDERELA,
a \ melhO'r opção para

suas compras.

Av. Mal. Deodoro, 364

JARAGUA DO SUL - SC
Um pr�ente para Cada gosto

e verifique as opçõeS :

p�ra presentes que só a'

SUELI TEM.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Eslado lem 27 mil- vagas disponíveis para o II grau.
Santa Catarina tem 27 de aulas, a' fi� de não 0-

,

.mil vagas disponíveis para nerar demais os cofres pú
as três séries do "Grau - bllcos.
nas redes públicas e pri
vadas, apesar de a deman- - Há 16 meses o preço
da estudantil ser, quatro da construção por metro
vezes maior que a oferta quadrado 'era de Cr$ 600.
dIe colocação. A informa- , Hoje, já subiu para Cr$ ..
ção foi prestada pelo se- '3 mil, disse.
cretário-adjunto da Educa
ção, professor João Ader
son Flores, acrescentando
que há ainda mais 45 mil

i
,

vagas que podertam ser
criadas- com o aproselta
mento da oclosldade de
horário em Fundações, E;du
caclonaís (N.R. - na FERJ,

:, somente há aulas no pe
"
ríodo notürno, por 'exem-

, pio)' e em colégios,' que
/ mantêm apenas cursos no

turnos. iCitou como exem

plo o Cal. Catarlnense, de
Flotiàn6polis, onde a maio
ria das salas funciona com
24 alunos apesar de ter
capacidade para 40.'

A nova poíltlca do Go
verno - explicou - é de
dar maior produtividade
ao sistema educectonat, e
vitando, ao máximo; a

construção de novas salas

o aproveitamento total
da capacidade das unida
des -de ensino evitaria
muita despesa, acentuou o '

professor João Aderson
Flores, explicando que "o
único encargo seria a mqn
taqem da estrutura peda
gógica, mas não se precl
saria gastar em constru

ção".

A Secretaria da Educa
ção, com o seu plano de
dar maior produtlvldade
ao. sistema educaclcnal,
pretende negociar com' as
linstituições'de ensine par-
ticular ou fundacional" a

arnpllação do seu atendi
mento à população estu-.
dantil em termos de vagas.
,- Mas nisso também

há uma preocupação. Pre
clsaremos saber se isso

"

SAUDACÄ,O
Irmanada no espírito' festivo das comemora

ções cívicas, a COMISSAO MUNICIPAL DE ES
PORTES DE JARAGUA DO SUL (CME), congre-

, gada a.o sentimento de alegria, esperança e ci..
vismo de todos os brasileiros, une-se àS! manl
festações peta Data Maior, saudando a atl:etas
e dirigentes, certa de esta,r con,tribuindo consci
lente à tarefa de preparar as modalidades pará
os JOGOS ABERTOS, DE SANTA CATARrNA -
JASC.,

FIDÉLlS CARLOS HRUSCHKA
,

,

Presidente

Semana da Pátria -
A programação da Se
mana da Pátria, em an

damento,. já foi distri
buída, sendo que, diver
sas homE�nagens' estão
acontecendo nos esta
bele:cimentos de ensino,
com referência à data.
No dia 06, hoje, h'averá
uma pr:ova ciclística
pr.omovida pela CME

- num percur.so de trinta
voltas pelas principais
ruas da cidaae e no dia
7, amanhã, a programa-

elevará o custo geométri-,
co 'das unidades de ensi

'rro, pois não queremos a

manhã ser acusados de
estar elevando em dema-.
sia o

- custo operacional
das escolas.
O percentual de atendi

mento das escolas de "
Grau, quase duplicou no

Estado nos últimos quatro
anos. Em 1975 havia ....
61.412 estudantes matrícu
lados, aumentando em ..

�

1979 (alunos inscritos pa
ra estudares este ano) pa
ra 106.500. Deste total, ..
3.435 alunos foram matri-

'

culados na rede federal,
representando apenas ...
3,74%. Na rede estadual
participam 37.095 alunos,
equivalendo a 49,30% e

na municipal, 671 estudan
tes, correspondendo a ...

0,63%. A rede particular é
a que reúne maior número
de alunós no " Grau . -. , ,

60.137 alunes (56,43%).
\

Mesmo com o superavit
de vagas, para cada pes
soa que ingressa. no "
Grau em Santa Catarina,
quatro ficam tora. A solu-
ção, segundo o secretá
rio-adjunto da Educação',
é reestudar a capacidade
de atendimento à deman
da, a fim de saber em que
locais há o déficit de va-

gas.
�

A população estudantil

que se situa na faixar eta
ria de 15 a 19 anos é de

498.368 pessoas. E é jus
tamente nesta faixa que se

situa, os estudantes aptos
a ingressar no " Grau.

'Corupá em . Destaque
Legislativo em Ativi

dades - Ao reiniciar
suas atividades no mês
de agosto, o Legils1lativo
Go,rupae,rise, já, apf1ovou
v?rios projetos e indi
cações. Entre os prd
jetos do Executivo que
mais se destacam en

cont ra-S'e aUtorização,
• • -

I
,

para aqulslçoes de a-
r,eas de terras - para
construção de uma can-

'

cha de esportes poliva
lente., Oonvênio, com o

GovenlO dö Estado pa
ra a construção da Es
cola Isolada de It'apocu.
Entre as indicações a

presentadas, a de mäior
relevância foi ,apresen
taoa pelo edil Ernesto
Fe.lipe Blunk solicitando
ao Institute de Previ
dência do Estado de S.
Catarina ;_ IPESC para
cridenciar médicos co

rupaenses 'a atende:r o

funcionali,smo estadual,
principalmente o pro-

,

fessorado, evitando des..
ta forma quei os mesmos
se desl,oquem 'ã' outros
Municípios à procura
de assistência médica.
O mesmo Vereadorr s0-
licitou envio de o,frcio
'para a Telesc, pará sa- (I. Governador do Lions
ber se há previsãO' de, vai dia 12 - Está pro
,aumento de 'telefones gramado para o dia 12
no �Municrpio e para ,de setembro a visita do

quando, face a gJande, Governador do Lions

:proclJra que' � está ha- Distliito L-10,' JO:ão Lu
vendo. cio da C'osta, ao Lions

Club'e de Oorupá, o qual
'

estará acompannado de
todo o Gabinete da Go
vernadoria - os princi
pais assessores -, bem
como pelos sócios dos
clubes do vizinho muni

cípio e da região L-10_
A-2.

\

, CenSo/80 - 'Como A Comissão Munici
em todo o País, come- pai de Esportes está

çoiJ segunda-feira,
.

dia programando um Tor-

1.°, em Co.rupá, o Cen- neio de Futebol de C?m
so Demográfico/80, que \ po 'entre firmas, ).Ima
tem como

-

Agente de vez, que o Campeonato
Coleta 'O sr. José Nor- de Futebol de Salão já
berto Müller e Suplervi- foi elilcerrado.

ção inicia com o has- sor o sr. José Alfredo
teamenio' das Bandei- Souza. Um total de 14
ras na Prefeitura Muni- recenseadores estão e

cipal às 8 horas, às 9 fe,tuando as estatísticas:
horas, início do, desfile Centro - Elfi L� Schultz,
escolar na Av. Getúlio IsO'lete Steingraber, Nil-

.

Vargas, na seguinte ar- . ce C. Maurissens e Car
dem: Jardim de Infân- mem Hauck.

'

Na Área
cia Anita Garibaldi, Gru- Rural - Luiz Orzechó
po F.scote1iro LeOn De-. wski, Luiz C. Feiler, Luiz
hon, Grupo bsco,lar São Carlos Schultz, Her
Jo!:é, Colégiõ Estadual 'man Sues-senbach, Pau
Tel"eza Ramos, Comis� lo Cembranel, ElízilO
são Municipal de Es- Wedderhoff, Hilário

portes e Seminc�rio Sa- Steingraber, Edimara O.

grad,o Coração de Je- Souza, Dair FeHer, e 00-
sus. 'Às 'onze horas co- lores Orzechowski.
meça a parte recreativa
do' Dia da Independên
cia, com jogos de fute
bo� de salão entre os

Colégio Tereza Ramos e

Seminário SCJ. Às 13h-

30min, jogam, Lions de

Corupá x Lions de Ara
quari e às, 14h30niin $Ie

leção de CoruJ)á x Sele
ção de São Bento do
Sul.

-

E neste sábado, tam
Qém, às f71í, . inicia a

festa no Colégio ,Esta
dual Tereza Ramos, a

pós a prova cicHstica e

continuará amanhã" a

pós o desfile cívicO'.

Fora dos JASC .- Co
rupá não irá participar
dos Jogos Abe,rtos de
1980 em Jaraguá do
Sul, segundo informou o

Presidente da CME, Er
nesto Felipe Blunk, pois
que as três modalida
�des que participaram
dos V JOGOS REGIO

NAIS-LJ�STE, em Blu
menau, no início die a

gosto, não alcançaram
cJassificação' para os

. Jogos'AbertQs: O muni-
./

cípio participou nos Re-
. gionais no futebol de
salão, tiro carabina e

bolão. A equipe de fute
bol de salão foi a que'
mais sª destacou nas I

três mo'dalidades uma

vez que não sofreu ne

nhuma derrota, pO'fém,
os dois empates foram
suficientes para a des
classificação. 'Agora
que a CME 'e'stá e,stru-:
turada, continuarão os

trabalhos de prepara-'
,ção para, os JASC/81
quàndo voltará aI dispu
tar na Região Norte o

acesso.

Ensino superior calarinense'
- define pOSições

A reativação. do Dis- UDESC, e, FEPEVI de
trito

.

Geo-Educacíonal Hajaí); Sub-Distrito dos
34 de Santa Catarina,.a Campos d eLages (UNI
fixação de sub-distritos PLAC, FESC/UDESC de
educaclonal para forta- Laqes e 'FEPLAN de
lecer o reg,ionalismo e a .Curitibanos); Sub-Dlstri
decisão -de manter o to do oeste Oátarinense
'vestibular rros mesmos (FUNDESTE, de Chape
moldes do realizado no có); Sub-Distrito do Pla
mês de julho toram as nalto Norte (FUNPLOC

'

principais decisões to- de Canoinhas e FUNOR
rnadas na XXa. Assern- TE de Mafra); Sub-Dis
bléia da Associação trito do Morte Catarinen
Catarinense das Funda- se (FURJ, Asso,eiação
çöes ,·EducapilQlnais -, Catarin�J;1se de Ensino"
AbAFE. O Encontro, FESC/UDESC de Joili

que discutiu toda a po- ville � FEAJ Jaraguá do
lítica de ensino supe': Sul); Sub-Distrito da Re
rior de Santa Catarina, gião Carbonífera (FESC
contou com a participa- de Tubarão e FUCRI de

,

cão de várias destaca- Criciúma:); Sub-Distrito
das autoridades educa- do Varie do Rio do Pei
cionais do Estado. xe' (FEAUC de Ooncór-

O reitor da UFSC, Er- dia, FUOC de Joaçaba,
nani Bayer, foi eleito FEMARP de Videira e

'Presidente do Distrito FEARP de Caçador}; e

Geo-EducaCional 34, '8>- Sub-Distrito do Vale do
- través de indicação unã- Itajaí (FURB de Blume
nime do Presidente da nau, FEDAVI de R,io do
ACAFE com apoio' das Sul e FEBE de Brusque).
17 Fundações Eãucacio- O Plano Quadrienal
nais do Estado. Bayer de Desenvolvimento das
se propôs a colocar to- \ Fundações Eduoeclo
-da a estrutura da UFSC nais foi outro assunto

para reativação do Dis- .

discptido. Conforme
trito e decidiu nomear -pr€"1ê o Plano, Estadual
um Secretário Executivo de Educação, as Funda

que vai ficar errcarreqa- ções devem planejar
do da �faboração dos seu crescimento e ex

projetos a serem leva- pansão e para subsidiá
dos a Brasllia para a- -las Gomissão de Ensino

,

provação pelo Mlnlsté- Superior da Secretaria
rio da Educação .. <;:> prl- de Educação preparou
meiro destes planos se- um modelo' de Plano
rá o de especialização Quadrienal de Desen
de docentes, que tão volvimento. O modelo
logo esteja pronto será foi aprovado, e aqora os

encaminhado aos
-

ór-, planos deverãó' estar

gãos federais de educa- pron�os afé
,

o final de
ção e cultura.

_

setemb.ro. Para tanto, a

A. fixaçã'o ô. aub-cÜa-. própria ACAFE fará rea

tritos Geo-Educacionais, Iizar um treinamento
em Sainta Catarina, ou- para os técnicos das

tro assunto amplamen- Fundações responsáveis
te debatido, foi decidida por este setlO'r que será'
para dar mais apoio às realizado no dia 1'3 de

regiões que possuem setembro.

Fundações Educacio- Também foi' definido
nais. O Estaqo .fo'Í,divi- que o vesti.bular de ju
dido em oitq. subäisfri- lho' da ACAFE, realiza

tos e esfe projeto ago- ,do com uma série de
ra S'erá leViado para a- modificações, será feito

provação pelo Conse.. em janeiro ,nos mesmos

!ho Estadual de Educa- moldes. Portanto, mais

ção, que
-

deve,rá
.

verifi- uma' vez as questões
car os aspectos legais. discursivas valerão 50%
Santa CatÇirina ficará da nota e serão adota-,

assim divíâfda educa- das médias ponderadas
cionalmente: Sub-Dis- (peso'SI) por área de co

trito da Região Metro-
\

nhecimento entre outras,

P?ntana (lJFSC, FESC/ ,inovações.

,

Esplrito Santo - -Tu que me esclareces em tudo e

iluminas todos os caminhos para que eu atinja o lJ1eu ideal.

Tu que me dás o dom divino de perdoar !> mal que me fa

zem, que em todos' os Instantes de minha vida estás comi- ,

go, quero neste curto diálogo agradecer pore tudo e con

firmar uma vez mais qu� não quero separar-me de Ti,

PM maior que seja a Ilusão m�terlal, nAo será o mrni

mo da vontade que slnt9 de um dia estar contigo e com

todos os meus l,rmAos na Glória Perpétua. Agradeço-te uma

vez mals.
'

CA pessoa deverá fazer esta oraçAo 3 dias seguidos sem

fazer o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada a graça,

pC!r mals dlfrclJ que. seja. Publicar assim que receber a

graça). '

E.H.B.

AUREA
.

MOLLEf'. GRUBB" ,

. ,-Tabeliã e Oficial do Registro de
Protestos

- EDIT.a L, �

-

Pelo presente edital de citação pf\dimos aos

senhores abaIXO re;acionados que compareçam
em nosso cartório,para tratê,rem de assuntos de
seus interessf,s:'

'

,

Antonio B.S. Mar, Av. M�1. Deodoro da Fon
seca, 1'770, neste. Atimar Oberthur, Estrada Bra
cinho, s/n.o, nesta-. Carlos Cunha, Rua Venâncio
da Silva Porto, s/n.c, nesta. CornI. Mat. Constr.
Eldorado L.tda., 130d. SC-301 km 5, neste. Egon
K'och, ,Estrada Bananal do Sul, s/n., Guaramirim.
João Maiochi, R. Ribeirão" Vilde, Massaranduba.
Mario Stein, R. Bernardo Dornbusch, 740, nesta.
Wilimund Sie,«erdt, R. Gumercindo da Silva,' Pon
to de Táxi, n. 6, nesta.

Adalzira Piazera dei Azevedo
Oficial Maior

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI ti.o 793/80

Reconhece de Util'idade Pública o

PX Clube de Ja,raguá do Sul.'

O Sr. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do StJl, Estado de Santa Oatarina, no uso e

exercício de suas atribuições.
,

Faz saber a todos os habitantes deste Município
que a Oârnara de Vere_adores aprovou e ele sancio

na a sequinte Lei:
\

,

,Art. 1.0) - Fica reconhecido de utilid�de públi
ca o PX Clube de Jaraguá do Sul, com sede nesta

cidade de, Jaraquá do Sul.
.

Art. 2.°) - Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação.
Paláclo da Prefeitura Municipal de Jaraquá do

Sul, aos 02 dias do. mês de setembro de 1980. '

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi reqlstrada e, publ.ic�da. nesta
Diretoria de Expediente, Educação e, Assístêncta So

cial, aos 02 dias do mês de setembro de 1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
, I

Diretora

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.O 794/80
Reconhece de Utilidade Pública a AS_SO
CIAÇAO NACIONAL DOS VETERANOS DA

FEB - SEÇAO REGIONAL DE JARAGUÁ
DO SUL.

I

O Sr. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de �a-
. raquá do Sul, Estado ç.fe Santa Catarina, no uso e

\

exercício de suas atribuições.
Faz saber a todos Os habitantes deste Município

que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancio-

na a seguinte Lei: "

. '..

Art, ,1.°) - Fica reconhecida de utilidade publi
ca a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS VETERANOS DA

FEB ........ SEÇÃO REGIONAL DE JARAGUA DO SUl.

Art. 2:0) - Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação. . .
'.

Palácio da Prefeitura MUniCipal de Jaragua do

Sul, aos 02 dias do mês de setembro de 1980.

VICTOR BAUER
'Prefelito Municipal

,

A presente Lei foi re,gistrada e publicada nesta

Diretoria de Ex'pediente, Educação e Assistência So

cial, aos 02 dias do mês de setembro de, 1980. '

ASTRIT K.I SCHMAU'CH
Diretor9

FALECIMeNTOS
pia 17, de agosto
Waldir José Manfrini,

com;31 anos - Jara

guá Esquerdo.
D'ia 18 de agosto
Henrique Klemann,

com 78 anos - Rio da
Luz Vitória:
-Dia 22 de agosto

He�muth Specht, "com
61 anos - nesta.
Dla �3 de agosto'
Pillis Antônio, com ]7

anos, nesta.
Dia 28 de agosto
Eugênio Storrer, com

70 anos" nesta.
Dià 29 ,de agosto
Gustavo Winkler, com

,

71 anos, Rio da Luz V,i-
tória.

I

Dia 31 de agosto
Germano Krüger, cl

58 anos, Schroeder.
Joacira Ribe.iro, com

1 ano, Guaramirim.

II-"�
,\ VEICULOS USADOS REVISADOS

I

I Moretti, Jordan & C ia: Ltda.

Financiamento próprio

Belina II L - vermelho
'

, ..

Belina II L - bege .

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

Corcel II LDO - prata � • : .

Corcel cupê - bege •••• : ••••••••••....

\
Corcel cupê luxo - branco .•••••..••..•
Corcel cupê - branco .•••••.••.....••.
Corcel cupê - vermelhó ••••• , ••....•..

Chevette SL - Iprata ; •..••••••••..•••• J'
Opala cupê - amarelo •••••••••.... , .••

VW 1300 - bege .

VW 1300 L- bege ••. � , •••.

1980
'1978
1978
1978
1977
1977
1975
1975
1979
1974
1979
1975

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

1 " !

� � Nós colocamos m�Js :
1 � cor em sua' Empresa I
1 c-:t '1.
i lU 1
I Para isto estamos, ,

1
I I=:i equipados ,

I
I :z:: com um moderno I 1

I :DIll departamento de arte' i
I

F I"
,." d

I
1 !: oto ItO, e " MaqUinas \

e i

I ;=- Impressâo', O F F SET ,I
.i ,,!
----------_ ......__ ...........------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I CORREIO DO POVO - daragu6 do Sul SEMANA DE 06A,12 DESETEMBRO DE 198Q'

CONFIRA A HISTÓRIA ...
MES: SETEMBRO
SEMANA DE 6 a 12

HA 30 ANOS

- A coluna Notas Forenses do CP estampava nota elo-
, glosa ao advogado Luiz de Souza. Em maio de 1950, Do

mingO' Virgílio Segala, mais conhecido. por Domingos Pas
�coal, de Sta. LU7ia, Mun. Araquari, respondia o Juri, na

Oomarca de São Ohlco, acusado de haver matado a facão
o cidadão João Fermino. O dr. JUIZ alégando 'legítima dete
-sa, censeguia.a absólvlção por 4 voto centra-a, e o Promo
tor apelava para a Instância Superior, O Tribunal" passados
alguns meses, examlnando o case, confirmava a absolvl
ção, restltulndo ao: acusado a liberdade. Lembrava, a nota
e caso do CORREIO DO POVO, também, defendido com êxl
to pelo dr. Lulz, em rumoroso r: recesso por pretenso crime
de imprensa; O "Dokta" Luiz brilhava.

- O Gen. de Div. Trlstäo de Alencar Araripe - Cmt.
da 5a. R.M. e 5a. 0.1., à' propöstto, des atos .festivos pr6gra'·
mados na vizinha cidade' de B'umeijau, enviava neta à. im-',
prensa com o seguinte intróitO': "Os seldades da 5a. RegiãO'
Militar te saúdam, cidade de Blumer>au, a ti e a te'u 'peve
laberioso, neste dia (2 de setembrO'). er� que festejas, entre
galas e flôres, e primeirO' centenáriO' de tua fundaçãe".
- VenânCiO' da Silva PertO' erá lembrac;le' cemo, um des

Pioneires de Jaraguá per Artur Müiler. Natural de Itajar,
nesgide a 4.1.1879 (pertànte há Hl1 ano�) erá fiftlo de Jesé '/

da Silva Porte e Damiana Sabina dI;! Silva. Aos 22 anes mu�

deu-se para Barra Velha, servindO' de guia de transpertes
nO' riO' Itapocu. Mais tarde pele riO' Jara'guá, verdadeiro
bar.deirante de' nesse hinterla!1d, não havendO' rndies e nem

,

féras que e atemerisassem: Aqui mentou sapataria e, em
)

31.8.1898 casava pem Marciana Nicoluzzi. Em 16.9.1899 era,
nemeade 'escrivãl'j de ,paz de distritO', cargO' que ecupeu até

"

a sua' morte. Na chamada república velha, era' chefe lecal
de Partíde RepublicanO', cando-Ihe' sucessivas vitórias.
Cencluia a neta: "Espírito pregressista, err. 1919 (fe i nO' dia
10 de maio),' cem e à:oJ'er deste .artige, fundeu e "Cerreie
de Peve�', qu� ,ainda no anO' passadO', aO' transcursO' de 30.0
aniversáriO' de fundaçãO', lhe presteu Significativa hemena
gemo VenânciO' da Silva Porte }aleceu .

aes 6 de lAgeste de
1937 (há 43 anos, pols)!, cherade pela população' de tedo
o município, nO' seio da qual éra muito benquiste�'.

... HA 20 ANOS
- A partir d,esta

-

semana o CP nãO' possui registres até
e final de 19ÔO, em virtude da destruição de parte da Qele�
çãe pela infiltraçãO' de água na mencienada celetânea, inu
tilizande-a definitivámente. Para cempensar, vames centar
e que acentecia na me�m.81 semana, em 1959. O.K.?

- Bem, mas em 1960, em setembrO', uma netá- interes
sante: "ONÇAS ESTÃO· COMENDO GENTE EM BRASILlA.
NorbertO' Fanamere, residente à QB-202-L em Brasllia, qua
se fei cemide per uma ença pintada, 'e' só escapeu cem vi
da graças à intervenção de vizinhes,' gue euviram seus

griles' ,de se,cerre. A ença, assustada cem a cerreria des
viziÍl!hes de Ne'rberte, fugiu cpenetrando nO' mate. Meraderes
das preximidades infermam que animais -domßstices tem
desapereide" levandO' seus preprietáries,a B:��ese�ta� quei
xa ,centra furte, escal,recende'-se agera que estae sende,
"cernides pelas onças na Nevacap. Eu,' heim!? ..

- Havia um rebefiçe na cidade, no EstadO' e nO' Pars.
Querem ver? Leeipo,ld'o Jp,ão Grubba definia-se pela candi-

)
datura João Lúcio 'da Oosta, Jaime Arruda. Ramos Ja para .

'a critica dizendo que, "Anuncio eu, todavia, que e gangster'.

da LegiãO' e, do Ministério da Saúde nada. sofrerá, (referia-
-se à Pinetti) porque esse inquérito -lrá, direitinho, juntar-
-se ao inquérito do' f�ijãO podre que se encontra de pedra
em cima. Pormenores Inéditos -sobre e g,olpe de 1] de no

vembro desfechado pele heje candidate marechal Lott, fi-,
.\ /

guram no livro Raie X do dia 11 de Novembro, de depu
tado Munhez da Recha, a sair nos prlrnelros dias de se

ternbro, Em data de ontem vlajoü e sr. Herlberto Hülse pa-'
ra Herval d'Oeste e Tangará, devendo heje seguir à Joaça
ba, em seu roteiro administrativo, ocasião em que inaugu
rará diversas obras públicas",

••• HA 10 ANOS
,I

I _

- Era a'Semana da Pátria. Ne dia 1;0 de setembro de

1970, as autorldadea e o povo presente,' davam lníclo ao
cerlmonlal no. Altar" da Pátria, erguidO' na Praça Angelo
Piazera, às 8 heras, cömandando as ações es radialistas
Udo Leal e Milten Stange e a Hádlo .Jaraquá, ,Oração ecumê
nica do Vigário Pe. Elemar Scheid e Pastor Egberte Sch

wanz, cem a participação des presentes, seguidO' da leltu-.
ra das leis que instituiam e Brasão e:a Bandeira de Jara
guá do Stil. Para e ate eficial foram convidados pela Ce
missã� Organizadera, e Vigário da Paróquia, Pe. Elemar
Scheid e Paste'r Egberto Schwanz, da Cemunidade Evan-,

gélica �uterana, 'e sr. Hans Gernard Mayer, PrefeitO' Mimi
cipa de Jaraguá do Sul e' Senhera, e Presidente da Câma-
ra Municipal de Vereade,res, sr. Sigolf Schünke e SeAhora,
o; Presidente da Associáção Comercial e Industrial, de, Ja�
rag"Uá de Sul, sr. Eggen JoãO' da Silva e Senhera, e Presi
dente do Retary Club de Jaraguá de Sul, sr. Dietrich Hu
fenuessler e Senhera, e Vice-Presidente d:? Liens Clube' .de
Jaraguá de Sul, sr. Aide Piazera e o dr. MuriIe Barrete de :'

I

Azevedo, representadO' pela sua esposa Ad'alzira e seu filhO'
(

Sávie MurHo. os ,quais, éomo padr,inhes, cem e, braçO' direi-
tO', ,levantadO'; prosta,ram e seguinte juramentO': "JUR0 HON
RAR, AMAR E DEFENdER OS' SrMBOLOS MUNICIPAIS DE
JARAGUA DO SUL E LUTAR PELO Ef\1GRANDECIMENTO
DESTA CIDADE, CeM L'EALÓADE E PERSEVERANÇA. Em

seguida, o Mestre de Cerimônias, sr. Milton Stange, selici-
teu aO' autor de Brasão e da Bandeira, nesse direter, para
que descerrasse e pane que ceõrla e .brasãe,· e que, s'e deu
sob es aplauses, 'seguindo-se ao batismo da bandeira, que
fe'i entregue pelos"pe. Elemár e 'Paster Egberto Schwanz,
mediante as seguintes paaivras: ':'SENHOR PREFEITO HANS
GERHARD MAYJ;:R, RECEBEI A BANDEIRA SANTIFICADA
COM AS BÊNÇÃOS DIVINAS E QUE DEUS VOS CONCEDA
A \GRAÇA DE CONTINUAR TRAElALRANDO PARA b PRO·
GRESSO E O BEM ESTAR DESTE MUNICIPIO, SlfiilBOLl
ZADO POR ESTE AUGUSTO 'PENDÃO". Das mães da Rev.
Irmã Ro!,aliria, a confeccionaaera da bana'eira, dO' Ce'légie
Sagrada Família, de. Blurnenau, a bandeira de IU)$e, em te
cante cerimônia, fei confiada a �óis;:elegiais, enquantO' que
o sr. Prefeito MunicipaJ"'hasteava, 'pela primeira vez a Ban
deira de Jaraguá do Sul, s0b' es �plauses dos presentes.
Ate centinuo estava reservadã' uma surpresa aes que as

sistiam a festiva solenidade, em que e Retary Club se fez
euvir através do sr. Nerberte Emmendeerfer, hemena
geando e' nesso direter ceme iaealizador des símbeles e

d 'sr. Moacir da Silva; -recebendO', ambes valiesa placa de
p�ata alusiva aos cencurses instituídes pelo Hetary Club
de Jaraguá do Sul, per sugestãO' do rotari�no Mo'rille Bar
reto de Azevedo. O vice-PrefeitO', "hesse direter., cencluia a

cerimônia, cem uma saudaçitõ aos presentes, por ecasiãe
da abertura da Semana da Pátria.

.... E HOJE?:
Heje vames marchar em hemenagem de Dia 7 de Se

tembrO' de 1980. Tá?

'loto' comeea em abril/81 em ISanta Catarina
Em abril de. 1981 a

loto estará sendo'joga
da pelos catarinrenséS,
adaptada da Europa pa
ra as nQssa's condições,
totalmente mecano-,com

putada e com prazo de
.

apostas semanais até as

terças-feiras; as agên
cias da Loteria Esp:orti
va.,. ,

De acordo com as

:expectativas,' dos diri
gentes da' Caixa Econô
mica Federall, ein Fio-

Independência . ou Morte
(GemaeIde von Pedro Américo im
Museum Paulista (Ipirl:tinga).

Wer\ehnt' es nic�t, das Bild der gressen Stunde,\

Als man die 'Ketten brach in unserm Land.
Die Offiziere reiten in e!'ie Runde

Und heben zu dem Freiheitstschwur die Hand.

'Ein Bild, wohl wuerdig unserm Vaterlande,
Das jedes' Brasilianers Hßirze �uehrt.
Dabei vergisst' man gern den Mann· am Rande,
Der auf· dem Pfade seine Ochsen Juehrt.

Denn dieser Mann, abseitts der neblen Scene;
I.st nicht ven hehem' adligen Geschlechtt,
Er" aus dem Velke, achtet nicl'lt âuf jene, I

Sie sind die Herren, er ist nur ein Knecht.

Ihn kuemmert dieses Schauspiel herzlich.wenig,
Er wendet kaum zúr Seite das Gesicht,
Ihm ist es gleich, eb Kaiser eder Keenig._
Hat er nur jeden Tag sein Maisgericht.

Und waehrend Weltgeschichte auf dein Huegel
Schen bald dên ganzen Erdenkreis erregt,
Fuehrt er die Ochsen rul'lig an dem Zuegel,
Von dm Geschehen gaenzlich unbewegt., ,

Se war es gestern, und so ist's lauch heute
Die Masse'schweigt und ferdert' ihren Lehn:
Das Schickal waehlt nur wen'ge tapfere L.eute
Zu Architekten einer Natien.

Rudólf HItsehfeld, São Paulo

rianópolis, O jogo de
"Loto" poderá começar
em abril de 1981. No
momento, para a sua e-
\ fetivação, aqueles' es
'tão à espera de 'qUg se

jam concluídoe os tes-
, tes com as máquinas e- (

letrônicas, para compu
tação das apo!i»tas, de
fabricação nacional. Se
gundo o ger;ente de fi
nancia,m'ento, aplica
ções e programas, da
CEF de Florianópolis,
Juar:ez Alves Núnres, o o

,

Loucura'
Sentada...
Cansadà: ..

o corpo dormente,
a alma em' pralntos,
a me;rite vóando,
caminhando�
choranido.

Sentada...
o cora�o' vazio,
um vazio de I,oucura,
uma brandur�, '

seren-idad:eI sem fim.

Sentada •••
as mãos caídas,
cansadas,
doídas.

o corpo dormente,
a alma em prantos
e a mente...

vazia,
voando, sOlnhandQ... ,

Jovanka

'jogo foi �daptaêlb: do
modelo europeu para as

características brasilei
ras. Primlorrdialm:en,te� a

nova modalid,ade de 10-
*eria promoverá Darre.

cadamento de verbas

que serão aplicadas em
'

\

ff\\&)"as
.

e programas so-

ciÇ!'is.

I
I

Afirmou que as, extra
ções do prõximo ano,
em Santa , Catarina, re
verterão pará o Fundo

.. de Assistência Social,'
para que possa ser in;'

�

crementada a constru

ção' de escolas, hospi
tais, e pa.ra a aplicação
em· ptogramas de sin-
'dicatos e preleituras.

'APOSTAS
Juarez Nunes infOr

mou que as agências do
"LotCI" se instalarão on
de ,funcionam as de Lo-'
teria Esportivl,l. As,�
pos,tas serãó . r.ecebida�

, até às terças-feiras a
\
fim de que nas quintas
possá' ser realizaãa a

extração. Os vencedo
'res, cujos prêmios fo
rem inf�rior.es -ou iguais
a Cr$ 15 mil, poderão
receber' à importância
na própria agêncIa do
jog,ó. Aos que ganfia
rem prêmios acima oes
te va,llor, terão de recor

rer à agên'ciá, da Caixa,
Econômica.'

. O
.

homem. que morreu de vergonha

--�----��--------�----------'��----------------�-

,

Silveira Júnior

A' Revelução de 1964 tem um [ulqamentc a

reformular, um homem a ser redimido perante a

oplnlão pública. Esse homem se chama Hlqino
João Pino e grande prefeito que, em menos de

três ane,s: com, verba do rnlnquadq, erário muni

cipal, equacionou o angustiante problema do a

bastecimento .de água de Balneérlo Oamboriu. O

que .a CASAN fez depois foi completar o que
tora feite atamancadamente por Higine' Pio, por
que a bacia de captação, c bembeamento para

. e alte do morro e a rese,rvação toram obras

desse modesto homem que morreu inocente de

um crime que-não praticou.
-*_;....

Era na época do vendaval das suspeitas,
ende qualquer pessoa pedia ser acusada e pu
nida antes de ser julgada. E notem que isso é
uma caracterísflca de' todas as revoluções, cem

, '

uma diferença: a nessa durou 12 anos, mas a

cubana dura vinte e a soviética já passou des
sessenta,

_1_*_-

Higine Pie acreditava Ms pesseas. NãO' sei

per quê, cempare-e a Garrincha. Não ,ediava
ninguém/chamava e lixeiro de "meu filhO''' e ia

temar café cem e,le no primeirO' betece. De!e
nunca ninguém ouviu um agrave. "E bem verda

de que brigava cem facilidade, mas era uma

briga sem ódiO' que/acabava quandO' encontras
se é- seu desafetO' mementâneo. Era humilQe per
natureza.

--,,�

A sua extrema pepularidade ce,leceu,o num·
I
cargO' que exigiu demais dele: dar organicidade
a um gigante rec�m-nascidõ, cem 'cl, cerpul.ência
dos ,bebês-gigantes, mas com as mesmas defi

ciêncIas e limitõ;ções de tedes es bebês. Esse
bebê '�ra a' cidade de Balneário. Camberil,J, que
se,fria de desidrataçãO' crônica, cem peçes seces

e cem terneiras esoaldantes aO' se,1 dos verões
turísticos. Úma gritaria geral. FamíliaS, inteiras

. deslecande-se para Camberiu, para nO' dia se

guinte, se pestarem- em fr�nte à prefeitura fa
z�nde á exigência· que se terneu clássica: Ou
vem água eu e turista velta à sua terra, dizendo
cebras e lag'artos de grande' e lindo, balneáriO'.

--*--.-

Fei nessa situacãe que Higino Pio assumiu
a Prefeitura. O 'seu dilema 'era éste: ou' dar água
l;Ies turistas ou vê-Ies, aes bandes, al?andenando
a praia e es hetéis, veltando
cheias de torneiras e piscinas.

às suas çasas

.....:::::,_*-_.

Higitlo aceitou e desafie. Nes primeiros me.

ses de administraçãO', alugeu velhes caminhões

-pipas e andava com aqueles trambôles de. C9-
'sa em casa, de hotel a hetel, dando, u.ma lata

d'água' aqui, meia I�a àJi,.. Mas -a sede da

pepu!açãe era· demais. Num sábadO', es hótéis
consumiam milhar,es de Iitrps de agua mineral,' " .

para es, hóspedes lavarem e reste, pela manhã,
--*--

A próxima tempórada estava inteiram,ente
cempremetida, a menos qUEil se espalhasse a

notíciá de que "ne verãO' que vem vai ter agua
à ventade na praia inteira": E a notícia correu

mUnde. Enquarite isse! .Higine Pie, rep;resande
um riachO', fez uma Iag?a que é g mesma' que
ainda heje abastece a cidade. Mas ceme, cense-·

guir. as bembas parEI e recalque de quase um.

quiiô;"etre merre acima? E es registres? E o.s
canes éJe muitas pelegadas? Cemo-öiíter a má

quina que 'faria as escavações para e' lançamen
tO' da rede distribuidera?

--*--

Uns engenheiros de Rio. vieram a Camberiu
e disseram: "Df. Pie, põr vinte mil cru�eires nós,
lhe entregamos tedes

-

o.s estudes p.reliminares
para a instalaçãO' ,de água nO' perímetrO' urba
ne.' ..

" Pie deu uma seno.ra gaitada e desarmeu
.

os técnices: "Crede, rapazes, cem vlnfé mil ,eu
bete ágUa na cidade inteira ... ".

--*--

E realmente, na temperada seguinte, es ca

nes estavam cheies de água. Agua tratada? Pie

dizia que era, mas nós sabíames que ele havia

mandadO' pôr uns vidrinhes cheies de água de.

cal numa pJateleira e garantia que· aquilO' era o

tratamente ... Eainda alardeava: "pede beber e

dar pras crianç;is' que é a água melher do Brasil"
--*--

Para que;esse milagre acentecesse, na vés-,
.

pe�a' da temperada, pedia-se ver e Higine Pio

na beira de reservatóriO' animandO' es operáries
pára que cencluissem a ebra. Pára isso era pre-
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cise trabalhar pela nolte a dentre. EntãO', Pie

trazia do seu hotel marmitas de comlda, pacotes
de cigarro e garrafas de café.

-'-*-

Cemprando bombas de 'recalque na sua

própria conta, empenhando-se .na cO!ßpra des

canos, um dia a água subiu o morro e passou a

correr n9 reservatório lmprovisado, P�e, mandou
"fazer maís um, grande tanque de decantação, 0'

,brigeu a água reservada a passar por dentre de

uns mentes de areia e fi:nalmente despachou e

líquldo morro abaixe" no rumo da .cidade. Nés-
,

se dia, e grande prefeito mandou fazer uma
,

churrascada e ele mesmo serviu es operários,
quase todos cem e paqamento atrasado, porque
não 'hávia dinheiro para Ragá-Ies. Mas o pretel
to acalmava à todos: "�spera, meu filho, �l.Je e

seu Pie não vai deixar vocês na mãe. No fim do

mês o seu' Pio paga ...
" E pagou mesmo.

--*--

Mas es seus inimigos gratuitos queriam li

vrar-se do grande e despreparado Haer. E então
,

assealharem que ele estava riquíssimo, que rou

, 'bara milhões da Prefeitura, que erra dene)do

municípiO' 'inteire. SeQunde, es hábites da épo
ca, Pio fei presO' e recolhi-ae à, Escola de Apren
d'izes Marinheires, em Flerianópolis. Numa se

mana, torneu·se amigo de tedes: do cemandan

te aO' carcereiro, M1is nem per isso deixava do

ser um detento. Segunde' a linguagem' da ,épeca,
"Pie estava detíde para averiguaçõeso. Censta

que seria seite "-e, dia seguinte, mas ele nã'e

teve ceragem de arrestar es seus' .amiges' de
peis de uma prisãO'. que dureu mais de um mês.

, E nO' desespere, cem es nervos abalades, pre
feriu matar-se. Ceme fiz�ra GetúliO', a quem ele

tante admirava.

'--*--

Os inq�éritos, se siJcederam. Viraram e re

viraram es seus livres centábeis, Si sua "imensa

fertuna". E �ada encentraram que pudesse cem

premeter a lisura de, seu mandate. Que ele, mis
t�rava as verba!: erçamentárias, lá issO' era, ver
dade: Nunca deixeu de pagar um eperárie" por

que e salde dispenível era para EducaçãO'; nun
ca se deteve diante de uma despesa legrtima,
perque a verba'esp�cífiCa estava' e�teurada. Pa

ra ele "dinheiro era tudO' igual, depeis o centa

der dava um jeitinhe,para acertar". E feram' es
ses pequenos enganes -que a cemissãe. de in

quéritO' encentreu! Mas Pie já estava merto. ,

--*--

Numa véspera de temporada, a água seceu

de uma vez e o. abastecimento nãO' caminhava

p� falta de dinheirO'; Pie encheu-se de cera

Qem e fei a Brasília. N'ão sei cerri'e, censeguiu
�ma audiência cem e tede.-pedereso Presidente
CastelO' BrancO', Ficeu muitO' admiradO' perque e

Presidente e chameu -ele '''incelência''. [)iss�nes
elé que a audiência teda fei "incelência prä lã,
incelência pra cá". NO' ,f'im da cenversa, e Pre

siaente IhG disse: "PrefeitO', eu já sebreveei a

sua cidade. Ela é muitO' bonita, mas es menines
de seu municípiO' se alimentam tedes es dias,

,

usam calçades e vae à escela. Per issO'; vossa '

incelência vai me permitir que eu centinue aju-'
\ '

dando es menines de ne,rdeste".'

--*-.-"

Mas mesme\ assim, Caste nãO' quis que Pie'
perâesse a viagem. Ar;> se despedir dele, per-,
gunteu-Ihe qual a Ntela de canes mais neces

sárias e disse que mandaria Um caminhão des-

ses canes para Camberiu. E madneu. 1-

'-'-*--,

,.. ,Pie era muitO' etimista. T?mbém numa vés-
I

pera de temperada u� eâifíciõ recém-censtru.íde
rum. Nós ficames a neitê toda vendo a remeç�e
des esc6mbr�s e'a salvaçãO' de alg'uns sebrevi-

.

ve�íes. 'EntãO' eu disse: "Pio,' istO' é um azar de

vida para 'esta praia. Quem. é.que vai qu�re,y,
cemprar apartan:tentes e ecupar prédies aqui a-

,

gora?" Mas ele me tranquilizeu: "Agera, meu

filhO, eu só ten)1o pena :aós que mo,rreram, per

que isto é ceme a cier CIo parte: a imulher grita
.

e se descabela, mas três meses depôis está grá- ,

vida ·outra vez ... ,". oE fei assim meSmO'.

-*-,-
," Pois essê-1iõm�m, bem, puro e inece,nte,

m6rreu de vergenha numa prisão. Eu penso' que
es pelíticesdeveriam reabilitá-lO' perante a epi
niãe pública numa atitude cerajesa, que deve,l

vesse à sua família a certeza d,e que 'a sua luta,
nãO' foi tetalmente em vão.

'"

r

Obras
,

da COCAR
o Líder do' Govemo na

Assembléia Legislativa de
r putado Sebastião Neto

Cäinpos, forneceu dados
sobre a atuação da Com

panhia Catarinens' de Ar-
,mazenamento - COCAR.
dizendo, por exemplo, que
nO Terminal Graneleiro
'Irineu Bornhausen. de S�o
,Francisco do Sul, foram
movimentadas, no, período
de março de 1979 a julho
,de 80, 515�088 toneladas
no setor de exportação e

172.779 na importação. In
formou também que foram
"Grados 2'84 novos empre
--5 1- ... tr::; .

a Cocar e a

ligando com as ,moegas
rodoferroviárias e balança
já existente, além de ou

tros. Quanto. às démais'r o
bras da Cocar em outros
municípios ..:..:... Massaran
duba, São ,Joaquim, Flo
rianópolis; Ituporanga, por
to seoo de O: Cerquei
ra, HerVal do Oeste, tam
bém fornece vários da
dos, 'dando conhecimento
do andamento em espe
cial not setor dE} armaze
namento.

Forneceu ainda dados'
,s0bre a ampliação da ca

'-<Olc:dade estática armaze

f'!adora a granel d,p fermi-
,nal graneleil'lo, com. a co�s
trução de um armazem

granéleiro
.

fundo p!�n?
com capaCidade estatlca
de 50 mil toneladas, inter-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A 'missão terrena e

humana, para
-

que seja
integral e harmoniosa,

.
. . ,

exrqe que nenhum des-
ses três

-

aspectos seja
negligenciado,. Há, pois,
necessidade de concl-

\ Jilar a Fé com a Ciência,
sem jamais omitir a So

-' lidarledade, '

Não nos vamos o

cupar aqui da Fé e da
'Ciência, _de abrangên
cia universal/limitar
-nos-ernos fi {análise da'
Solidariedade <que, às
vezes, é mais carente do
que as duas anteriores.
Pela Solidariedade,

cabe-nos formar o ver
cadelro sentido do OU
rro, sabendo que ele é
membro de um grupo,'
ao qual pertencemos,
com o qus! trabalhamos
é crescemos.' Aliás, ós
lideres autênticos só
.têm sentido se a dinâ
mica de sua ação se

voltá à participação co

letiva; caso
-

contrário,
será egocêntrica e dis-
persiva.

A dinâmica desta a

ção envolve, inclus:ive,
matéria de ordem 'eco
nômioá e social e se

desenvolve I ,somente'
dentro do espírito de
conjunto. O homem só
se cO,nstrói agindo, o

que significa que, para
o desenvóMménto das
petencialidades huma
nas, deve haver o' ne-

,

cessá'rio compl:ementa
-

do,Outro, n'um sistema
,de entreajuda para 'a
construção de um mun
da melhor. '

Da necessidade des
'te inter-J1elacionamento,

Entusiasmar, coorde
nar, liderar despertam
- quando postos a ser
viço da co,'etivid!�e -
o {exercício da capac'i
dade, da iniciativa,' da
deliberaçãQ," aprenden
do-se 'e ensinando-se,
com isto, as sábias li
ções contidas 11:0_ ane
xim que, por miais que
se repita, nunca ctiegà=
rá a envelhecer,/dada a

amplituçfe do' seu en-
'

tend!imento: UM POR
TODOS, TODOS POR
UM.

Re,lojoaria, Avenida
QUALQUJER QUE SEJA A OCASIAO,
PRESENtEIE COM AS SUGESTOES

DA AE.lOJQAAIA AVENIDA.

Conheçtt as sugestÕes em )6Ias, rel6glos,
pratarIas e artigos finos para presentes e rece

ba o \ atendimento com o carinho que v. merece.

JARAGUA DO SUL-

Av. Mal. Deodoro, 431 - Fone: 72-0038

SANTA CATARINA

Viação -Canarinho
TRANSPORTE' URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Càríarinho" preocupa-se com a suá lo
comoção, colocando, à disposi�ão modemrssl
mos' ônibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, r�pida e segura..

,

F:'ro9!a�e .beml Programe CANARINHO - o

transpo,rfe, carmhoSo. \ '

\'

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

A segurança da sua compra ou da sua ven

da, uma garántia segura dá Investimento.
Se você quer comprar ou vender um Im6-

vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATrO ,LTDA.

Empreendimenlos IInobilirios
, Marcatto' lida.

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166
JARAGUA DO SUL - SC

'

Constmtora SerIa Ltda.
CONSTRUÇAO CIVIl.;, ENGENHARIA E

COM�RCIO DE MÄTERIA[
',DE CONSTRUÇAO.'

-

Rua João Plcom, 94 - Edif. Carlos Spézla
Telefone: 7'2-0214

\

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Imobiliária'
'SANTA MARIA Ltda-

COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇAO
DE IMiáVElS.

CRECI N.o 1.309

çompramoS'
MELHOR PREÇO

Vendemos\
QUALIDADE

,Administramos
CONFrANçA

,Alu�amos'
TRANQUILIDADE

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

.

,cénso começou e vai durar,d�is meses

._' f

A Bolsa de Subcon-
tratação

'

Industrial do
Estado de Santa Catari
na, reuníca em assem

bléia ordinária na últi
ma sexta-feira, em de

pendência do Glube
Atlético Baependí, em

JarAgí1ã do SUl, �Iegeu
sua nova di neto-ria, que
será empossada rro mês
de janeiro com manda
to para 1981. \

Por aclamação, os

membros ao atual Con
setho Fiscal da entida-

Terraplenagem Vargas I" it�!���;I€Jg�
\

, r-aldo ,Werninghaus, Na

quaHdade de .subcontra
tados foram ,eleitos pa
ra compo� a nova. dire
toria da BOIIsa ae Sub

ccr.rtr�tação • Industrial
do Estado de Santa Ca
tarira os empresál·ios
Jo�é Demarchi, V.itl.

'Henrique Burl)1,ester e I
Waldir AlbrEicht:

'

Como

I contràtados ele,geram
-�c os empresários Aii
re BarnacK, Nidál,io
Ganzenmu-e'ITér e Hainer
Modro. A diretoria da
B�II�C é composta
ainda por mals' I dois
,nemtfros perman.:>ntes.
Um CQm.O representante
da Seéretaria da In'dús-
tria e Comércio de St<:,,,
Càtari�a (a ser indica-

, do) e o outro r�pre'3en
.an.te ao CE;BRAE, dr.
'Gilberto Carvalho que
também é o diretor exe
'cutivo' do CEAG/SC.

cios.

o I Censo Demográfico
do Brasil se limitará a a

purar 10 tamanho e a com-

'poslção da população, sua
estrutura �amíTiar, movi
mentos migratórios, esco

laridade, nível de instru
ção, potencial de qualif,i
cação, de mão-de-obra,
.padrões , de rendimento

pessoal e támlllar e situa

ção habltaclonal. ' I

/

Com base no I Censo

Demográfico e nos Cen
sos Aqropeçuárlo, lndus
trial, Comercial e de Ser-

, viços; o,lBGE fará as pro
jeções para os anos se

guintes, até 1990, quando
se realizará o novo recen- "

seamento geral.

'O primeiro Censo, do
País, se realizou em 1872,
50 anos l8!pÓS a lndepsn
dência. Nessa época, o

Brasil tinha 9,930.478 ha
bitantes, sendo 51,6% ho
mens e 48,4% mulheres.

Hoje.. a população bra
sileira é superior a 120
milhões, mas há algum
te '!1po ocorreu a versão

- de lido Domingos Vargas -

SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
,.

,E TRATORES DE ESTEIRAS
'

-E-

U�triP�aD!vi!�!��n_ - todp�. !.!� M��i I Brasil: mais de 2 trilhões
sional,em que ohomem'

t
'"

81se enquadra, segundo extraímos a tese, a an- O 'orçamen O paraas. sábias lições das Es- tttess e a síntese. Em re-
'

cnturas: lações humanas, à tese
- adorando se� Cria- da superconcentração

'dor; - dominando a do poder decis6rio se .

Naturé�a; � colaooran- I

oontrapõe a antítese da
do com seu semelhan- .coletivlzação exaqera-
te. da, fluindo ao meio ter

mo da síntese que, Sen
do Órgão moderador,
passou.a consagrar co
rno fórmula ideal a do
trabatho em

, 1quipe, a
do- coleqlado e do co

munltarlsmo.
!:: o que a Solidarie

dade pretende ser. Uma
comunidade em ação,
que visa a congregar
forças, a concentrar es-,
torços em tomo das
mels diversas ativida
des, despertando \ res
ponsabilidades, criando
oportunidades a serviço
do Criador, da Natureza,«
do. Homem.. desenvot- l

vendo a Fé, a Ciência, Q

Pensamento, parà be
neficiar-se 'die interes-
ses e de direitos que a

todos é dado 'aspirar.
A solidarledade,

-

as-
sim entendida, jamais
conceberá sua :éxegese
como agrupamento de
elementos decorativos e

estáticos, e sim C0!J10
alavanca de realiza-
ções comunitárias que
buscam no, Outro um

instrumento Cle coorde
nação, de lid!eran'ça, de
ação.

Começou sequrrda-feíra
em todo o País o IX Censo
Demográfico- 'do Brasil,
com duração prevista de
60 d i!as� para os trabalhos

IA "garantia do desen- As funções governamen- da.apuração, com, a di-
volvimento da econemla" tais melhor contempladaS' vulqação dos resultados
e "a construção de' uma pelo proj��d.. lei, são, iniciais marcado pára ja
sociedade politicamente a- 'pela ordem, as seguintes: nei ro de 81, e O-S g'erais .

berta", são os dóis pontos Administração e Planeja;' para dentro de dois anos.

que, segundo o Presidente mento, 311.283.150 mn Serão 110'mil pesquisa- Para 1/4 da população
da República, norteiam as cruzeêros; dlesenvolvimen- - dores paea entrevistar 28 ,.- escolhido ao acaso -

prioridades do projeto de to regional, 236.792.6,68 .rnllhões de famülas, e que terá de responder as 57
lei orçamentário para 198,1

'

,nil'; transportes, ' gastarão um total de 400 questões, cujas respos-
que foi encaminhado a9 204.019.221 mi'! i assistên- toneladas de 'Papel, inclu- tas tornarão possível tra
Cong'resso NacT:onal, estl- eia e previdência, .. ,' ...

'

indo 130 milhões de ques- çar o perfil econômico e

lnalndo - fan,to a receita 182.824.752 mil; educação tionários. social do, brasileiro, mos

quanto as despesas, em 2 e cultura, 149.220.450 mU; Esta é, também, ,'a pri- trando as morãflcações
triihões� 77 bilhões e 600 defesa nacional e segu-: meira parte do IX Recen- que o País sofreu rios úl-
milhões de cruzelros. Ao rança públic�, 125.180,965 seamento Gerál 'do' País, timos dez anos.

, mesmo tempo, foi tambem mil; energia e recursos já que, terminada a conta- '
'

encaminhado' àö Congres- minerais, 113(299.405 mil; gern da população, 'come
so o projeto de lei do or- e ag�icultura, 110.726.229 çarão os o-utros censosr

çamento pluriànual de in- mil. Para reserva de' een- 'O-s econômicos, a 4 de
veStimentos para o triênio tingência destinam-se ... janeiro de 1981.; o Censo
1981/83', traven& aplica- 296.962.985, mil. O Legisla- Agropecuário, que deverá
ções de 2 trilllões 78 bi- tivo ficará com 11.043.399, enumerar todos .os sítios,
Ihõés e 200 milhões de mil.e o Judiciário com. . . fazendas e propriedades
cruzeiros (em valores de 12.487.025 mil. ' rurais do Brasil; e em a-

1981). eril os Censos lndustnlal,
Comercial e de SerViços.
Serão feitos, também, in
quéritos .especlals junto
às ccmpanhlaa de seguro
e estabeleclrnerrtos finan
ceiros, buscando "deter
minar o perfil dos neqó-

.' Tubos Santa, Helena
TUBOS'E ARTEFATOS DE CONCRETO

,

EM GERAL

Rua JOinville, 1016 -:- Fone: 72-1101 ,

JARAGOA DO SUL .;_:- Santa Catarina

CARRoÇARIAS HC

_Hornburg Indústria _ de
Carroçarias Blindadas ltda.,
CARROÇARIAS
BliNDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
'ESQUADRIAS E
MOVEIS.

Av. Mal. Deodoro, 1.479 Telefone: 72-0144
JARAGUÄ DO SUL - S.C.-

Emmendoerfer Com. de Veículos' L,tda.

de que 'o 'IBGE teriiai rea
valiado

'

a população do

PaIs, e chegando à oon

clusao de que cometera
um erro de cálculo: na

'verdade; o País teria, ho

je, 123. O erro riunoa foi
admitido pela dir�ção do

IBGE, que também não
admitiu ,outros reparos
mais recentes e mais gra
ves: os de que a 'seleção
para os cargos de pesqui
sadores do atual Censo
obedeceu a uma determí
nação política, com apa
drinhamento para p'ss-soas
indicadas pelos poHticos
de partido I governista, o

'que, aqui, seguramente.
não ocorreu.

Subcontratação
tem nova

díretoría

VAAO,

"GARTENHAUS"

EM BREVE
I

Av. Gel Vargas, 847
/

Europa ,Distribuidora>
Excelentes filmes erótico,s, impo[.tados - Su

per 8, Co.lorido. Preço': Cr$'4.400,00.

DeseJo receber·o filme· número

D 201 - T�dy Baer /

O 202 - Kirmes
. O 203 - ,Prick Espezial
D 204 - Bar

O 205 - Lesbian Shpw II

O 206 -: Roll-Stuhl
Envie o cupom ,e 'o cheque nominal n'a meS

ma remessa para Eu�opa Distribuidora ....... Pos
ta Restante - 89250 - Jaraguá do Sul-SC.

Prencha em letra 'de forma

Nome •..
' ;.' ..• , ..................•

Endereço ••...••..•.•..••..• n.o ••• : Apto . .'.

Bairro .......• � .•. : •• ; .•• ' ••......•...•.•••.

). �/

Cidade : ....•..•••••••• '. . . . • .. Estado .

Atenção; Estritamente para maiores de:18 anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Regi�tro Ci�.it,
,

" \
Áurea Müller Grubba,

o programa: pa hã di
" Oficial do'Registro' Civil

ra. aman , a -do 1.0 Distrito da Com,arI�; � este,: 9 ,horas,
.

deSfile ofi- ca de. Jaràguá -do. Sul,cfal, com a participação' da E.B. Estado de Santa Catari-,
Almirante Tamandare e Colégio na, Brasil,EstadUal Pre1eiot Lauro, Zirn- Faz saber que compa-
mermann; às 10 hor.� sessão

. ," receram, em cartório, e�
cívica no átrio' da Prefeitura, xibindo os' documentoshasteamenot das bandeiras, ato--

cução d'e um estudante 'da E.B.
exigidos pela lei a fim

Almirante Tamandsré, a'Jocu:ção
de sé '

'

h�bilitat�m pa��
casar:

do Prefli!ito Dequich, execução
"':do nHi,!o da Independê.ncla".

",+," .>v .• :"" �!.

l- '

$emana, da Pátria, em GN
,.',

A programação da Semana.da
Pátria, foi in,lciada 'na última se

guriaa-fefra, no Palácio de Es
portes, contando com a presen
Çfl ao Chefe do Executivo, Ve
reaCtores li! demais autoridades

. . \ '

COnstltUldaS. Primeiramente hou-
ve ato cívico e, posteriormente,
apresentação de ginástica e tor
neio dê 'handebOl ,mirim e' in
fanto, denomiriMib "Tornefõ da'
Independência'!. E durante toda'
esta semana houve atos cívicos
nas escolas das, redes' municr-

pai e estadual.

."

AGRADECIMENTO
,\

I
I _

/'
_',

A dor, parece ser menos atroz quando parti
lhada com nossos irmãos.

, Foi o que provou a amizade e a solldarleda
de' qua cercou a morte repentina do esposo, pai,
s09ro, avô ;EUG�NIO STORRER;

,
'( A amlzadê e a solidaríedade d�,s �edicos e

enfermelros ,cfo Hospital. São José, dos familia- ..
res e vizinhos!�dos iPl1sto:_r:'es da Jgreja tuteraóa e

�90S companhelros de esporte, dós que enviaram
flores e propórclonaram conforto.

A, todos o ts/st'emunho d� reconhe'cimento
daqueles que, caim peSar e saudade, formam

a famma enluta.da de Eugênio 'StOIlJ1ei".

,/

\

,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Mun:icipal de Jaraguá dio Sul/
...._, .

DE�RETO IN.o 605/80

Suplementa dota�s do Orçamento Vigtmte.
,

,VICTOR '�AUER, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa. Catarina, no' usO' e e�(ercréi'o
de suas atribuições, com base na Lei MI,micipal ri.o
761/79 de 31 de 'Outubro de 1979'

.

, .

.

, I '

DECRETA:
,

..

Art. 1-.0) __;_' Fica aberto um �rédito ,suplementar'
no valor de Cr$ '2.156.275,00 (do'is milhões oento e

. ... _. -, .

'
-'

cmquen,l� e S61S mil e dUzentos e se,tenta e cinco
cruzeiro,s) para reforço do programa Ie, verba abaixo
�isc-rimin�das, constantes do 'Orçamento vigente', a'
saQer: '

'Anexo I - Quadro A

0601 _;>DlVISÄO: DE OBRAS
9601.169'15751.008 - Cönstruções de Pon-
tes ,; •. .c. • • • • • • • • • Cr$ 2.15&.275,00

Anexo II - Quadro A
0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601:1691575j .008-4.1.1.0 __;, Obras e: instala-
ções .... 'T • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... Or$ 2.1..56.275',00

,Art. 2.°) -'- O ;recurso para abertura deste crédi
to suplem'én!ar, correrá por conta do Convênio DER':
�SC N.O 24/79 oom o Departamento de' Estradas de
Rodagem'âSsitlado lem .10 de outubw de 1979 auto
rizadÓ' pela' L'éii 'Municipal N.O, 765/79 de 23 de no:'
vembr6 de:1,979. _

'

Art. 3.°) -. Est: Decreto 'entrará em 'VTQõr-na da
ta de sua publtcaçao, revogadas as disposições em
contrário.;"

'

, Pal-ácio da' Prefeitura Mun,icipal de Jaraguá do
Sul, aos 29 dias do mês' de agosto de 1980.

,

VICTOR BAUER
Prefeito Muniçipal

.

' �ii.

, '" "O wesen�e Decr�to foi re:gistrado e publicado'
nE!st.a plretoria de-Expediente, Educação e Assi!stên-,
cia: �ö�ial/�o�, 2e:.dias qo l;Tlês de agosto dia,1980.

:>; \,' ASTBIT K; ,SCHMAUCH
Di,reto�a

Estado de Santa Catarina� ''\

J'refeilura ÍIII'!nicipal de Jaraguá do Sul
,

.. ' " i \

'; 'LEI N.o 79s;J80' ",' i

Re�nhece 'de Utni�ade"Pública ,a IGREJA·
,SEICHO;.NO-IE DO 'BRASIL - NOCLEO D'E

�. �ARAGUÁ DO SUL.
-

O Sr. VICTOR BAUÉR, Prefeito MunLcipal de Ja
raguá 'do Sul,_Es�ado de Santa Catarina, no' uso. e

exe1rcíc!o de suas atribuições." ,

"-, Faz"Saber' a-todos o.S 'habitantes deste Municí
pio qu'e Íl Câmara: de Vereado,res aprovQu' e ele san-

'

ciona a seguinte Lei: )

'. ' " I
, Art: ;iO�) ,� Fica' rec6nheéida de, utilidàde p'úbli-

ca a IGREJA SESHO�NO-IE DO BRASIL - NúCLEO
DE "JARAGUA O SUL.'

'

'" é •

.

,

, Art. 2.°) - É., ta Lei .entrará rem vigor na data de
sua publicaçã0.

I,
\ � >.

'

,
Pàlácio dá Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 02 dias do,mês de ,setembro de, 1 ß80.
'.,

VICTOR BAUER
Prefeito,tMur;licipai "

, �

A presente Lei fo'i registrada: ,éfpubHcada nesta
Diretoria, de Expe�iente," Educação, e Assis.tênci,a 80- ,

cial, aos 02 qias.dó'mês de setembro dê 1989.
\

"1'

.. A$T,RIT K. ·SCMMe.UCH
ir .. Diretora

"

I

Edital n.o 11.546 de 27.08.1980
Luiz Dal-Ri e Analise iKrueger
Ele, 'brasileiro, solteiro, ser"

vente, .nascido ein Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

..RU� João Januârio Ayroso, nes

ta cidade, filho de 'RobertoDal-
-Ri e Virgina Scalvin Qa:I-Ri .. Ela,
brasileira, solteira; industriária,
natu-ral de Jaraguá do Sol" doo,
rnlclllada e residente em Três
Rios 'do Norte, ,neste distrito, fi
lha de- Helmuth 'Krueger e Alida
�amim Krueger.

Edital n.O 11.541· :de 27.08.1980
Valmor Dalsoquio e Maria P�ri

Ele, brasileiro solteiro, operá
rio, natural de ßarra Velha, nes
te Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Joinville, nestá ci

dade, filho de �ntonio D�lsoqulo
e Maria ,C�viqu�oli Dalsoquio:
Ela, ,brasilei�a, so'lteira, costu

r�ira, ,natural de Jerlilguá do
-

Sul, domiciliada e residente em

Ilha da Figueira, �este distrito,
filha de Ein.ilib Pedri e Orlandi
na Bertolini Pedri.

Edital n.o 11.548 de 29.08.1980
Hamilton José Miranda ,e

IsaTo'ra Bauer
'

Ele, brasileiro', solteiro, repre
sentante comercial, natural de

Ibirama, nest�', Estado, domici
liado e residente na R�a Join

viiIe, nesta cidade filho de José,
Miranda e Mathilde Miranda. Eia
brasileira, solteira, esc;'iturári�,
natural de J'sraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua Jo- -,
inviTIe, nestá ciclade ,filha de

Harry Bauer e Luci -Heiãec�e
Bauer.

Edital n.o 11.549 de 02.09,1980
D'ill1as Augusto Bogo e

.

Silvania Maria Blosfeld
Ele, brasileiro, solteiro" meta

lúrgico, naTural de Massarandu
bá, nes"te Estado, domiciliado, e

fesidente na ,Rua Marina Fruc-
i

•

tuoso;, nesta cidade, filho de
'Leandro Bago' e, Edith P�sold
Bo,go. �Ia, brasileira, solteira,
bancária, natural ae Ituporanga,
neste Estado� domiciliada e re

sidente na Avenida' MareChal
Deódoro, nesta· cidade, filha de

Toni, .Blosfeld e Olga Ludwig
Blosf�ld.

Edital n.o 11.550 ae 02.09.1980
Antenor 'Galvan e

JanTce Marta "'anfrin!
'

�

Ele, brasileiro, solteiro, ba�
c�rioi natural de Nova Trénto,
neste' Estado,' domiciliado e re

sidente n� Rua Tomaz Fra�
cisco. de ,Goes, nesta cidade,"
filho "de Prospero Sebastião
Galv§ln e Mariá Motta 33alvan.
Ela, brasileira solteira' bancá
ria� natural de JãragUá' do Stil,
domiéiliadia e residente na Rua
Francisco Hruschl<a, nesta cida
d!,!, filha de Giovanni Manfrini e

J�dith Stinghen Manfrint ,,
,

E para que ch'egue ao co

nhecImento d� todos; mAndel'
passar o presente Editai, que,
,sÉmi publicado pela Imll'rens�
e em' cartórIo, ond'e será Afixa
do durante 15 dIas.
Se alguém souber de algum

In.pedlmento, acuse:o, ·para 08,
fins legais.

Edital n,o 11.551 de' 02.09.1980
vilniàr Jose Motfä e'-

'

Maria hlês l:.änzn'asfer
Ele" brasiL, soit., pedreiro, natu
ral" de BOiteUxDurgo, São João
Bátista, neste Estado, domici
liado e residente na Rua Jé>in�
ville, nesta cidade, filho de Ivd

��tta e lolanda Koneski Motta.
,Ela, bra�ileira, solteira, costu
reira, natural ,de José Boiteux
Ibirama, neste �stado, cfómici�
'liada e residente na 'Rua Join
ville, nesta cidade, filha' de Fre
derico Lanznaster' e'Helena'
Lanznaster.

A OFICIAL

, Estad(j de Santa Catarina
P�feitura Municipaf de Jaraguá, do Sul

DECRETO N.o 604/80
1

Suple�entado� doOrçamento Vigente '

VI<?TOR BAUER, Prefeito Municipal de J�raguá
.do Sul, Estado de Santa Oatarlna, no uso e exercíclo
de suas atrlbulções, com base na Lei Municipal N.O
761 n9 de 31 <te outubro de 1979;' \

!DECRETA:.
I

'

-, -Art, 1.°) - Fica acertá um crédito suplementar
no valor die Cr$ 13.782.725;50 (treze milhões, sete
centos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e ein
co cruzelros e ci'lquentl:l: cerifavos)pàra reforço dos

'

programas e verbas abaixo discriminadas, constan-
/ tes do orçamento vigente, a saber: \ --.___-::- '\

Anexo I - Quadl'lo A
,

0603 _;_ DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.16910332.036 - Arnortlzação e' encargos' da dívi-
da pública ....•. , ' : , .. Cr$.4.782.725,50
07Ó1 � DIVISÃO DE AGRICUl-TU�A
0701.09512691:011 - 'Extensão, e implantação de eie,-
trificação rural ,. ; ' : Cr$ 9.000.000,00
,T O T A L "� .' ,. : . .:.. G�$ 13;782.725,50'

Anexo .. - Quadro A
,', ' 'jI,

0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.16910�32.036-3.2.6.1 � JUfQ!S de, dIvida contra
tada ..........•.... '" ..... � . .. 01'$ 688\225,50
06n$.16910332.036-4.3.5.1 -, AmortizaçãO' de divida
contratada :, ;,. : Cr$ 4.094.500,00
0701 - DIVISA0 DE AGRICULTURA
0701.09512691.017"4.1.1'.0 - Obras e instaia':
Çges ',' 'i' •••••• :••••.••. Cr$ 9.000.000;00
T Q T A L ,\ : '. Cr$ 13.782.725,50

Art. 2.°) - o recurso para abertura d'este cré
,dito suplementar, correrá por conta a,a Operação de,
Crédito, efetuada junto ao UNIBANCO FINANCEIRA.
S.A. -f Crédito, Financiamento e Investimentos, au
torizada pela Lei N.O 792/80_de 22 de agosto de 1980.

.

I
,

.

\

Art. 3.°) - Este Decreto entrará em vigor na da-
ta de sua publicação, �evogadas as dislposições em

cbnrtário.

, 'Palácio da PrefeitunrMunicipal de Jaraguá
Sul, ao.s 29 dias. do niês de agosto de 1980,

VICTdR BAUER
. Prefeito Municipal

\
1

,

,

'

O presente Decreto fo,i registrado e publicado
nesta Diretoria de E'Xpediénte, Educação e As.sistên
cia Social, aos' 29 dias dOi mês dei ágoSito de 1980.

'

, I

>:
,

ASTRIT K SCHM'1'UCH
'

-

Dire,tora

r "I _.,.\

TERRENO x APARTAMENTO

"LAR IMOVEIS" OI::ERECE APARTAMENTO, DE FINO

ACABAMENTO, EM TROCA DE TERRENO' NA ' CONFWf:N
CIA DÀS RUAS PROOOPjO GOMES, BARÃO DO RIO BRAN

CO E AV. MAL. DEODORO E RESPEÓTIVAS LATERAIS. IN

FORMAÇÖES, PE�SÓALMENTE, NA LAR, IMOVEIS.

�.,,'."/;J
. '

"
LAR Imóve,is

, R�a ,Estéria' Lenzl, esquiná Av. Getúlio Vargas,
sobreloja Cie Dalmar Magazine.

••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA
MELHO'R SERVIR "oCe:'

Telefone •••• "0 •••••••••
"

• • '(0473) 72-0510 'ITERRENOS:"
, ti \ "

�"Rua. Epitácio Pessoa, terreno de 16x25m c/vista p/
o Rio Itapocu. cr$' 200 mil.

.:_ praia de Ubatuba (centro), magnlfieo lcite a 30m do
"

mar, -zona super-nobre (2.° 'lote a partir do' li1a�)..
:. ,

- Entre Jaraguâ ,Esquerdo e Francisco de Paula. bem

próximo Loteamento Marcatto e ,n�va 'Aven'ida / que Iig,aJrâ
aqueles dois, baiuos;' área de 80.000r'n2 (200x400), o que

'

dá 128 lotes, residencials ou' chácara de alto--padrão. Ideal

tamb-ém para agricultura Oâ pos�ul parte em �rrozeiras).
Apenás 50 mil amargo.' BARBAOAI

CASAS:

- Guaramir'im, frente par'a SC-301, moradia nova em

alvenaria, construída
�

em
.

terreno de' 728,50m2 totalmente

f_inanciável,

,
- Rua ,Frederico' Curt Alberto Vasel, magnífica resi

dência nova 'em' ,alvenaria de 208m2, com' '2 suítes, ma'is
três dor�itórios banheiro, social, depéndência para empre

gada, garagem, ed'ificad'a em terreno de "933,55m2, Taín
bém financiável pela Cai�a Econômica,

"
-_ !.

- Av. Mal. Deodo�o, p,ró�imo à entrada paraJ Jaraguá
, Esqu&fdo, 'casa miste' com instalações para bar, em

.

te'rre-�
, rio de 189m?. Aceita, cQmo parte 'do negócio, um ou dois

ciimiríhões m'ercedes benz: Estuda outras ,propo,stas.

'GRANJA:' ,-

A 4 km do centro, uma área de 48.000m2, edificada

com moradia de, madeira e grlilnja para frangos de corte

até 10.000 unidades, com .instalações novas e equipamento
completo. 'Possui 'ainda rancho, carroça, pastagens, água,
corrente, palmital, etc. Cr$ 2.500 mil. Aceita carro e terre-

no em negócio. Estuda"propostas.'
.,

1. Um total de'641 em"; , habitantes" foi .entre os a

presas catartnenses serão nos de 1950 a 1975 a ré

beneflcladas este ano com gião de' maior crescirnen

o' Programa de Apolo a to demográfico.' ouraree'

Pequenas e Médias Em- esse tempo, sua, popula
presas tndusrrlaís ' e Co- ção se duplicou, enquan
merclals' de Santa Catari-. to que a populaão do�mu,n;...·
na, conforme convênio as- do, em conjunto, I aumen-

. sinado entre a Secretaria tou apenas em .60%.' ,\"

y da I'ndústria e 'do Comér- 7. A Cruz ,Vermlelha

'cio e o Centro de Assis- BrasU/elira, está instalando,

têncía Gersrrclal de Santa filial em Santa Catariná e�',
Catarina (CEAG/SC). Pelo para tanto, está desinvol
documento assinado" con- venldo ações junto à vá

correrá a S'e'cretaria' da t'lios órgãos governamén
Indústria e do Oomérclo tais, objetivando CIOnsle;g�ir
com a importância de três ,apoio para a execuçã'o do,

, milhões' de cruzeirog para seu programa.
'

a execução dei três proje- 6. Uma prrvisão- feita
tos já aprovados e orça- em Roma esta semana na

dos pelo Centro Braslleíro abertura de uma confe

de Apoio à Pequena e Mé- rêrrcla da Organização das

dia Empresa. Nações Unidas (ONU) só-

2. ° Presiaente da Re- bre crescimento urbano:

publica João Figueil'ledo no .ano 2000 a Grande S.'

enviou telex ae G'overna- Paula terá 25',8 milhões de

dor Jorge Bornhausen, .a- habitantes e será a sequn
gradecendo a cOlaboração da maior cidade do mun

dia Estado de Santa Cata- do, perdendo apenas, para
rina na segunda etapa da a Cidade o MéxicO, com
campanha de vac!inação' 31 llJilhôes.

'

éontra a poliomi�lite, reali- 9. Em entrevista ,', ao

zada no lcJ:ia 16 de ag'osto, Jorná'l "Washington Post"�,
e que ,atingiu a um índice o vice-primreiiro-m,inisllr<F
de 81 por �nto J:r�, popu- chinês ,Deng Xiaoping, di:s..

lação infantil alvo da cam- ,se que a terceirai ,gu..erra
panha. mundial é inevitáv�I,' "po-

� 3. Está confirmada 0- de estour!ilr 'em qual'quer
ficTalmente a Visita do, Pre- parfe do mundo, prinoip'al
sidente João, Figueiredo a mente ná Indochina". Se

Santa Catarinà,' dia 25 de' gundo Deng, os próximos,
gefembro prQximo, para dez anos são muito peri
inaugurar a nova fase da gosos, "chegando mes!"o
Usina Jorge Lacerda, em a inspirar terror".' Ele' de- ,

Tubarão. tendeu, alinda, a opinião
4. Em recente entre- (IIe que a terceira' guerra'

vista, o Chefe' do Ex.ecuti- serã do tipo· convencional '

vo catarinense, anUnciou e não at6m'ica, "juSlamen
a aprovação, p'elo g,rupo te pelo fato de os dois la

de trabalho do FAS (FuQ- dos terem armas nuclea
do de Apo'io' ao Des'envol-, ,res';; e advertiu qUle é pre-

'

vimento Socia'> de um fi- ciso não esquecer isso,
nanciam,ento de,Cr'$197 mi- "pois somenfe ' assim po.,
Ihões para a implantação 'deremos t,oma'r providên-;
de projetos de/apo'io que cias e adiar o, conflito". _

.

visa a, instalação 'de am- to., Em- geral, a ésple- :
bulatórios médicos e 0- rança média de ,vida do :
dor;'torógicos em s'indicallos homem latino-americano"
de tral>alhado'res rura,is do aumentou d�. 5.4,:t anos',
Estado. Este é' o primeiro �m' 19ÉiO-55,' ,pára §�,s a
financiamento que o FAS :rios, duas _déca��s �a��poís.
a.ssina neste sentido. Entretanto, em, :p�íses· co- c

.

5. A Améri'ca Latina, mo, BoHv,ia e Haiti a' ',ex

que entra na década de pectativa de vida ainda é :

80 com Uma população da muito baixa, situàry:do:-se
ordem ,de 360 milhões de em torno de 49,anos.

ORGANIZAÇÃO, CONTÁBIL,
A COMERCIAL,"'-,S/C, LIDA.

,/ I

Eugênio Victor Schmö�el
CRC-�C n.o 0048

'

Téc. Conto AntÔnio José' G�nçalves
CRC-SC n.o 7.786

) '
,

," Téc. Conto Yvon!1e A. S. Gonçalves
CRC-SC n.O 7.638

Contabilidade - Recursos, Fiscais e Admi

nlstrativos :i.,_ Serviços de Marcas e Patentes "....-
I

Legislação Trabalhista e Previdência Social -:

Segul10ls em Geral e Serviços Aéreos VARIG. '

Desde 1944 a serviço ,�ö prqgresso de Jarl\lguá
do Sul - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 -
Telefone 72�0091.

O Doutor Hamilton Plinio Alves, Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguá do, Sul, Estadia de'
Santa Catarina, nar. ferma da I'eli,' e'tc: ..

Peio presente edital, torna público, de aCOir

do Qom a Le(81.8; de 18.9.1949, que HILDA GEH
HING BISONI, natural da Alemanha, nàscidia no .

dia 26 de'agostö de 1920, filha de'Anton Gehring\',
e de' Caroline Heidenreich Gehring, casa�a, cio
lar, residente e domiciliada a rua Domingos da
Nova,' n.' 97, nésta c.idade, deseja renunciAr a sua

nacional,idade de origem, ,a fim dê obter a cida
dania brasil'eira, por, meio de Tftulo De'claratõrio,
tudo de conformidade com a le'i supra ref,eirida'.
Qualquer cidadão poderá apresentar a imp'ugna::
ção que tiver, no pr�zo,de dez: (10) dias, conta-
,dos da public,ação do presente edital. E, p,arat
que chegue ao conheG,imento de todos a quem
interessar -pdssa, manda Q MM., Juiz de. Direito,
,(ja Comarca; expepir este edital, qllle será afixa.. ,:
d� às portas QO' Fórum e p�blicadp pa form�}da, '

lei'. Dado e pass;ada nest§!. ,curade de, Jaraguª.dlo
Sul, aos 03 dias de·mês de setembro d0' ano de
,1980. Eu, 'Adolpho Mahfud" Escrivão, o subs:ére�i.

Hamilton PUni>o Alves
,

.Juiz de Diréito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Caso não ocorram adver

sidades climáticas, o Clube
Atlético 'Baependi enfrentará
na tarde deste domingo, a

partir das 13h30min, ao Joln
vil'le Esporte Clube, na ca

tegor.ia juvenil, no EstAdlo
Ernesto Schlemm Sobri[lho
na Mancpester Catarinehse.
Baependi e JEC farão à" pre
liminar de Joinville vs Blu

menau, válida pela última
rodada do' returno

-

da- Taça
Santa Catarina da qual O

JEC sagrpu-se campeão: an
tecipadamente.

A equlpe dirigida por Lu
la Malheiro, que não vem

treinando face as obras que
se processam junto ao EstA

dio Max Wi'lhelm, visando
deixá-lo em condições para
os Jogos Abertos, sai de Ja-

ráguá com destino

ville às 12h30min,
ao "Varandão".

à Join

defronte

\;

continua treinamentos intensi-

terna tem seguido: ao represen
tante local desde. o Torneio In

centivo, não o largando na Taça
Santa Catarina e 'com perspec
tivas de continuar ao lado no

Campeonato Estadual, caso mui-
, ta 'coisa não seja mudada para

impedir que a cada jogo 'seja
pisoteado em campo por'causa
d,e um melhor material humano.
filias o Juventus que só vem

'dando vexame neste 1980,' fa
,tídico, com, mals de oítenta 'p'or
cento de 'gerrótas nos seus [o
gas, simplesmente inconcebí

veis; na quinta-feira, dia 27, per
deu,em casa para a cnapecoen
se, 3 a 2, após haver marcado

o primeiro e, no domingo" foi

goleado pelo' Mafra n� "Pedra

Amarela" por 4 a 1, ratificando

sua péssima campanha, pois o

Mafra em nada li melhor que o,

Juventus, muito pelo contrário.

vos visando os Jogos Abertos.

Enquanto isso, o volibol, bas

quete, handebol, ,bocha, tiro

carabina, tênis de mesa e tênis

de campo seguem treinamentos

com intensidade e aguardando
confirmação de amisloso�. 0, fu
tebol de salão participa de 12 a

14 do corrente, de um' quadran
gurar em Blurríenau, êm COrn!!
moração aos 1ÓO a,nos ßa Cia.

Hering, ao lado do próprio Blu-,
menau e; do Corinthians e Pal-

meiras, de São Paulo,
c9nvidado especial

como

Definidas
do oeste para

os JASC

vagas

Como complemento da ma-

t�ria veiculada em nossa pro

gramação _esportiva da edição
passada acerca dos, municrpios
que virão 'competir em Jaraguá
do Sul nos, Jogos Abertos, no

proxlmo mês de outubro"
'

já
estão definidas as vagas dos

municípios do Oeste, cujos Jo-

gos 'Regionais transcorreram-se

de 21 a 24 de agosto reunindo
perca de dois mil atleté!s de de-

zessete municípios do meio' e

extremo-oeste catarinense. e: es

ta a classificação final daque
les Jog,os:
Tênis de M�sa Masculino ...,...

Chapecó, São Miguel d'Oeste e

Xanxerê; Judô -I Joáçaba, Con
córdia e Chapecó; Xa�rez -

Joaçaba, Itapiranga e Chapecó;
Bocha - São Carlos, Chapecó
e Capinzal;'Basquete M - Xan

xerê, São Miguel ,e' Concórdia;
Futebol de Salão - Concórdia,
Joaçaba e São Miguel;- 'Hand.
bol M - São Miguel; Concórdia
e Joaçaba; Handebol F - Sã0

Miguel, Con.córdia' e Maravilha;
Volibol Masc. ,- Concórdia,
Chapecó e Xanxerê; Volibol F.

" - Concórdia, Chapecó e Ca

I pinzal; Basquete F - Mondaí e

São Miguel; Bolão F -:- Xanxe

rê; Ginástica Olímpica - ,Joaça
ba; .Kart,":': Chapeçó; Tênis de

Campo F - São Miguel d'Oes

te,' Chapehó e Concórdia; Tênis

de Mesa"F' - Chapecó e 'Xa

drez 'F ,� Joaçaba e Xanx"erê.
Nos dias :13 e 14 de setembro

conhecer-5e-á as trê� cidades

cillssificadas; do oeste, no Tê-
! , !. � I", j'_ , 1", ,

'

nis dê Campo Masculino.

Somando' os' 33 municípios
aos class1fic�dOS do Oeste,' ex
éetuando.:s'e os das rnodàlida"
des de nãtação e atletismo, so

ma ,42 os que virão co'm
petir em Jaraguá "do Sul nQS

Jasc.
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Faltando ema rodada para o

final da Taça Santa Catarina,

que termina neste domingo, já
são çonhecidos os oito clubes

classifi.cados para a primeira di

visão do campeonato' catarlnen
se de 1981: São eles: Joinville,
Avaí, . Figueirense, Oriciúma,
Joaçaba, lnternaclohal, Carlos

Renaux e Ohapecoênse, que

desta 'forma .estaräo afendendo
a Deliberação 1/80' do

'

CND.

Consequentemente serão .rebal

xados a segunda .divi�ão � Ca

çadorense, Marcílio Dias, Blu

menau (vamos ver como e que
ficará este caso), Mafra, Juven- ,

tus, Paysandue Rio do Sul..

Jaraguá no
'centenário' ,da
Cia. Hering

,

Dentro das comemorações
alusivas ao centenário de

fundação da Companhia He

ring, de Blumenau, será rea

lizado n.os dias 12, 13 e �4

de setembro, um excelente

,quadrangular de futebol de

salão, reunindo as seleções
de Blume'nau e de Jaraguá
do Sul, além da S.E. Palmei-

Iras e E.C. Corinthians Pau

lista, de São. Paulo. Para es

te "super quadrangular", Ja

raguá do Sul já confirm�u
sua participação, esta sema-

na, �ntendendo s�r oportuni
dade muito boa para mos

trar as reais c.ondições de

seu se'lecionado de futebol

de' salão que prepara-se aos

Jogos Abertos.

"Essa ,participação I vem,
sendo encarada como muito

importante para nós, pois a

lém da preparação servirá

também para' aprendermos
alg.o mais com nossos adver

sários", disse o técnico AI

cione de Simas à reporta
gem.

"Varião"
conhece
finaÍistas

\

Encerrou-se domingo, 'dia

31, a íase semifinal do!Ii
Campeonato Varzeano. de

Futebo! -::- Varjão/80, em

_disputa de Troféu Gráficá'

Avenida, apontando as qua
,tro ,equipes finalistas' que
disput;:I!:ão o t,ítulo qa com

petiçã.o, ,ambas jogarido en

tre sí, aumentando a impor
tância cios jogos. Na -rodada

que marcou o encerramento

da' fase semifinal, Posto Mo
ser e Rio Malba empataram
a 2 gols, resultado que ali

jou o Ric Molha das finais,
enquant.o que Veteranos e

,Vila Lenzi também tiveram

'igualdade no màrcador.: 1 a
"t - ,. � .""

1.'
'

Desta forma,-classificaram
-se: P.osto Moser 7 pontos
ganhos, Noroeste e Vila Len

zi 6, e, Figueir�nse '

5 pon
tos; o Rio Molha com 4 e os

Veteranos com 2 ficaram, fo

ra. A fórmula de disputa da3
"

,

�ar.tida!i finais �oi discutida

4.a feira �,noite, em reunião

,Qc.orrida na sede do Esporte
l , "

1 � /

Clube Figueirense,: promotor,
do Campepnato. ',e: provavel
que ,não' haja 'rodada neste

,

domingo.

'Divisões Especiais' do futebol profissional
O 'Conselho Regional de Des

porfos dá Santa Catarina acaba
,

de receber uma deliberação do
Oonselho Nacional de Desper-

SÓ' deu Jarita no salonismo
desta temporada

Concluiu-se sexta-feira os

campeonatos oficiais' de futebol

de salão desta temporada, com

a conquiste inédita em termos

.de salonismo local por parte do'

Grêmio Recreativo -Jarlta, das-a
'

cateqorlas: adulto, juvenil e in

fantil, provando uma vez mals

'de que' .quern se organiza, 'se

esforça. sempre atinge seus ob

jetivos.
As 'finais das categorias adul

to e' juvenil deram-sé sexta-fei

ra, dia 30, no Ginásio' de Espor
tes Artur Müller,' frente •

a um

público que deixou nas biihete
rias Cr$ 5.615,00. 'No "Juvenil",
o Jarita derrotou a Gyrus, 3 a O,
obtendo. o tricampeonato: lnvlctç
.Itrês anos sem nenhuma derro

ta); utilizando, parai tanto, dos

atletas Alvaro, Zé Marcos, Osni,
Luís, Samara, Falseá, Dóga, Ro

gério ,(o único que participou de
todas as .carnpanhas), Ernane e

Pipóca. O técnico da equtpe é
\

'o corihecidíssimo Dare. A classl-
,

ficação das finais apontou Ja

rita com 6 pontos, Cyrus com

4 (ambas irão ao Campeo�ato
Estadual da categoria), Besc 2

Juventus, a' cada jogo
UQl nove vexame

Encerra-se, neste domingo a Contudo, o pior não foi esta

Taça Santa Catarina e antecl- derrota, mas sim, verificar que

padamente já se sabe as equi- dos quatro confrontos entre am

pes que comporão a primeira bos neste 1980, a, equipe tocal
divisão no próximo ano e àque- perdeu as quatro, tanto aqui C.CI

tas que passarão' a integrar. a mo lá .Uma vergonha.
segunda divisão, de acordo com E para amanhã em, Brusque,
à DeliberaçãQ 1/80 do Conse- no encerramento de sua �arti
lho. Nacional de Désportos. clpação na Taça Santa, Catari-
Neste últlmo grupo encontra- na, esta triste sina deverá se re

-iE\e o Juveritus, que a cada jogo petir pois enfrenta. o Paysandu
repete as vexatórias � exibições que, mesmo desclasslficado,
que tem deslustrado, 'seü "pres- orocura melhorar sua

'

posição
tígio" no contexto, esportlvo ca- dentro' da' labela. serä que al-

, tarinense, e o que é 'pior, car- go será feito, para melhorar a

regando a rldlcula lanterna que equlpe no i:stadual???

todos' fogem como o diabo da QUEM FICA, QUEM CAI
cruz. Aliás, neste 1980, a lan-
I'

,10ss,o:esporte� em tempo de, 'JASC
Dos mais' movimentàdos os

preparativos das modalidades
éoletivas e de salão às dispu
tas dos XXI, JOGOS ABERTOS
DE SANTA CATARINA, com,

destaque para o atletismo, na

tação, bolãD fe";linino e futebol
de 'salão, além do ciclismo,
que representam a expressão
maiOr, atualmente, do nosso es

porte amador, dirigido pela Co
missão Mun,i.cipal de Esportes.'
O 'ciclismo, modalidade que

retorna após ter atingido seu a

pogeu no ir;tício da década de

60, quando conquistou' medalha
de ouro ao Município nos Jogos
Abe'1os realizados em B'rusque,
realizou 'no último 'final-de-se
mana UI1l teste de quilômetro
c�ntra relógio, com a seguinte
classHicação: 1;0 - Walter Si
ma Severino, em ,1min.2Óseg.43
centésimos; 2.° - Joni Cozza
rim, em 1min.24seg.04 centési

mos; 3 ..
0 - Orlanc!o Moreira,

em 1min.24seg.05' centésimos, e

4.° ':..._ Saburo Miyamoto,' em'
1rríin.24seg. e 41' cen'tésimos.
NATAÇÄO '

Esta modalidade participou de

tomada de índices na piscina
do Joinville Tênis Clube, na
Manchester Catarinense, dia�
30 e 31 �e agosto. Conseguiu a

terceira colocação 110 má$cuino
e a segunda no feminino" multq
boa, obtendo 38 medalhas, das

quais 6, de ouro, 17 de prata e

15 de bronze.

Foram estes os principais,
classificados em Joinviíle: nata
ção masculina - 1.° - Floria

(1ópolis, 2.° -:- Blumenau, 3.0 -

Jaraguá do Sul, 4.° - Joinville
e 5.° - Pomerode; natação ,.
mini� - 1.0 Flo!ianóporrs, 2.0

�araguá do Sul, 3.° Blumenau é
4.° Joinville. O técnico Arioval

do que, tem contra sr na 'reali

zação de treinamentos o mau

t�mpo e temperâtura ambiente
da água muitD baixa, utillzou
-se à essas disputas' de LIgia,
Heidi, Christiane, Fedra, Adria

ria, Brigitte, Mariana, Cláudia,
Denise, Katleen, Fabiane, Vlvia

ne, Rosângela, Ronaldo, Jean

Beno, José Roberto, ,PaulÇl, Re

nato e Moacir.
DEMAIS 1IiI0E>ALlDAo'ES
l Segundo a CME, as demais

!f,cdalidades estão em franca
atividades. o bolão masculino
(;Sta semana, realizou dois a

mistosos contra Brusque' e Blu-
enau, ao passo que õ feminino

�egue líder invi�to do Torneio
''Waldemiro Lima Neto", em Jo
linvilte�. Já a ginástica ,c)'lrmplca

•

aprGsen�ou-se seQunda-feira, no'
Ginásio' de Esportes' Artur Mül
ler, na abertura da Semana da

'Pátria, muito 'bem por sinal, e

e Urbano O.
I O artilheiro ao campeonato
fei Samara (Jarita) com 16 go!s,
,segl!ido por Raul (Gyrüs) co:"

10. O ataque, mais, positivo foi

o de Jarita; com 41· góis e o' do

Besc, ,cem -:8, 'enquanto que,
a defesa menos vazaaa também

foi a do' Jarita, com 3, seguida
pela do Besc, com 11.

ADULTO

Esta càteç;cria também foi en�

cerrada sexta-feira, �ela dispu
ta da terceira classificação, a

Arweg pássou pela ,

Cerealista

Urbano, 3 a 2, e, na decif?ão do

título, ,lama e aesc nao moVl

lT'entaram o marcador, O a O, ã

qL:e bastou paré, dar, à equipe
dirigida por Alcione de Simas o
título da temporaaa. A classi

ficação de "Adult,o" ficou:' Ja

rita com 5, Bf-sc 4, Arweg, 3 e'
Urbano 1 ponto ganho.
O p:antel utilizado para a

campanha que culminou com a

ccnquista do tftulo foi formado

por Ro'eder,' SGrgiriho, Tati, 'Zé
ca Papp, Nagel, Jair, Miro, Os-'
waldo; Zé Luís, Benê, Mário

Papp, Ivo e 'Orlando. A artilha

ria do "Adulto" néou com Maí

ca da'Urbano
_

com 21 gols e a

vice, com ZÓ Carlos, da Marisol,
com 18, ao passe que a Cerea

lista Urbano ficou com o ataque
mais positivo, r.:arcando 49 ten

ttos contra 46 co Jarita. Mas

foi o .Ial'lta puem teve a êlefe

sa menos vazada, sofrendo 9

,gols, cOl'ltta 16 do Besc, o' se

gundo colocado.

RENDA

Foram 2.951 pagantes que as

sis,tiram o desenr-olar do Cam

pebnato Citadino promovido pe-

Ia Liga Jaraquaense dá FUfeõol
de Salão. Somente na 'fase final

'a renda alcançou' Cr$ 5.615,00,
dum total geral dur.ante o' Öam

peoriato de Cr$ 35:980',00, "sen
do Cr$ 21.100;00 na fase de

classificação e e-s 14.880,00 na

fase final. E do público pagan

te, .64!? foi do' Grêmio Jarlta,
que recebeu ingresso e' loco

moção .qratulta, um alto estimu

lo ao esporte da diretoria do
\ Grômio e da própria Empresa, ,

com destaque para o trabalho

do Diretor Esportivo 1110 'dos

Anjos.
No setor de- arbitragem, o

destaque ficou com a i"à\feTa

ção do apito, Arno Derettl, com

22 atuações. Taranto, !eve 20.

OUTROS
Findos os Campeonatos, co

nhecidos vencidos e vencedo
res, a premiação com o Troféu

Disciplina 'ficou em mlós da

A.A. Kohtbach, a
_

mals modesta

equipe da categoria adulto; !'toe-
der, do .Jarlta, como o goleiro

• menos vazado, recebeu Cr$ 1

mil em caderneta de pôupança
do Banco Ita�, AgênCIa de Sch

. roeder, e Marca (Urbano), tam

I::lém receöeu Cr$ 1 mil da Uni�

bancor por haver sido

Iheiro de,> certame.

o arti-

ESTADUAL, DIA 27

A Federação Catarinense de

Futebol de Salão realizou se-
,

1

gunda-feira em sua sede, reu-

nião do Conselho Arbitral para

definir' o Camp�onato Estadual,
deßta temporada., 9 ,Campeona- \

to ,'foi regionalizado, fqrma.ndo
-se oito chaves: "A" - Chape
có e Concórdia, "B" --;-:, Joaçaba
e, Lages "C" - �uritibanos, e

São Joaquim, "D" - Blumenau

e Rio' do Sul, "E" - São Bento'

e Jaraguá, "F" - JoinvHle e
.

Itajar;- "G" -'Tubarão e Criciú-

ma, e,' "H" - Fpolis e Cambo

riu.

A primeira etapa acontecerá

dias 27 e 28 de set�mbro. Jara

guá joga primeiramente ern São

Berito, com os representantes
locais - Gamone e Trevo (adul
to) e Ziprinho e"Trevo (juvenil)
e voita a jogar dias 04 e 05 de

outubro com os mesmos, em

Jaraguá do Sul. A prqxima fase

'será nos dias 1.0 e 02 e 08 e

09 de hovembr-o, respe.ctivamen-
te,. acontecendo a, final no dia

20' de dezembro. No "Estadual",
Jaraguá ,tem a representá-lo -

Jarita e Gyrus (juvenil) e Ja'rita

e Besc' (adulto:) e, no infantil,
Jarita e Unibanco', cujp cam

peonato provavelmente aconte
cerá em janeiro de 1981.

De Jaraguá, do Sul' participaJ
ram do "Arbitrai", o vice-pre!?i
dente Alcione de Simas (da
LJFS), Ivo dos Anjps '(do "Jarita)
e Ademir Bell (do Besc�.

Jarita, campeão/80 no Adulto
"

ras, e, Dóris Maria Ronchi,
medalha de prata no �alto
em altura com a marcá de

1,50 e medalha de prata no

D revezamento 4/40Ó' , metros.

O quadro de medalhas de

que assim como o b0lão, o bo- Jaraguá do Sul totalizou 17,
liche é dirigido pela mesma en-, das qua�' 2 d� ouro, 10 de
tidade internacional; ou seja, ',a prata e'5 de bronze, conquis-
"Federation Internacionàle de tadas por: Cornél'ia Holzin-
Quilleurs". ger (1 ouro, 2 prata e 1 bron-
Examinando o processo 'de

.

ze), Rit,a de ,Cássia (2 prata
inclusão do bDliche como mo-

e l' bronze), Dóris Ranchi (2
dillidade desportiva, a deUbera-

prat�), R�ina do Nascimen-
ção .concl\li que essa nova mo-

to (2 prata), Hosiméri do
dalidade será gerida pela fe- Nascimento (1 prata e 1 bron-
deração dê bolão e Confedera-' le), Cláudi::: 'Leschowski (1
ção Brasileira de Desportos Ter- bronze), Maria ,Elisabeth Kub

nik p, blonze); Waldir· Giese

-(1 ouro) e José Augusto Ca

gl-i_oni (1 prata).
No gerai" o Baependl obte

ve a segunda ,�010cação no

naipe feminino e a quinta no

masculino, marca e>dra.ordi

náriá,. uma mostra do que po
derá ocorrer nos Jogos Aber-

I'
tos no próxi�o mês, em nos

,

so municrpio.
l

'

tos que dispõe sobre a org.ani�
zação das divisões 'de futebol

pr.ofissional"definindo o sistema

de acesso ,e descenso das'As

sociações que as integram. 'O
documento fundamenta-se na

necessidade de, uniformizar-se'

fi oencminação 'das di'(ersaS di

visões de futebol' profissional
em todas as federações

'

e de

estabelecer condições mínimas

para que uma associaçâo' des

portiva possa praticar futebo,1
profissional.
Segundo o documento, nas

federações dirigentes de futebol,
as divisões de futebol profissio
nâl deverão ser denominadas

de "Primeira' DivisãO" de fute

bol profissional, "Segunda Divi

são" e "Terceira, Divisão", ras

pectivarnente, por ordem de im

portância técnica-desportiva.

As divisões de futebol profis
sional serão ßstrutur'adas com a

observância de vários critérios,
. entre os quais, o populacional,
que estabelece: 'nos Estados

I

com, mais de 20 milhões, a pri
meira divisão terá {1D máximo,
20 clubes, e a segunda, 28 clu

bes; onde a população, for su

perior a cinco' milhões mas in

ferior a 20, a primeira divisão

terá' 12 clubes ,e a segunda um

máximo de 16 clubes; em Es

tados cuja população for infe�
rior a cinco milhões (caso es·

'pecífico de Santa, Catarina), a

primeira divisão terá um máxi

mo de 8 clubes (que serão de

cididos amanhã, na última roda

da da Taça Santa Catarinal) e 'a
segunda, 10 (onde o Juventus

estará inclurdo, em 31). Esse cri

tério ainda especifica que a ter

ceira divisão; quando existen

te, não· haverá limite de núme··

ro qe associações, porém se

�a,1 número for superior a 20, as

associações serão obrigatoria ..

mente estruturadas em grupos

regio'nais.

FOUCHE e: DESPORTIVA

O Conseího' Nacional de Des

põrtos
�

acaba de reconhecer o

boliche como modalidade 'd.es-
,

portiva. A informação está con

tida na deliberação número 5

de�te ano, que .o CND ac,aba de

enviar ao CRD.' Segundo a de

liberação, a decisão decorre de

um pfocesso enviado à.enUdad-e
pelá Federação Bochófila Pau

lista. Num dos seus 'conside-

randos, 'a deliberação informa

, restres.

BASQUETE JUVENIL

,
,

Em outra deliberação, o CND

fixou em 19 anos: a ser comple�
tado no ano da competição, o

limite de idade máximo para'�
particip�ção em competiçÕes de

basquetebol. E já está . em vi

gor.

Torneio Sesiano
de tênis de lOesa

Com a participação de dez

empresas o Serviço de Esportes
do Sesi deu inrcio dia 26 ao

seu Torneio Sesiano de Tênis

de Mesa, tendo sido ,realizadas

até o momento quatro rodadas

e com previsão para término da

f�se de classificaçã0
I na' terça

-feira vindoura. Compõe a Cha

ve 'IA" - Max Wilhelm, Mar

quardt, Jarita" Senai e Inds.

Reunidas e a Chave "Bn � Dal

mar, .Màrcatto, Weg, Marisol e

Carroçarias Ho�nburg. De cada

Atletismo:
,Baependi é vice'
"

I campeao:
'

e'stadual, " no
. feminino

Cumprindo um excelente

desempenho, o Clube Atléti

co Baependi, que representa
as cores jaraguaenSes, parti
-cipou-dlas 30,e 31 -de agos

to, na Capital do Estado, do
Campeonato Estadual de A

tletismo, que serviu para to

mada .de Indices aos Jogos
Abertos em Jaraguá do Sul.

E mesmo treinando em. "pis
ta" Improvlsada, aos fundos

da Matriz São Sebastião, .fa

ce a remodelação dai do Bae

pendi, o naipe" feminino sur

preendeu, alcançando o vice

-campeonato, título que veio

demonstrar .o trabalho, o ze-:

lo e a ded.icação de dirigen
tes e atletas. O masculino

também se houve bem, 5.°

lugar.
O técnico Caglioni para.

éste campeonato, utilizou-se
de César Querino da Cruz,'
tvanlr Ritta, ,Sérgio Martins,
Walter. ,Sonnenhohl, Waldir

Giese, Hercílio H. André,
Paulino Silvério, Santino Rit

ta, Tarcísio [lemo, Alceu Ri

beiro, Idécio Petry, Jair Fran

ke, Cláudia Sophia Lescho

wski, Cornélia Holzinger, Dó

ris MarIa, Ronchi" Maria Eli

sabeth Kubnik, Matilde Mar

Ir Baader, Regina do Nasci

mento, Ritta de Cássia Ze

suíno e Rosiméri do Nasci

mento. Foram destaques
Cornélia Holzinger, que em

quatro' provas conquistDu 4

medalhas; sendo ouro em

10Ó c/barreiras, duas de pra

ta em revezamento 4/100 e

4/40'0 e uma de bronze em

200m rasos; Waldir Glese,
medalha de ouro em saltD c/

vara; Rita de Cássi'a Zesurno,
duas de prata nos reveza

mentos 4/100 e ,4/400m . e

bronze nos 100rn

Massaranduba
conveilia na

área esportiva
A Secretaria de CUltura, Es

porte e' Turismo assinou ,convê

nio com ,várias pr�feJturas do

Esta'do, cujos ;valo.res somados

atingem a mais de cinco mi

'Ihões de cru;zeiros. Segutlao os

convênios" 'essqs, quantias se

rão destinadas à. conciusão de

� ginásio.s de esporteß,e'cOl!lple
mentação ,;do, total, necessário

para o términ?' dos móçlÚlos es

portivos.
í

Ainda co!)1 iI(IassaranÇluba foi\
'

chav.e, duas empresas
.' se ,clas-

sificam às finais. ? assinado um convê�io, para ,po-

berttHa de uma das, quadras de

E a rodada que determioará esportes, que �erão construídas

dentro do, m6dulo '\ e�P9rtivo, !'l

que a transformará praticamen
te DUm ginásio de esportes. 'ta
'ior: Cr$ 1,4 milhão.

Juvenil do tricampeão invicto

as finalista!!, dia nove', tein pro
'gramada estas

\ 'partidaS.: Max

Wilhelm x Senai, Marquardt x
Jarita, Carroçarias Hornburg x

Weg e Marcatto x Dalmar.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sucesso,
,

,1

Projeto
o p, ojeto Jaraguá,' que

visa a preparação e apri
moramento dos, empresa
rios da média, pequena e
micro empresas.da reg1ão
die Jaragué do Sul,' está
aHngincJo pleno êxi:to, ha.ja
vista o grande número de
adeptas, fu,rando todos 0$

prognósticos mais etlmís
tas, Dais módulos, dlentre
os trinta e' três previstos
já foram cumpridos. O pri'
melro, "Principio,s. Funda·
mentais cf·e Gerênci'a", m:
nlstrado pelo sr. Gelraldo'
Werninghaus, ,Diretor da
Eletr,omo"ê,res !Weg S.A.,
previsto inioialm,en,te para
seis horas de duração, te
ve, a pedido dos partlel
pantes, a carga tíorár�a
majorada para nove ho
ras, demonstralndo desta
forma Cl profundo interesse·

. peio mesmo.
-�

Nes.ta semana,
-

aconlte-'
ceu o segundo modulo, In-

\

li,tulado "Re1a� Huma
nas no Trabalfio", minis
trad� p�10 Professor Celso
Vasel, Agenlte de Forma
ça'" Profíssi,onal ão S�nái,

total do
,,:,.,'

jaraguá
Em estudos. a 4a.

Entrância à Comarca
Uma comitiva de auto- foi encaminhada para esw

ridades ligadas ao poder
'

tudos à Comíssãc Perma
judiciário jaraquaensa a- / nente de Organização Ju
vistou-se sequnda-feira dictária, A elevação da Co
com o Desémbargador Ivo marca e criação de nova

Seil, Presldente do Tribu.. Vara, não depende exclu
nal de Justiça de Santa sivamente do Judiciário,
Catarina, na Capital do Es- mas também do Executivo
tado, 'Pleit�ando, em rne- que c denta os recursos
mortal assinado pelo Juiz financeiros .para o paqa
de Direito, Promotor Pú- mer.to de pessoal. Os trâ-

, blico e Advog�d:os militan-
'

mites em torno do assun-

O terceiro m68ulo está tes na Comarca, a sua, e- to. serão acompanhados
prevlsto para os atas 10 e levação para lI-.a Entrãn- detidamente.
11 de setembro, com o te� cia, além da criação e ins- Formaram a comitiva ja
ma "Estrutura dia Empre- talação de rnais uma, Vara, raquaense o Dr. Hamilton'
sa" a sEir ministrad:o pelo para atender ao volqme de Plínio Alves - Juiz de Di.:.
Professor Wal:dlir Watzko, trabalhos forenses. reito, Dr. José Alberto Ba,:·
Diretor Administrativo, das bosa - Promotor Público,
Indústrias Reunidas Ja1ra- O memorial teve boa re-, Dr. Vlrrncnd - Presidente
güã S.A. O, Senai, Camp'i, ceptividade, segundo o Dr. da OAB/SC Subsecção de
f:iesc e Dampi, como não José Alberto Barbosa, Pro- Joinville e OiS Drs. Irineu
pode,ria ser dife.rel'!te, sen- rnotor Público, que reve- José Rubini, Luís Carlos
tem-se e,nvaidecidos pelo' lou O' Dr. Ivo SeH 'mostrar- / Pavan, Reinoldo Murara e

sucesso que o Projeto Ja- -se muito preocupado com' Aitevlr Antônio Fogaça
raguá vem alcançando e a situação atual de -roõas .lúnlor.
oxalá, todos es participan- as Comarcas do Estado, E quanto ao Fórum', a

ties se siri,tam entusiasma- de urna maneira global, Secre,taria do Interior e

'dos e com forç'a de W)inta- notadamente' em face a Justiça, através seu titular
de sufic:iente para chegar falta de juízes e, para a- NeL'dy Primo Massolini e

até o final dó Projeto, o mainar a situação estuda- co Secretário Adjunto Eu·
que, para Jaraguá do 'Sul" -se a formação die um qua-' cJieies Prade, �stão se em

será uma garantia de que dto ,de jufzes sübstitutos, penhando ativamente para
novós trabaltios semelhan- especial, suprindo a ca- que seja inaugurada ati
tes a estes, venham

-

acon- rênc'ia que se vedica na· ciaimenfe na se'gunda
tecer novamente. atLÍaiidade. quinzena ele outubro, na

Mas a $oHcitação da C6- semana dos Jogo,s Aber-
marca de Jaraguá do Sul tos.

. com 12 horas de duração.
Tal curso teve em seu iní
cio 74 participàilre.s. . No
en'ento, '0 entusiasmo dos
participantes fol' tal que no
dia seguinte, 90 partlcípan
tes se fizeram presentes,
demonstrando totat inte'
resse.

\

Previna-se contra a raiva., Veja onde vacinar
A Secretaria da Agri

cultura e Abastecimento,
a Companhia Integrada die
Desen�olvimento Agrícola
de Santa Catairina; ,? Pre,..
felitura Municipal e o Ro
tary Club . de Jaraguá do
Sul, com a participação
de Clive.rsols' 'órgãos ae atua
ção comunitária, estão-Iem
penhadas em promover a

vacinação 'anti-rábica em
tOldo o municípi:o, em cães

e gatos, no .período de 08
a 17 ,de' setembro'.
Totalmente g;ratuita, a

campanha de' vacinação
inicia segunda-feira, dia 8
e, diante da jmportâ'nciá,
o CP re!publica os 'locais,
datas e horários ondeos
caninos e .feHnos de�e'rão
ser vacinados:

- Dia 08 de setembro': Es
cola Ribeirão Marisb (Man
so:) das 8 àS,9h30min, Dar-

, )

Uma pequena homenagem
'aos Jubileus' de

BLUMENAU .. , ... ,.............. 130 anos

COMpANHIA HERING 100 "

TV CANAL 3 11 "

Gostaria que em especial fO,ssem alvo dest�
minha homenagem os nomes dos mui estimados
blumenauenses que,- como amigos ou conhecidos
meus aqui venho recordar (embora que alguns
deles ape'nas em ainda em "saudosa memória").

são eles:' Ingo Hering, Feliz Hering, Sie-
'i: ,. .,

wert, Prayon, Wil:lecke, Deeke, Allende, Zadros-
ny, Draeger, Altenburg, Oue,' 'Koffke, H�sadel,'
Baumgarten, Buhr, Schwabe, Karsten, Terhart,
Kuehnrich, Deeke, Thomsen, Huelse, Garni, Ga�
ertner; Kieckbusch, . Socher, Maestro' Geyer,
Prof. de 'Música Seyer, Lindig, IKegel, Mueller,
Wuerger, Manteufel, 'Scheidemante;l, Busch, Sch
rader, Nebelung', Schmalz, Brandt, Zuege, Jen
'sen, Socher, Breitkopf, Gross, Seifert, Rossmark,
Moellmann,. Schwaderer, ,Probst, Bier, Santana;
Staedele e muitos outros', impossível de serem

cítados também.

E para traduzi� a minha
.

admiraçã�,. quero
aqui transcrever unia canção que o meu

.

pai,
que era blumenauense, rrie legou há cerca de
60 anos e que vái moldad� nas seguintes estró-
fes:

'

,

"CANÇÃO HUMORISTICA EM
HOMENAGEM A BLUMENAU

cI Vargas (Grota Funda)
das 9h40min às'11h30min,
Rui Barbosa (V. Schmidt)
da s13 às 14h30min e E.1.
Anídia ($anta Luzia) das
t4h45min às 16h30min.
Neste dia haverá pósfo fi
xo na PrefeittJra Municipal,
das 8 às 17h. /

, Dia 09 de selembro: Es
cola Isolada Vieira (Itapo
cuzinho) das á às 9h30min,
Machado de Assis (João

Guaramirim
O' P,l'1efeito Municipal Salim José

Dequêch; concederá_um auxílio finan
ce:iro da ordem de Cr$ 34 mil. para o

'Grupo Teatral Guará, que r�presiim,tará
o município no VI EM'OBRE.SC, dias 26,
27 e 28' de setembro, em Brusque,'oca-

. 'sião em que outros municípios ·ti!",bém
te:st,rã1o participando, A municipalidad!e',
t�mbém, assinou c'ontrafo com empre
sário da famosa dupla gauchesca "Tei
xerinha e Mary. Terezinha",' p'a'ra realiza
ção de duás apresentações, nos dias 06
e 07, no Ginásio de Es,portes "Prefeito
Rodolfo Jahn". A prom:o'ção é de ca:rá
ter filantrópico, revertendo -toda a arl'.e�
caldiaç_ão líquida para o Natal da Crian-
ça Pobre.

'

'SCAR mostra· a recêita.
E agradece /

A Sociedade de Cultura Artística
de Jaraguá do Sul (SCAR), realizou na
noite de 15 de agosto; no Juventus,'
Jantar-Dançante e Noitada Típica, em
homenagem a6 "Dia do Papai", obien
d:o: suceslSo, tanto é que o produto bru
to da promoção atingiu a Cr$ .... : ....
108.750,00 (venda de 435 cartÕes a Cr$
250,00) que, deduzidas as despe,sas de
Cr$ 33.974,00, alcançou um total líquida
de Cr$ 74.776,00. Essa rece'ita, será in
tegralmente aplica!dia na Esoola de Mú.
sica e Coral,! da SCAR.

E a Sociedade, vem tornar públic'o
·

seu agradecimento pelo êxito da promo
ção àquelles que a prestigiou, 'bem co
mo à Osmar Müller;', Giovanni Tempo,
Jazz Band Böemmer Wald, . Oonjunto
Folclórioo Böemmer Wald, José Siumi-

· wski, Flo'ricultura Imperial, Isolmiro Cór-
rêa, Correio do Povo, Gazeta de Jara

\ guá, Ati'lano Zimdars, . Comul'lidade E-,
·

vangélica Luterana, Rudolf Schaefe!r;
Adalto Ossowski, Açougue José João
Vailafrti, Grêmio Esportivo Juventus,.
Soe. 'Gráfica Ave",ida, Luiz Lanznaster,
Mahnke fx. ciá., Carroçarias Argi, Ber
.nardo Grubba, Metalúrgica Trapp, Gumz
Irmãos, FrigoríficÇ> Ri,o' da Luz, Ti"ansp.
Blumenauense, Com. Ind. Breithaupt;
Enarge, Carlos Brandemburg, Indús
trias Reunidas' Jaraguá, Frigorífico
Gumz, ,Supermercado Riachuelo; Nasci
mento Mendonça, Indústrias -Todeschi
ríi, Rádio Jaraguá, Alciro Cozzärin e es

posa.

1 . Jetzt geht's nach Blumenau
Da illt ,der Himmel blau
Dort tanzt der Ziegenbock
Mit seiner jungen Frau _

Es heirat't sich, es heiraf"t slçh so schoen
Man muss es nur versteh'n

.Mit den Maedchen umzugen';,!
Es heirat't sich, es heirat't sich so schoen
Man mus� es. nur verstehn!

2.· Jetzt geht's nach Indaial í

Weit ueber Berg und Tal
da sind die Maedchen'ali'
So -feurig lieb und drall.

Es heirat't, es ...
,

3. Ja, ja in ,Blumenau
Bluéht jedes Feld und Au

.

,

pa weht von jedem Strauch
Ein lieblich suesser Hauch!

Es heirat't sich, es h,eirat't sich ...

Ja'raguá dO Sul, setembro, 1980

ALFONSO BUHR

Espezim
.

poderá, ser
,

detido: . assassinato
O promotor público Vil

mar Jose Loef, da 1.a Va
ra Criminal da Comarca de
Jolnvllle, denunciou o a

gente policial Alcivan:dro
Espezim, lotado atualrnen
te na Deleçacla da Comar
ca de Jaraguá do Sul, co..
mo autor da morte do
motorista policial José An
tônio Vlcchlettl, assassina':
do no dla 11 de junho últi
mo, com um disparo de re

vólver calibre 38, no Bair
ro Aventureiro, em Join-
viIIe.

Alcivandro Espezim foi
denunciado pela prática
de homicídio culposo, pre
visto no artigo 121, pará
grafo 3.0 do Qódigo Penal
Brasile'iro, e está sujeito a

uma pena que varla de um

a três anos de detenção.
Entretanto, o prÇ>mo,tor pú-.

blico Vilmar José loef dei.
,

xou bem claro que se du
rante a instrução criminal
surgirem fatos nOifo?s, AI
civandro Espezim �9aei'á,

rnediante aditarnenta à de

núncia, passar a respon
der por homicídio doloso,
sujeito a pena de 6 a 20
"anos 6 submetido a julga
mento pelo Tribunal Popu-
lar do Júri ..

"

.

o mesmo Ocorrerá se

surqlrern outros nomes co

rno par-ticipantes irä morte
de José Antônio Viechlet
ti, frizou Vilmar -José Loet,
Além do 'homicJdio" Espe;.
zlrn, segundo ° prornotor
público da 1.a Vara Crimi
nal, será denunciado ' n05

próximos dlas em outr J3

dois inquéritos. policiais,
instaurados no ano passa
do puta. 2.1:1 Deleqacia Ra
gio'lai desta Comarca, na

pessoa oo delegado regio
nal João Pessoa Machado,
por ·I,er;ôes corporaiSi em

Ademir Bittencourt e An
tônio Carlos Damaceno,
quando de suas prisões em
flagrante numa das dele

gacias de poUcia local. .

(A No:tfcia-03.09,RO)

r
NOVA REUNIAO
DO'S DIRETORES

lOJISTAS.

DIscutindo problem'as co

muns dos associad�s, o Clube.

de tilretene$ Lojistas de Jareguá
do Sul reuniu-se no meio desta

semana, no Baependi, em en-

, centro q�e contou com ai partlcí
pação do'Dr. Henrique Reis Ber

gan, Presidente da Associação
Comercial e Industrial.. Bergan,
à con�ite'do Presidente Walde

mar 'Behl'ing, di'scorreu sobre as

p'rincipais a:tividades da entida

de, suas reivindicações e lutas,

com destaque pare a mudança

dO feriado religioso de 08 de

dezembro para o dia 26 de i'gual
,

mês, extensão do p'erímetro UI'-

, bano do munlelplo, o graVíe pro

ble�a do trânsito urbano do

'município, �elhoriás junto a. A·

\ 'gência dos Correios, Construção
da Agência do INAM'PS (admi
nistrativa e médica) e, também,

'sobre o.CEJAS, cuja obra já foi

iniciada.

A Comissão de Divulgação de

Jaraguá do Sul, formada por

associ'ados, relatou os' traba

lhos iniciais, enquanto. que o

Diretor' Social, Viro Valz, tratOu

sobre o encontro dos cedelistas

com saús esposas e con�idados,

ficando determinada a data de

Ó3 de outubro pa,ra o evento, no

Baependi, constando de jantar,
e baile. - início às 20 horas..

Os Jogos Abertos de San,ta Catarina são a 'maior
f,esta do. nosso esporte' amador. Aos atletas, t!ernos
um recado: Vença! '.

,

As medalhas, Os troféus 'e aipo'io técnico são' p'or
nossa conta.

'Secrel'aria de
-

Cultura, Esporte e 'urismo'

Governo do Estado'de·S. Catarina

EncerralDenlo
-

do Encon,lro ,de
Moral e" CivislDO

Pesso'a) das 9h40min às 11

horas, Vila Chartres (Vila'
Ch�rtre!s das 11h10min às
t2h30min, Max

l
Schubert

(Três Rios do' Norte) das
13 às 15 e Victor Meirre.les,
das 15h30min às 17 horas.
Posto fi�o no Salão Doe
ring, das 8/ às 17h.

Dia 10 de setembro: Es- '

col,à Euclides da Cunha
(Neréú Ramos) das 8 às
9h30miri, Henrique Geffert
(Barra do Rib. Grande do

Norte) das 9h40min às ..

11 h30mi�, General Osório
(RT5. Gr;:tnde do Norte)
daS! 13 às 14h31Jmin,. Rib.
Cavalo das 15 às 16h30min
e Padre Alberto Ja:cObs Nq momento de agora, para ooncepção democrática do Esta� PROF, PAULO MORETTr'

(Tifa dos 'Monos) das .... proferfr 'a mensagem de encer- do, devem- a Moral e o Civismo
.

., 6h30min às 17h30min. ramento deste Encon!ro de A- ser instrumentos de formação ria formativa, se constitui no

Posto fixo na Heleodoro
.

tualização em Educação Moral e aperfeiçoamento da consciên- melhor e mai'or recurso de ql:ie

Borges, rua JoinvÚle. .a Cívica. e Organização Soe'ial tia nacional, inferindo-se daí o dispomos para a formação do

e Política do _Brasil, seria �por- desempenho de sua tarefa so. homem e do cidadão, consoan-
Dia 1·1 de sefembro: Es-

tuno para se apresentar um dis- cial, com razão e moralidade. te os princípios .. da ordem de-

\cola Aurélia Walter (Jara- curso com partes bÍ!m coneate- Se o homem, peTa sua ori. mocrática e os fundamentos da
guazinho) das 8 às 9h30m, nadas, no quai se expusessem, gem, se exeréita ao desenvolvi. unidade nacional, sem cópias
S&nta Cruz das 9h40min

em)primeiro lugar, os princípios, mento de suas 'potencialidade$ apócrifas ou a carbono, sem
às 11�Omin, Duque de seguindo-se. as consiélera'ções, e' se adapta ao 'meio ambiente matrizes exóticas ou alieníge-
Caxias (Ti fa Jararaca) das das quais decorreriam as con. de suas afinidades, cabe-lhe, nas.
13 'às 14h30min e, E.1. Ga- clusões. Entretanto, prefiro que por igual, aperfeiçoar- virtudes Do brasileiro não se aum�n-
ribaldi, das .14h40min às fálem os .sentimentos e quanto e conhecimentos, desenvolver. a tarão a fidelidade às tradições,
16h30min. Posto fixó no disser será f",to do quanto o moral e o saber como substru'" os fundamentos da formação da
.posto Agropecuário, das' 8- civismo tem o condão de ins- ção efetiva e real da essênc.ia nacionalidade, a integração. do
às 1T horas. pirer. humana. seu patrimônio anímico' 'senão

D• 2 d b O esta'gl'o atual das nossas A\ ilustrar e a confirmar nOSSa através do domínio da Moral e.' Ia '1 e sefem ro: Es- ,
.

realidades polífico-institucionais maneira de pensar,
.

a própria do c::ivismo, vo.lvendo aos cor-cola São Pedro (Garibaldi)
e sócio-ecõnômicas estão a re� interpretação extraída da Decla- redores do passado para abrirdas 8 às 9h30min, Frei-

mUndo Kaiser (Garib_aldi) comendar a oonveniência, a o- ração (10$ Direitos Humanos mos janelas para o futuro.

Portun. idade e, mais do que .. retrata fided. ignamente o emba- Desatentar às olfgens do pas-,dias 10 às 11 h30min., Jara·
. to, estão a ,exigir a necessidade samento e a projeção contidos sado e desatender aos compro-guá 84 d,as 13,às 14h30m' "

_

de, cOmo nunca, demonstrar. ni8 sua reprodução literal: "I§: in;�os do futuro contribu, irá pae Jaraguá 89 das . 15 às
16h30r'nin. Na EB. Halan-' mos acendrado espírito civico dever do homem servir o espí- ra fermentar o caldo propício a

do M. Gonçalves, haverá para. o estreitamento de nossos rito com todos os seus reeur- ide,ologias estranhas, solapando

posto fixo das 8 às J 7h. laços fraternos em favor dos In- sos, porque o espírito· é a fina.-' valores incrustados na alma na

teresses, maiores· de nossa Pá· lidade suprema da .existência eional e 'compromefendo o real

Dia 15 de setembro: Es- tria comum. humana e a sua mlixima catego- sentido e o profundo alcance

'cola Rio da Luz Vitória, Resulta daí a importância e o ria. É dever cio homem exercer, da verdads,ira Ordem democrá-

das 8 às 9h30mln, Escola destaque que tànto a Educação 'manter e estimular a cultura/por tica, cujas bases filosófiCas es-

Rio da Luz II dás 9h40min MoraLe Cívica qWinto a Organi- todos os meios ao seu alcan- tão alicerçadas nos valores éti-
às 11 h30min, Orestes Guk zação Social e Política do Bra- -c.e, 'porque a cultura é a mais c�s, cívicos, mo.rais e' culturais

, marãe;s (Rio dia Luz II) da:� sll representam. no fortalecimen- elevada expressão social e his-· da nossa nacionalidade.

13 às 14h30min, Escola R. to'de nossas insfituições que se- tórica do espírito". :':nfim, pela Educação .Morltl
da Luz I das 14h45min às rão tanto mais enriquecidas Dal resulta o quanto é ImpOr- e Cívica, fica evidenciado que'
16h15min e 19 de Abril quanto mais nos identifica,ntlos tante e necessário pleniflcar a o cerne da Idéia do civismo é

(Jaraguá Esquerdo) das com o estudo e solução' dos Educação Moral e planificar, a o sustentáculo da essência da

16h3Ömin às 17h30min. P. problemas brasileiros. Educação Cívica, postas am�as moral e da consciência, co'nsti�

fixo no A. Kanzler. , a serviço da ordem democráti- tl,linCto ambos os principios e os

A história -da instituição do ca, proposta ambàs como esti- processos que lastreiam a dou-
Dia 16 de setembro: Bar e�S!no de. EduCação

-

Moral e lo de vida, dispostas ambas à trina do desel"tVofvimento moral
e Ferraria SielWerdt (Rió Cívica .remonta aos primórdios defesa djl libÉndade Para asse- e cívico ,do/ brasileiro. _

Cerro II) das 8às 9h30r'nin dá fase republicana, entretanto, gurar a planificação e a plenitu- Para concluir, e como coro-

e na "Prof. João Romário' ós documentos empasadores de do Direito e da, Justiça. lário deste Encontro, vem mui-
Moreira (Rio Cerro II) das de sua reimpía'ntação vêm d,s- Ao afirmar o general Moaci� to a propósito o célebre

.. peri.
10 às 1-1 h3Qmin. Na "Duar- de 1969 laos dias atuais. Defi- Araújo Lopes que a,malls alta sarnento de Viciar Hugo.: ;'Ser-
te Magalhães" funcionará ne-se hoje como sua .finalidade liberdade é a mais alta disclpli- vir à Pátria é a metade do 'de-
posto fixo naquele dia, das específica Impla.nta,r e difundir na, fica evídente �ue, se ne- ver;' a outra' metade é servir à
8' 17h' a doutrina da Moral e do Ci· ga'rmos valor e amor. como con- Humanidade". .E eu aduziria:as .

vismo, visando, essencialmente, dições da dignificação do Ho· Servir à' Pátria é o que nós en-Dia 17 de setembro: "Es- à formação do caráter do bra.�'mem e da Humanidade, estare. sina a Educação Ci"ica, servirCQla Isolada Ilha da Figuei- sileiro e seu preparo para o �os fomentando Idiossincrasias à Humanidade é o que nos pre._ra, das 8 às 9h3Õmin, Erich perfeito exercício da cidad�mia que trazem a cavaleiro a IIcen- conb:a a Educação MoraJ� ser-
,BIosfeld (Aguas Claras) democrática, -com o fortaleci- ciosidad'e, a 'confusão, o caos .. vil a ambas li .r princípio e o
das 9h40min às-11h30min .

'mento ,dos autênticos valores Por Isto mesmo, a educação fim da rciueação Moral e Cívica
e Ribeirã'o Molha, aas 131 da nacionalidade. da Moral e do Civis",o como e da Organlzpção Social e 1'0-
às 14h30min. Posto fixo, Segundo os ditámes da con- displplina normativa, como ati- líti.ca do Brasil.
naquele dia, na Escola Ri- cepçio espiritualista da vida e a vidade persuasiva; como maté. Muito Obrigado.

\

ciére ,Marcatto, . em Jara.
guá. Esquerdo.
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