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Títulos eleitorais
Desde o inlcio da sema- b'unal Regional EleHoral'

na, Cl Cartório 6le'itoral de de santa Catarina, a e

Jaraguá do Sul, recame- xernplo dos demais, Esta-
'

çou a expedição 'de títu- dos, liberou a concessão 1

los, transferências e segun- destes documentos pelos
das vias, trabalho" este cartórios eleitorais que só
suspenso 110 dla 6 de aqos voltariam a fornecê-los de
to passado em cumpr.- pois do élia 1.0 de dezem
menta ao que estabelecia bro.
o calendánê que previa' a 'A

.

exemplo dos demais',realização de eleições mu- o Cartório Eleitoral de Ja
nicipais

I

em nóvembro
,próximo. Com a aprova-

raguá do Sul, que tem sob

ção da ' Emenda Anísio de .

sua éompetência, ainda,
-

o '

sousa'', semana passada
município de Oorupá, ha-

, pejo Congre:sso Nacional,
via suspenso .a emissão

estabelecendo a prorroga- d: �ovos títulos, tran�fe-
, ção des mandatos de pr=-

reneras e. sequndae vias,

feitos e vereadores por
I ":las um offclo-clrcuíar en

maís dois áncs. o calend-; vl�do pelO TRE/SC, de,
rto e.et.orat toi alterado

numero 19/80, ?atado de

Oonsequentamenta,' o,-Tri-
5 de s�tem3ro, a:lter?u as

, 'determmaçoes anterlores.

o COMPORTAMENTO

Segundo o Sr. Pauli_l
no João die Bem, Che'fe
do Po.sto dó Sine 'em Ja
raguá do Sul, no. mês de
agosto do fluente,' ho:u
ve a insC:l1ição de 135,

can_?idatos para empre
go Junto ao comércio e
indústria da ,região do.s'
quais, 90 foram en�ami":
nhado� e empregados.
Tambem nlaquele' mês
foi de 1,89 o número d�
novas oarteiras prefis
sionais (ou de trabalho),

r'

expedidos Jaraguá. define. participação ·no Emobresc
. reedores adiando aS! elei-, A cidade de Brusque a- va (os canoíoneiros). pendências' dOI eX,-merca-

ções municipais previstas
'

brigará de 26 a 28 do co-r-
. do. municipal, próximo a

para novembro. rente, rnobralenses de todo \ BALCÃO DE EMPREGO Delega.cia de Po I ícia.

o, Estado, que converg i-
' CURSOS, ,

. .

O Mobral dlspõe, em o Posto ICultural do Ma-
rão para lá para . partící-
pação ,no VI Encontro Es- seu Balcão de Emprego, bral de J'alraguá do Sul

tadual do Mobral d'e Santa muitas vagas para coloca- dispõe 'd'e vagas gratuitas

Catarina. E Jaraguá do ção nas smpresas do ":lu- para cursos d,} pintura em

Sul, novamente conflrmou nicípio: guarda lndustrlal, te?i?'O' e gê�so, que são

sua presença 1)0. lmportan- mecânioo de manutenção, ministrados as terças e

te E;ncontro" definindo as frezadores, eletricistas" q�intas-feíras, das, 13h30

modalidades que apresen- torneira ferramenteiro" ze- mm .. �s H, �oras. Para

tará e seus respectivos in- tadores, ajudante de fundl- partlclpar, e so �rocurar ,O'
�egrantes: .Trlo (Tonynho, cão,

I

ajudante de obras, 0- Mobral, que esta Gomp�e
Tony;r e Oellrrho), Dupla �eradores de máquin�SI e tando 1,? anos de atuação;

(Amàro e Amarinho); Exe- ,ajudantes para servrços a�ora, No�o �?bral é A

cução Instrumental lndlví- tabrls. Interess�dos' deve- çao Oomunltárla .

dual (Aqostínho Borbaj e rãó procurar o Mobral,

Execução Musical Ooletl- que funciona jL.nto as de-

novamente
Asslrn.jpor �rça deste do
cumento emanado do Tri
bunal Eleitoral, qualquer
pessoa com algum proble
ma relacionado com o tí-
1Julo de eleítor poderá di
rigir-se àquele órgãp ,du-' '-Os pclltlcçs [araquaen
rante o horário, de expedi- ses, receberam com frieza
ente, pare resolvê-lo. a prorrogação dOIS manda

, tos de prefeito e vereado-
res por maís dols lano's, já
esperada, não havendo si-,
quer qualquer pronuncia
mento à ,respeito" tampou
co pela oposição, que tem'
três edis na Câmara -de
Vereadores. O fato fo'i re,..

cebido com absoluta nor

maltdade, também pelo
PrefeltoVlctor Bauer, que
em declarações anteriores
tinha como certa a pror
reqação dO'S mandatos,
ratificada semana passa
da, pelo Oongresso Nacio-
nal.

'

COM FRIEZA

PRORROGAÇÃO
ASSINAD'A

.Oom um plenárlo semi
deserto e quatro turistas
nas galerias, a Mesa do
Congresso Nacional 'pro
mulgou terça-feira, dla 9,
em Brasília,' 'a emenda
constitucional que prorro
ga até 19à3 os mandatos
dos atuais prefeitos e ve-

,

,

'

,/

Os'
, ,im'postos

estaduais,
-em agosto

BICICLETA
Na sessão legislativa de' !O cQncurSQ "A Criança

segunda-feira, nO:fprul11, a e o ICM - Conheça San
Câmara de Vereadores ta Catarina", instituido pe
prestará homenagem ao la- 'Secretaria da Fazenda
Sr. José Jacobi; ,funcioná-' do ,Estado distribuiu no

r�o da\l-�dústria Têxtil Ja- ' mãe de agosto, 26 mil. pa
nta, elerto recentemelJte -'rcotinhos de i gurinhas e�

Operário Padrão de Jara- Jaraguá do Sul, além d�
guá do Sul, oportunidade muitos prêmios: 73 bolas,
em que fará a 'entrega so- 34 bOlleças, 9 m,ini-box, 2

,

Iene d'e um oheque de Cr$' jogos de cama e 7 jogos
A.OOO,OO, oomo co'labora- de toalha de mesa. E pe'a
. ção 'e para que possa, 'primeira vez, saiu para J�-
também, usufruir --desta raguá cIO Sul uma figuri
quantia quando da esco- . nha carlm�ada, tendo co

lha à nível 'estadual, que 010 pr�mio uma bicicleta,
se dar.á no '.final deste 'que ainda"não chegou a·

mês, lia Capital do Estado. qui, tampouco foi-.entregue,
A comunicação é do Pre- o que deverá OCQrrer nos,

sid'énte Heins Bartel. I -pró1imos dJas.

I

Lançada
-

a Campanha
Cadeira de RodasdaPrefeitura .desfino moís cuxílíos

.

. ·e subvenções: JASe
'

Visando ratificar o a- do 'cronograma de traba- lise nas comissões técnl
poio da municipalidade pa lho.

'

cas competentes da Câ
ra a realização oos Jogos' Um dos projetos, sollet- mara de vereadores, con
Aberttos, assumido ano. ta da edilidade autoriza- c�de auxílio finance'iro,'
passado após a indicação ção para subvencionar en- d'estinado, a construção,
de �araguá d<;> Sul para I tidades, no valor glObal ampliação, recuperação e
sediar o acontecimento de Cr$ 520.000,00 descrita reforma das sede,s sociais'
poli-esportivo barriga ver- em Cr$ 300.000,00 pâra .e demais dependências,

'

de...D Chefe do..Executivo -8 Comissão Municip� de, bem.come, ..à.feGWpersção
O c'omporta�nto da

Mun_icipal.. V�cro'r Bauer, Esportes (CME),_ Cr$.. . . . . e ,aquisição de equipa-
arreClRla'Çio: de �irflPCitos

remeteu aCamara d'e Ve 12000000 B
estaduars nO' mês'de ag05-

,
-

,', , para QI , ,aepen-' ,mentos esportivos que se

,re�dor,es,. esta semana, di (atIeti'smo) e CrS. . . . .. fazem necessários, CO'in/
to, repr-esentada basica·

dOIS pro.Jetos-,de-lei que 100.000,00' para o Beira vistas aos Jaso. O f"''-
mente pef'o· recolhim.ento

concedem subvenç- R' (
- ')-

v do Imposto sobre Circula-
,. " , -,.

' oes e' 10 nataçao,. tal que a munic;ipalid'ade
aUXIlias' a varias ent'lda -ção de MercadQrias tIC·lI)

.

- destinará para oito entid,a-
\ WI

des' como form'a de ga O o to' t d' I
. do muniC)Ípio de Jarag'ua"

"

- u r proJe 0- er- el des, será da ordem de Cr$
rantir o 'andamento normal que ,encontra-se em aná- \221000000

do Sul, superou' ao to!al
. . , ,divicJid'o des- arrecadado no mês ante-
ta 'forma: Beira Flio Clube ri9r e ultrapassando em
de Campo Cr$ 350.000,00; Cr$ 39 milhões a idênt.co

D
'

°I
' , '. 'Paróquia São Sebastião

-

períod" do ano' passado,
'

uas' mi novas carteiras C($ 250.000,00; Comunida- informou a Exatoria Esta-
,

'," ,de Evangélica de! Confis- dua{. O órgão adiantou

,protissiO,nais
'

em 80 são Luterana no Brasil ainda que durante o mês
" Cr$ '250.0bQ,90; COllégio S'. , die úgosto, saiu para Jua..

"
O Po'sto do' _LSistema sendo 47 p�ua homens"

Lurs Cr$ 575.000,00; Grê- �u.á do �u' uma bicicleta..

Nacional de Empnego. 55 para 'mulheres "e 87
mio' Esportivo 'Juventus cm.Jnda da campànha "A

do Ministério do Traba- para menores de 18 a-
,Cr$ 150.000,00; Grupo Es- . criança e o ICM - Conhe-

lho em Jaraguá do Sul, nos. As empresas, por
ooteiro Jaco'ritaba Cr$ . . . ca Sanla Catarina", além

mantido em oonvênio seu turno, admitiram . .

,310.000,00; Soco Esp. e Re- de vários oot�os prêm.ios.
com <> Governo do Es- 1.047 funcionários e 821 oreaüva Vieirense CrS ..• SegIHido á Exaloria Es-

tado de Santa Catarina foram desligados� justi- 200.000,00 e Sociedade R. tadOal, em argostQ, a arre-

�través da Fundação fioando.,.se o númem a-
da Luz I Cr$ 125.000,00. cada�ão �e impostos es-

Cqtarinens'ª do Traba-' centuado (Je" de'sliga,,:, taduais foi de" Cr$ ' .... �.... :\

lho - FUCAT, expediu mentos pela grande ro- 59.438.114,42, represen-
dá janeiro a agosto des- tatividade de mão-de-o-

., ,O; auxílio à Paróquia S. tandQ um superávit de Cr$
te ano, 2.036 novas Ciar- bra, face ao volume de Sabas'tião, Comunid'ade E- 39.266.673,36 so�re. igual
teliras profissi'onais, re- ) lempregos que são ofe- van·gélica, Colégio S. Lufs mês no ano passado, quan",
gistrando:-se, ao. mesmo recidos,' notadamente

e Escoteiro" destina-se a do O' município arrecadQu

tempo, a admissão de nas unidadles fàbrís do equipar os locais condig- aos cofres do EstadO' a im-

9.'424 'empreg,ados ,
e a muniCípio. 'namente, pois que servi- portancia de Cr$ .

demissão (mudança de Já de janeiro'a agos-
'rão de alo'jamento, ao. pas- 20.171.441,06. Em cónlra-

emprego,) ge outros. . • to, 750 pessoas pro-
so que ,as demais 'entida- partida, nO' mês passado,

6.233, isto devido a alta ,auraram o Posto do Sis- des, para aplicação no a- a cota municipal do ICM,
, rotatividadlet de' mão.:.de- tema Nacional de Em- cabamento de seus equi:" que formará 'O b910 p�ra

,-obra que é verificada pregos à cata de 06,10- pamentos esportiVOS; pois rateio�_foi de 14.675.517,52
na reg,ião da Grande cação no mercado de que servirão de palco pa- Com esta arrecadação,
.)araguá. Faliam 750 re,.. trabalho local, - dos'

-

[a as competições, no pró- sobe. para aproximadamen
cursos humanos inscri- quais 318 das cadastra- ximo mês.

'

te Cr$ 370 milhões O' ,te-

tos e 3� 8 colocados o etas foràm empregadas. tOlrno ao Estado, em impos-
número oficial divulga- Em número de novas tos, nos oito primeiros me-

'dO' pelo PostQ
,

do Sine', cartetiras de trabalho,
HOMENAGEM sle's de 1980.

'

nos oito pri'!leiros me:' ,530 homens, 4'Z5 mulhe
ses do ano. ,res e 1.031 menores, to-

talizando 2.036 expedi
das, 'obtiveram o' do
cumento. Note'-se o

grande núme'ro de me

nores, que ultrapassou
.
a somatória das cartei
ras expedidas' para ho
mens e mulheres.
Na' região de ,Jara

guá do Sul, foram 'ad
mitidos 9.424 ,empre:ga:"
dós e aufras 6.233 des

ligadols, de janeiro a a-..$
gosto ,deste ano, revela

ri relatório dado a co

nheo,imento da repörta-
91em pelo Palsta, do Si�

ne/SC, esta temana.

No início deste mês, dos 'se eng�jem nela.
em Brasí:lia, os Gover- Em linhas gerais, a
nadores dos vinte e sete Campanha, da Oadelra

Distritos Leonlstlcos de Rodas é lima inicia
brasileiros reuniram-se tiva de Lions Internatio
com o Presidente Jolio '1)al, Distf!it-o .Múltiplo 'L';
F,igueiredo, ocasião em com á �Iabo<r;ação da

que foi lançada iS Cam- Caix.a EconOmica- Fede...

panha Nacional da Ca- rar do, Brasil, com área
deira de Roda, qUIe1 tem de atuação 'e captação
por finalidade angariar de recursos qUiEli abran..

� .captcu: teçu�s� d territ6rio na

o deficiente frsloo, ca- clona e se esenvo -

rente de meib� para sua rá durante o A:no Leo
locomoção, com vista a nrstioo 1980/81.

proporcionar-lhe não a- Segundo João. Lúcio

plenas significativa aju- da Costa, a captação de
da,material mas, e prin- recursos será feita �tra
ci'Palment�, sua màior vês de: a).depósitos po
integraçãó social atra- pulares na rede de a

"és da dignificação, ,de gências ida CEF, ,em h:'·
sua condição humana. do o Brasil, em oonta 3-

.

berta' em nom:e da Cam-

'Ern Brasrlia" partioi- panha da 'Cadeira de

pau também do, lança- Rodas (conta n.o 2000);
menta da Câmpanha o b) doaçõ:es em espécie;
empresário j'araguaense c) doações die cadeiras
João Lúci,o da Costa,· ou apáre-lhós ortopédi-

, na qualidade de GOVier.." co-s,

nadar do Distrito L-tO
de Lións' International Esta campanha foi
ql:Je irá, ago.ra, transmi- lançad2 tendo em vista
!ir'aos quase setenta o ano de 1980 haver si
clubes dOi seu distrito, dOi "batizado" como' o

os objetivos básicos dá Ano do Défictiente Ffsi

Campanha, para que to- co.

E �s', \ins'crições ,ao

vest,ibular abrem-diá 29
Tendo cornO' principal

novidadle 'o 'oferecimento
de apenas!duas opções de
cursos, a Comissão Per:-'
manente do Vestibular da
Universidade Federal de
San,ta Catarina (COpierve),
divulgou esta semanà o e

ditai do vElistibular de 1981
que terá,' para os 58 cur

sos, um total de2.745 va

gas, o mesmo número' des,
te ano. Segundo dlefine O'

edital, as inscrições pode
'rão ser 'realizadas no pe
ríodo de 29 de setembro a

17, de outubro, nas cida:
des de FlorianõpotJis, Blu
menau, Joinville" Criciu-

- ma,Lages e CIIapecó.
A _.inscriçã�o :"aQ concur

so ..;_ para o qual serão
es'perado�, segundO' uma

estimativa estatística! da
Gaperve, 19.290 candida-
,tos - da,rá direito aO' can"

d!id�to faze,r duas opções
d, curso da UFSC. A taxa
de inscrição- que' pod&rá,
ser paga nas AgênCias do
BESC, é de CrS 860. Te
rão atendimento preferen-

cial os candidatos que, se
apl18senfarem para a ins
CI1ição de acortJ:o, CQm o'
seguinte' cronQgrama: pe
ríodo de 29/9 a 3/10, aos
qUe tem inicial do primei
ro nome da letra A aié H;
de 6/10 a 10/10, dias le
tras I até M; e de 13/10 a,

17/10, das letras N até z.
AO' dirigir-se aO' pos,tQ

de inscrição o candidato
'deve apresentar a cédula
de identidade, o compro
vante de pagamento da ta
xa e a ficha de inscriçãO'
(que rec,ebe do', caixa do
bancO') 'preenchida sem

rasuras. As provas serão'
��alizadaJS 'nos dias 4, 5, 6
e 7 de .janeiro de 1981. O
v�stibular terá um total de
-15 questões discursivas,
a'lém da redação: 5 de ma

lemática, 5 d,� história e 5
de bi'ologia. A nota zero na

redação., no conjuntO' das
qU�,stões di�cursivas eli•.

l'I)_int\'_ o ,candidato, que
tàmb�m tem que açert�,
56 das 187 questões ob
jetivas •.

JARAGUA DO SUL

Capital latino Ame,rlcana do
Motor Elétrico

, .f

25/07 26/03
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Capital Sul Americana do
,

Chapéu

'Cidades de
'Porte Médio'
têm reunião -

�
Os prefeitos e assesso

res das cidades de porte
médio de Santa Catarina

. estarãO' reunidos nO' próxi
mo dia 16, terça-feira, às '

17 horas, na Prefeitura Mu"
,l'1icipa.l de Chapecó, no 0:
este, com o' Sercetário Es

peridião Amin Helou fi

lho, dos Transportes e
. Obras, quando será traça
da programação para
1981 e definidas outras

quest'ões relacionadas ao

r rama de' desenvolvi-
i'I�*��

te médiO. De Jaraguá do

Sul, uma das nóve clda
dies de porte mé�io de Sm.
Catarina, prov�velmente
partici'parão do encQntro,
0" Prefeito Victor Bauer e o

Engenheiro Civil Arlel Ar-
,

no PizzolaHi', da Prefeitura

Munictpal�'
,

..

Governador
batiza, fórum
de Jaraguá

Segundo a lei n.0 5.749,
�ancíonad� pelo governa
dor Jorge 'Konder Bom..

hausen, e já em vigor, por
publicação no DiáriO' Ofi
ciai do Estad'o do último
dia 4, foi denomin'ado Dr.
João Thomaz Marcondes
de Mal'os, o fórum -dai Co-
marca de Jaraguá do Sul.
Outra lei também já em

vigor, 'de n.o 5.748, igual
mente de 20 de agosto ul- -

thno, jguaumente publica
da em igual edição do
Diário Of.icial, dá a deno

minação de Dr. Vinicius -

Cólaço' de Oliveira, 'ao Fó
rum da Comarca de Turvo
nlo Sul do Estado:

OCT4CILlO,
A denominaçã'Q dO' n"

va fórum, em fase de aca

bamento, f,oi proposta pe-.
lo deputado estadual Oc
tac�tlo Pedro RamQs, na

sessãO' plenária de ,17 de
junho .e, cerno justificativa,
Octacilio jun,tou os, dadbs
biográficos e curriculum
vitas Ido' homenageadO, fa
lecido dia 1.1'? daquele mês
e que, no período de 16 de
maio de 1949 a 20 de
maio de 1953, exerceu em

Jaraguã do Sul o cargo
de Juiz, de Di'reitQ da Co
marca.

Este' mesmo fórum, ago�a
ba,tizacio, deverá ser inau

gurado no dia 18 de outu

bro, sábado, com a pre.
sença d�, GovernaCior 'do
Estado, Sec-retários e de
eltas eUlc>ridad6]Sl.

��
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariante s�
Fazem anos hoje, sábado
Sra. llse Me� Duarte, em
Joinville

.

Sr. Alexàndre Costa
Sra. Noêmia da Cunha
Jacobi i
Alfredinho Sckiba, em
.curitiba
Sra. Ivone K. Maltto

Aniversariam amanhã
Sr. RudoU Ehlert
Sr, Hugo Horst,
Slnoneí Tarclslo GreUer
Lio Tironi
Eno Maas

Dia 15 de setembro
Sr. Wilson Luz, em Curi
tiba
Sr. Waldemar Gumz, em
Santa Luzia
Sra. Yolanda Pradi Lenzi
Sra., Verônica, esposa
do Sr. Gerhart Eggert
Sra. Ana, esposa do Sr.
João Weiler, em Jara
guazinho, .

Sr. Bertoldo Panstein
Rogério José VaiJaJtti

Dia 16 de setembro
Sr. Albano Lira
Sr. Hilário Krüger
Inês Jurilite Plsetta, em
Massaranduba
Luís Pisetta, em Massa-
randuba I

Alessand'ra, filha de An
:t!ônio José (Yvonne Ali-'
ce) Gonçalves

Dia 17 de setembro
Sra. Ivone Reiner Andre
gotti

.' Sr. Vitório GlrOwatzki, em
�' 'Garibaldi
Sr. Heraclides de Almei
da, na Lapa-PR
Ivan J'ackson Baumer,
em Joinville
Sr. Siegolf Vicot
Prof. Moacyr de Pi-
nho Spfnrola, em S.P.
Nágele ,Cristliane, filha
de Eliseo (Roseli) Tages

Dia 18 de setembro'
Sr. Helmuth Beyer, em
União da Vitória

,

Sr. Udo Staats, em 'GN
Sra. Cacilda de Meddi
ras Teixeira, em Jville.
Sr: David Moreira

I

Sr. Waldemar Bart'el
Sr. Afonso Grosskopf,
em JoinvUle

\

Dia 19 de setembro'
Sre. Udia Schneider'
Sr. Eugênio J. da SiI'Ia
Sra. Margarida Uber Ri-'
beIro, em Joinvi1fê
'varia, filha de Germ)ílO
(Milqa) Behren$1 JÚn.lor
Sra. Cacilda, esposa do
Sr. Alfredo Blank

Nascimeotos
Dia 21 de agosto '

cremerson, filho de José
,(LourGes). :Ko.r.b

Dia 26 de Bg'osto
,D5rceu, filho ds Ingoberto
(SiJécia) Persch

Dia 31 de agosto
e1isâng6Ia, fi.lha de Valmor
(TAn,ia) Honório

Dia 1.° de setembro!
Anderson, filho de Ehren�
fried (Ivanir) Krüg:er.
Maria, filha de João (Deo
:tirie,' Peixe.
Gérson, filho de Bruno
-(Leonifa) Weiller.

'

Dia 02 de setembro
Ausítéla, filha de Alido
('=lIa) Krenke.

Dia C3 de setembro
Edr.éia, filha _ de Élcio (El
fr'da) Kiatkoski.

Dia 04 de setembró
Urian, filha de Renaldo (E
!isabeth) Koch
Júlio, filho de Hilário (Le
ontina) Stephani.
Márcío, filho de Pedro
(Delv6.) Schneider.
G"i':'erto, filho de Udo (Eri-'
ca) Gnewuch.

'

Dia 05 de setembro
Marcelo, filho de Olamir
(!Ida) Fagundes.
Marcinei,

-

filho de Nilson
(Anita) Klein.

_

,

I, .

.

Dia 06. de setembro
Fabiar.e, filha de Lauraa
no (Margarida) Gratter,
Rafael, ti.ho de Adem!" Jo-
'sé (Sôn!,a; Sueli) Bertolll,
A;exandre, filho die Jaime
(Lorle) Glatz f /" ,

. Géii, filhà- de Álceu (Enlr- '

d:a) Alexandre.

Dia 09 de setembro .

PaUlO, filho de José (Arra-,
zilda) Campregher.

NA INGLATERRA
Lendo 'B; col4na em Lon

dres (Inglaterra), onde en
contra-se para estudos, a
Ora. Lety Maria Barbi, fi,
lha do casal I=dmundo (Do
lores) Barbi, da socied'a"
de local. Permane,ce lá até
o final do ano.

, Cumpri-
lTIent'os! )

-*
CHORINHO NOVO
\ Felizes da vida os ami
gos Ademi'r (Sônia Suely
Silva) Bértoli, com a che
gada, di'a seis, de Rafael,
que veio faz:er companhia
à graoiosa Paula Caroli
na" ,sua irmãzinha.

SilVEIRA JONIOR
Cumprimentos ao ncsso

'companheiro de imprens'a

NAGELE'
!'Jo próximo dia 17, a pe

quena Nágele, filha do ra

dialista Eliseo Ubiratan
(Roseli) Tages, estará 00-

memor'ando seus 4 ani-.
nhos. Uma "bicoca" na

Nágele e cumprimentos
aos 'orgulhosos pais..

-*-

/

MIRANTE" SOCIAL ...
(NOSSA GENTE t NOSSA TERRA, -'NOSSO MUNDO) 'Ó,

, (EquIpe "CorreIo do Povo") ,

. /

As duas fo,tos mos- Ida Zettel Schmicket.
tram um. espaço de 30 Ela, filha de Bruno'

,

anos. Em 16, de se.m- Paulo Oscar Mahnke e
bro de ,1950, nosso di-

'

Olga'Henschel Mahn1c!e.
retor Eugênio V. sehmê- Os 'anOS se encarrega
ekel unia-se em casa- ram de da,r ao casal 4
mento com a ;jovem, filhos:
Brunhilde Mal1nke. Ele, Sandra Elisa (faIJecida);
filho "de Bernardo Yvonne Alice ,Schmö
Schmók:el (falecido) e: ekel, hole cas�da com

Antônio Jose Gonçal
ves; _ Rosanne '�eatriz
Sch'möckel, casada com

Irineu Buerger e Eugê
ni'o Vítor SchmückeJ Fi
lhó. Dois ",etos cOlllPle-
tam a familia - Ales
sandra e Andréa$ - e

'

um outro net ou neta
/

em p,erspectivas.
-'

,

, Era dia 16 de setembro de 1950, à Os. dias de hoje, do ano dle11980, uma
tardinha, no "stúdlo" do Foto Loss. boda de marflm a ensinar comó en

frentar os 'anos a dois. (Foto Piazera)

A divulgaçãa das 2 '0 para que dê a essas

fotos t�azem a solidari�- vidas uma parcela gran
dàde desta coluna ao de de ventura mai'or,
nosso diretor e' dona uma ventura consisten
Brunhilde, no momento te, uma, ventura que se

em que todos nós, ele- não acabe, senão com

vamos o nosso coração a morte, porque eles a

à Deus, num voto since- , merecem pelo exemplo

que têm dado de amor,
de respeito, de dignicfa
de e de bondade, e que
hã ,de servir com,l' u
nhas 'mestr. d�o cará
tel de seus filhos. Feli
cidacie's ao sr. Eugênio
e Dona Brunhilde.

�_r �,� �� �

MASSARANDUBA
Nossa "Capital do Ar

roz", admiriistrada pelo a

migo Dávio Leu, sedia nos

dias 19, 20 e 21 'do cor

rente o Elo Nacional, -que
reunirá todos os' Grupos
EscoteirO>s da região. Na
mesma ocasião, outros 2
"Elos" serão realizados
em terras santacafarinen-

tro urbano para todo o

municfpio, proposta pelo
Prefeito Vlcto'r Bauer l Cê
�nara ele Vereadores, vem
merecendo a� mais elogio:..
sas releJências, pela acer-

. tiva da' medida.
*' ,
- -

J. FABRil
I

Ospaíses europeus Sãí)
os liiaiores compradores
dos produtos têxteis cata,
rinenses. Pelo Porto de
Itajal, dentl1e as de,z maio
res exportadoras de Sta.
Catarina encontra-se a Ja
raguã Fabril S.A. De leve ...

í ,

MALWEE

A Sra. Hellndà Stein,
esposa do CL Hélio Stein,

.

do Lions Clube Integra..
ção, recebeu 'companhei
ras do seu Clube terça
-feira, em sua residêncià,
com lanche, quando tratou
'sobre a realízação do "II
BaiJe do Leão" e concurso

"Rainha do Leão", que
será dla.rt t dá outubro,
nó B'aependi.

TEATRO
Será neste sábado, às

20 horas, no salão' da Co- -,

munidade Evangélica,' a
encenação da peça "Der

braufigam melne frau", em
Ifngua alemã, pelo GrupC?
de Teatro Amador da So
ciedade Cultural 25 de Ju-

, lho, 'dé Blumenau. Os a
,

dultos paqarão Cr$ 75,- os
estudantes com identidade
estudantil Cr$ 40 e crian

ças oom menos de 10 anos
terão entrada franqueada.

-*

G'ONÇALVES
Nossol muito conhecido

Aristides Manoel Go:nçal
v�, diretor da 5;a Ucre,
de Joinville', tomou posse
na Capital do, Estado como

membro do Conselho De'

liberativo da Beneficiência
dos professores de Santa
Catarina.

'

,

*-Coluna áestacando OS.
"níver;' de: dia 13 - Sra.
Ivone K. Ml::.itto, da Flori
cultur,a Imperial e de 'Kar
lan, filho do' casal Luiz
(Márçia !�4ifier) Muniz; dia
14 - DSfli, filho de Solon
(Norma Sarai) Schrauth;
dia 15 -:- 00 jovem Rogé
rio José Vài,!atti e do In-

_

, O ca&ai am_igo Dr. Die.. dustrial Waldemar Gumz,
trich (Renata) Hufenuess- em Santa L.uzia; dia 16 -

Jer, que no dia três passa-
' de Alessandra, filha de An

do viu passar Sleiu 'vigési- tõnio Jósé (Yvonn� AliCie
mo quinto ano de casa- Schml5ckel) Gonçalves"
mento (boda de prata), re- qUe completará três ani
cebeu ontem, às 20' nhos, eles, os "chefes" da
hóras, seus oonvidados na Organização Contábil "A
sede socialdo Grêmio' Es� ComerciaI"; e 1'10 dia 19 re

portivo Juventus para a ceberá cumprimentos o Sr.
festiva comemoração. . Eugênio José da Silva.

PADRE ELEMAR SCHEID
O ex-Vigário de JaraguáPara quem ainda não

dOI Sul, Pe. Elemar Scheid,conhece, vale, a pena vlsi-
surpreendeu um seu ami

tar o Parque Recreativo da
go, no último dia 2 de se

Malwee, na Barra do Rio
ternbro; em Fiorlanópolls,Cerro, realmente um em-
com um telefonema de S.

preendimento turístlco qu� Paulo. ColocandO' em dla
nos causa orgulho. COnf!�, os endereços de. conheci-

--------- • ��--�
, ra.' I ,:�i�

r " i_,�
- dos, topou com um cartão

);::) rTrJ f de nosso Diretor e ligou
/Jadas de ::I / l arfim ' -*- para confirmar a atualida-

/,

INTEGRAIÇAO de postal. Foi quando o

CP tomou conhecimento
da .sua mudança para a

Itália, viagem que �m:pre
endeu no dia 3, via aérea,
lnlclalmente com destino à
Alemanha, onde, deverá
encontrar-se com o Pastor
Egberto Schwanz, de
quem é muito, amigo, visi- ,

ts que fará dia 14, em

Nauheim. Dia 15 estará
em Roma e no dia 1.° de
outubro, assumirá a Reito
ria da Casa da Congrega
ção, para um período de
exaustivos trabalhos à al
tura de sua já comprovada
capacldade, O estabeleci
mento conhecido como

Colégió Internacional, si
:túa:"se na Via Casele, n.o
20 - 00165 - ROMA - ,

Itália. Esta' coluna almeja
amplo sucesso, ao, Pe. Ele
mar, que é Cidadão" Hono
rário, de Jaraquá do Sul.

-"*-'

;CUMPRIMENTOS
C1'lrlos Tito, fiiho do ca

sai amigo da coluna IItpn ,

{Eleonora) Steingräber, elé
ex-prefeito de Corupá, re- RECEBENDO
cebend'o cumprimlantos
Pelo seu "níve'r", comemoAs Damas de Caridade

de Jaraguá do Sul promo- rado dia ,11, em Joinville.
vem dia 17, quarta-feira, -*-
Chá e Bazar ,Benef.icente, ,. JARAGUA PRESENTE
no Baependi, a partir das' Jaraguá do Sul através
15 horas. O convite é es- das empresas Marisol e
tendido para todos, e a Cyrus, faz-se pres€lInte à
renda auferid'a será em- 4.a Feira Têxtil, que se de
pregada em fins filantró- senvolve na Manchester
picos. , Catarinense junto a Explo-

-*- vilfe 1€lI com encerramento
previsto para amanhã, dia Uma vez mais, os nos-
14. A Feira iniciou-se sá- sos cumprimentos!

A E-Xl�t1são d'o perfme- bado.,

ses.

;,.

BODAS DE "RATA e colaborador Norberto
Foi na edição de 26 de Cândido Silveira' .,Iúnior,

ago$to de 1955, qlO Correio pela su.a nomeação pelo
do Povo, que encontramos Ato rI.o 1.072, de 03.09.80,
o Edital n.O 3.838, d'e pro;.. do Governador do Estado,
'clamas de casamento" on- para exercer as funções
de o dito cujo dizia que de Membro do Conselhó
Orlando Amódio, funcioná- Estadual de Cultura, Es
rio público federal, filho de porte e Turismo, com man
Amadeo e 'Constância A- dato até agosto de 82.
módio pretendia casar-se �
com a Srta. Jalli.le Tobias, •

-

filha de Antônio Tobias e RADIO JARAGUÁ
Jusmane Eis, 'rêsldellte Nossa emissora de ra
nesta' cidade de Jaraguá diodifusão" a ZYJ-764 Rá
do Sl'l. C�. proclàm� cor- dio Jaraguá Uda., viu pas
reram e O casamento red- sar dia 04 -do corrente,
lizol.l-se no dia 16 de f,e- seus 32 anos de fundação.
tembro de 1955, e, segun-' O "vovô" da imprensa se

do os nossos cálculos, o, inanária de SC, saúda os

distinto casal deverá com- oompanheiros pela data.
pletar no próximo dia 17 ",

-*-
os se,.ls 25 anos de casa�

dos, alcançando como
muitos outros da época, a
sua boda de prata. Do ca�
sarnento resultaram um. fi�
lho e cinco fi.lhas, oontan
do ainda com' uma nora,

, três genros e seis netos.
Ao feliz casal desejamos,
sinCielramente toda sorte
de venturas. Que seu lar
abE:nçoado contJn�e a: ser ' BANDEIRANTES
cumulado de bênçãos, säo, ,O Grupo Bandeirante
os 'JO,tos desta coluna. "EmHio Carlos Jourdan" ,

desta cidade, que no inr
cl� de outubro escolhe
�ua nova diretoria, estará
hoj� e amanhã. no sul do
Estado, em encontro na
cidade dei Araranguá.

'SERA NA QUARTA

BEM 'RECEBIDA

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

solução. Eficiente! "KAFFE HAUS"
MALHAS JARITA EM FESTA...

I No 26.0 aniversário das

Ma-'Ilhas Jarita, quem ganha é você.
Alé 15.(JS tudo.pela metade do preço

Visite nosso complexo comer-

ciai composto de' i'équintado café

colonial, maravilhoso posto de ven

das, lanchonete, ptay-ground.
Rodovia SC-301' - Km 5 - Fone

72-1266 - Jaraguá do Sul - SC.

Fundos Açougue M�hnke

À EUROPA
Para uma viagem turísti

ca de 32, dias, embarca
dia 19 próximo, juntamen
te COrri outro grupo, de ca

tarinenses e brasileiros, a
nossa muito conhecida. Lu
cila Emmendörfer. Dona
Lucila visitará vários; paí
ses europeus, saindo de
Itajaí para o Rio de Janei
ro, dia 19, e seguirá, após,
pela TAP, a Lisboa, Madri,
Paris, Londres, Amsterdan,
Munique, Zurique, Veneza;
Roma, Lisboa e! retorna ao
Brasil no dia 20 de outu
bro. Uma boa vi:agem ao
velho mundo é o, que a

coluna deseja.
1.

-,*-

WEG

Cumprimentos à dire'"
ção e funcionários da Ele
tromofores Weg S.A. que
neste sábad()l, dia 13, co-

..

memora seu 19.0 aniversá
rio de fundaç'ão. Uma
grande data também para
Jaraguá do Sul, a "Capital
dos Motores Elétricos",.

A-G-E-N,o..

LANCHES &. JANTAR
Recebeu com lanche

suas amigas, terça-feira,
em sua residência, ,a Sra.
Ruth Bergan,_ esposa do
Dr. Henrique - Presi,d:en:: .'

te da Associação Oomer
cial; e na quarta-feira, dia
10, foi anfitriã de seu Gru
po a Sra. Norma Ew,ald,
espo'sa de' Ivo - Presi-

.

dente, do Beira Rio. E na
, mesma data, a Sra. Pricila ,

Piazera recebeu para um

jantar vários casais de
nossa soc'ieda,de, muito
concorrido, por sinal. 00,
na Pricila é �sposa do Sr.
Álvaro Piaze,ra.

IMIJE.I.At,
" Agora na Relnoldo Rau, 626, aten-
dendo diariamente, inclusive aos sába
dos até às 18 horas e aos domingos e

feriados das 8 às 12 horas. pemons,tre
seu carinho. Ofereça fI'ores da

"

FLORICULTURA IMPERIAL
/

, Decorações para casamentos - Decorações
para Igrejas - Decorações para clubes - Arranjos

para .festas - BuquAs em geral.

Plantas ornamentais.
ATE�ÇAO: Nio lemos filial.

( O M E H [ I A, L FL O h IA n I
Oficina de Máquinas,

de Escritório
,
Antes de<mandar suas má

quinas para: conserto, con
sulte-nos.

Rapidez, eficiência e bons
preços estão a sua dis,posi�
ção:

'

Rua Venâncio da Silva
Porto, 331, 'ao lado'dá Weg'l,
Fone 72-0053 (recado), - Ja
raguá' do Sul-SC. J

Para esta 'primavera, visf�se
na moda, elegante e descon�
trarda. Passe na

Calce e vista-se melhor
nes.ta primaver:a com a:

aildere/�\ Confeoçães
'Sueli ..Elda.

TrAs lojas para melhor

�el'Yir a distinta clientela,
duas na Getúlio Vargas e na

Marechal Deodoro.

CINDERELA,
a melhor opção para

suas compras.

i

e verifique as opções
para -presentes que só a '

.... n <II ..

SUELI TEM.

j

JóiAS?
PRESENTES?
SO NO

,

Lanznaster
Av. Mal. Deodoró, 364

JARAGUA DO SUL - SC
Um presente para cada gosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - daragui do Sul

\

RAGINA 3

•

Comerciários
Aumento trimestral

'

é a classe no Estado� O, bene
ma'is nova coßquista obti- fício foi conseguido, atra

da per um sindicato de vés die convenção coletlva,

Coluna Agropecuária
PA.RASITOSE, UM GRANDE PRO'B'LEMA '

DOS BOVINOS
,

A parasitose é um dos gr;andes problemas que
afetam a economia do rebanho bovino catarlnenss e

nacional. Em Santa Oatarína, 22% dos problemas
sanltários da bovinocultura são a ela atrlbutdos, O
problema se agrava nos períodos de escassês de ali
mantos, quando os efeitos competltlvos dos parasi
tas com o animal se tornam rnals acentuados, '

Esta siuação tem sido. alvo de constante preo
cupações do Secretário da Agricultura e Abasteci
mento. de Santa Oatarina, Hélio Andreazza e die ou
tras autoridades do setor públlco aqrfcola, Pesquisa
dores, por sua vez, tem dedicado especial atenção a

r este problema, procurando unir esforços para melhor
conhecer ,e combater o mal.

'

,

Neste sentido, será realizado o�.o Seminárió
Braslleiro de Parasitologia Veterinária, que aconte
cerá juntamene com o 17:) Congresso. Brasileiro 'de
Medicina Veterinária; no perrede de 20'a 25 d'e outu
bro próximo em Fortaleza, Ceará. O Ooléqlo Brasi
leiro de Parasítoloqla Veterinária, entidade que con

grega o grupo de médices veterináries interessades
no assunto, é presidido. pele Dr. Alfeu A.H: Beck,
atualmente Hcenclado, pesquisador da EMPASC �

Empr'esa Catarinense de Pesquisa Aqropecuárla S.A.
.;_*_-

l

OS DEFENSIVOS DOMÊS�ICOS

Muito se tem falado e escrito, nos últimos anos,
a respeito dos defensivos aqrfcolas e suas impli,cà
çõ:es no me'io ambiente e seres vives em geral. Não
obstante, um outro as:pecte dos defensivos que me're

ce ser destacado, está' re,lacionado a sua utilização
no lar, nos recintos de' trabalhos e habitações.

Uma variada quantidade de ples�icidas para use

demésticOos encontra-se heje em di'a, nas prateleiras
das casas cómeroiais. Ao. fazer suas compras nos ar

mazéns, supermercades e bedegas, a dena-d'e-casa,
geralmente, não. questiona a qualid:ade ou texi,cidade
de ulT,I determinado. preduto, sej'a pIOr cemedismol eu

'I'seja por descenhecimente das prepriedades, intrrn
secas des artiges pestes à venda.

Diante desse quadre, fez-se urri levantamento

do's defensives mais difundides no cemércie' para use

no lar, ebjetivande esclarecer, alguns aspectes com

respeito ao perigo 'e cuidades qUe devemes
-

ter na

utilização. destes pragui,cidas.
Na realidade constateu-se que exist'e certa va

riação na cemposição' químioa dos pesticidas, porém
e :efeito, no. final, cem exceção. de um ou eutre predu
to, não. apresenta s.ignificativa margem ,de difelrença.
Ocerre, isto. sim, pair razões publicitárias, diversifi

cação. de embalagens, marc'a$ � a ferma- frsica, isto
é, líquido, pó e' aeresol etc. /

.

Quase tedas as embalagens trazem escritas 'as
substâncias ou princrpies atives des compestes, jun
tamente à oOlncentraçãe des mesmiQs, e algumas
erientações quanto: ao manuseie;> e cuidades o que,
per sr só, não. deixa d!e ser uma segurança ao, usuá
rio. Para sie ter uma idéia, 'pedemes encentrar uma

lista enerme de de,fensives deméstic.os na praça, es
tando. inclurdes" entre e,utres: Baigen, Jimo-Cupim,
Repelex, Aldrim, Schellto, Neocidi, Aerefen, Redez,
SBP, Autar'l, Racumin, Tugon, De,tefon e assim per
diante.

Entre estas marcas encentram..se produtes peu
co tóxicos e bastante tóxices. O número de aciden ..

tes' cem pesseas que lidam com defensivos tem au

mentado. bastante, apesar das medidas de segurança
adotadas pelos fabric'antes, autq'ridades "e técnicos.
Normalmente

-

es princrpi,os atives estão, em baixa

cencentraçãe o que diminui, �m parte, a sua peri
culosidade: O próprio aeresOoI,

.

na ferma de micro.

-gofas, possui esta vantag�m em rel�çã() ao materiàl
líquido.. Por outro. lade, nãô se pede êsquecer, con
ferme salienta e rótulo. des ne:cipientes, que os pre-'
d,utos s;ão inflamávßis, devendo; ser afastados de fan
tes de calor.

Caso haja necessidade de uma de,s'insetização,
procurar firmas especializadas que pessuem o apa
rato. adeql,lade, experiência cemprevada e pessoal
altamente treinado.. (' ,

Em casa, a maier atenção. deve ser dispensada
às crianças pequenas que, não rare, per sua ourio
sidade natural, levam à boca os mais variad:es obje
tes, 'experimentando tudo. e que encentn�m pela

. fre.:,nte, inclusive defensivos. Fato pele qual ,censide
r{:l-se extremamente neoe,ssáJrie a· conscientização
dos :pais para o assunte.

Declaração. à Praca
.

Declaramos ,para es· dl6Vidos, fins, que foi rerne-
tide ao Cartório. de Pmtes1es da Cemarca, um ULUle

emitid� .centra ,Q sr. EGON KOCH, por um lapso' de

c��tabll�dfl,de e seu neme, ,per"-cen'sequência, cens
ta mdevld5"r:nente da r'f!IaçãCi publicada, neste jernal,
pelo Carteno, em data de 06.09 p.p.

.

Declaram?s, eutrossim, que e sr. EGON K'OCH
nada deve, ate a prE sente data, à n:ossa firma.

Jaraguá do Sul, 'iP d€' setembro' de 1980.
BRUNS TRATORES t= MAQUINAS LTOA.

SEMANA DE 13 A 19' DE SETEMBRO DE 1980 .

jarsguaenses terão aumentos
" I '

trimestrais
pelo Sindicato dos Empre
gados no Comércio de Ja
raguá do Sul, assinada

pelo seu presidente Alfre ..

do Lanznast'er e o presi
d'ente dO Sindicato do Co
mércio Varejista, Brunci

Breithaupt.
O presidente da Federa

ção dos Empregados no

Comércio do Estado de S.

Catarina� Fran,cisco AlanD.

.�- comentar lestas \deci�
sões, afirmou que "essas

conquistas são, -e'sUmulos

para a categoria ampliar
cada vez mais 'o movimen-

.

to reivindicatório, que, a

liás, tem apresentado
grandIe êxito nos últimos

.FAMlíLIA ESPEZIM
'Correio do Po,vo tem

primado para não ser
· informativo de Porta- de
Cadeia; contudo, por
ve2!e$, as; ceíses esca

pam 3 nossa vigilância.
Recer.temente,a impren
sa joinvilense pubücou
neta, que nós parece
.ndlanciosa. Sabemos
que Alcivandro, um dia
tomou uma medida sa

neadora e prendeu um

jornalista, ligad'o aos tó
xicos. Ago'ra, com o e

pisódio recentemente a

!"Qointe�oic;lb, em Jara.guá
do Sul e que �cabou se

tra.nsferindo' para Jo,in ..

villa, envo,lveu o nome

do Comissário, um dos
bons nomes da Polícia
de S. Catarina. Às más
línguas dizem que o jor
nalista foi à desforra.
divulgando de formá

,

escandalosa a partici
pação do Comissário

Espezim, sendo mesmo

divulgado em nosso se

manário.. Não temos pro
curação

I

para 'defender
"OS envolvidos na morte
do motorista-policial,
mas mand'a o bom' sen
so diz.la'r que conhece
mos. Clécio Espezim e

Dona Zenaide, assim
como seus filhos, todos
m.:jito estimados· em
nosso meio, nada exis
tindo que pudesse mu

dar o ,nosso modO, de

plensar.' Lamentável o a

contecido.

ALFREDO FlETZ
Gesto da mais abso

luta solidariedade!' cris�
.tã verifico:u-se ,n'o dia 6
do corrente. Alfredo
Fietz fazia anos ,que mo

rava numa das primei
ras casas dIe' Jaraguá
do Sul, defron,te à firma
Famac. Anos e anos se

somaram e ai sua 'vivên
cia passou ser lugar co
mum na rua Coron.el

Procópio Gomes de O
liveira. Não era de mui- '

tas relações, certamen

te não seria homem de
muitos bens e muito
-menos pessoa de in
fluência no meio-ambi·
ente, da cidade. Sexta
feira, às 21 h30Min,. fa
leceu no Hospital são'
José. Paren,Ies poucos
tinha pa'ra cuidar do
seu funeral. Foi quando
'entrou em, função a so

lidariedade humana.

prf,Jpria die cristãos beni
formad'os. As senhoras
organizaram um muti
rão e :o Padre João en

comendou 'o seu corpo.
A hora do seputtamen-'
to o seu ataúde esteve
Ioa'nfeitado de orquídeas
"olho de bonecS:' e foi

,

acoq,anhado por to-
dos os' vizinhos, numa

c,erteza de que, após à

morte, tudo se nivela.,
Teve um bom sepul

tafli9nto, graças à ,soli ..

darle'dade da Corone'

'Procópio Gomes de ,O·
liveira. Gesto a ser imi..

tado pelos demais. Que
desc'a,ns'e em pa'z o sr,

·

Alfredo Fletz

meses", destacando, aln- ,poder aquisitivo do salá- estabelecida nesta eon

da, "os primeiroS efeitos rio, as empresas concede- venção na cláusula refe

práticos de um, trabalho de rão as seguintes antecipa- ren,1e a penalidade; 6) No
conscientização e orienta· çõés salafiais: '13% a par- caso de rescisão do con

ção empre!endlidb pela fe.. tiT! d� 1.° de novembro de trato de trabalho por justa
deração em conjugação· 1980, incidindo, sobre os causa, a empresa deverá

com es seus sindicatos". salários em vigor de agos- .indicar por escrito � falta

O salário normativo em to de 80, a ser compensa- grave cometida, 'pel'o em-:

Jaraguá do Sul fo,r-fixado da na correção salarial dé pregado, sob pena de não

em 20 por cento acima do fevereiro d'e 1981; e 13% poder alegá-Ia pcsteríor..
salário mínimo regional o a 'partir de ma-io de 81, in- menté em juízo; 7) Fica o-

que equivale a Cr$ , cidind'ó sobre os salários' 'brigatória a anotação da

4.980,00. As cláusulas a- de fevereiro die' 81, a ser hora de entrada e saída

,provadas . entraram 'em vi- compensada. na correção' em registros mecãnlecs,

gor no dia 1.° de agosto. salarial de agosto de 81. ou não, para os �stabele-

Esse teto fica assegura- OUTROS cimentos com dez -OiU mais

do a todos os empregados DESTA-QUES empregados, para o efeti-

maiores e com mais de 6 Fran,cisco Areno apre� vo controle do horário de

meses de firma. sentou uma lista dos itens trabàlhd, a fim de que
O, aumento trimes,tral é que considera mais lmpor- possibilite o real paga ..

uma forma de adiantamen- tantes da- convenção cole- mento das horas extras; 8)
, to salarial .. Quer dizer, a ti- tiva: 1) Fica garantido ab
tul'o de recuperação do cemissionísta o recebi-

mento d� pelo menos, o

salário normativo da cate

goria, caso o valor �as co
missões e parte fixa, não
'venha a atingir o salárió
normativo; 2) ,Os emprega
dos que exerçam a fun

ção de caixa serão remu-.

nerados com um prêmio
men$la'1 de 20% sobre o

salário normativo, a título
de 'quebra-de-caixa; 3) O-
,brigatório o pagamento de
descanso semanais e fe
riados aos comissionistas,
sobre o va'lor das . comis

sões; 4) Garantia de em

prego à empregad1a ,ges
tante afe 60 dias do térmi
no do' reéebimento do au

xílio-maternidade. N e 's t e

período '.I'ão ,poderá ser

concedidlo aviso prévi�,' e,
no caso � férias, somente
a pedido da' empregada;
5) A quitação' das verbas
rescisórias será efetuada

pela empre'sa em,dez d1as

úteis, sob pena de, a par
tir desta data, pagar multa

Falecimentos
I
I >
Dia 02/setembro
Ana Koepsel, cem 75
anos, nesta .

Dia 03/setembro
Gabriel 'Pereira, cem

85 anos, nesta.
Dia 051setembro
Sílvio Corrêa, com 34

anos, ltapocuzinho
Alfredo. Fietz, oorn 76
anos, nesta.

Dia 061setembro
,

Wálter Kath, cem 72
anes, nesta.
ErnestOo Germano
Gutz" cem 85 anes', R.
Oerrre II

Sophia Ka:tschmars
ky Felipp-, cem 72 a

nes, Nereu Rames'
,Dhl 091setembro

Deivon D:o'uglas Ma
chade, cem 1 mês,
nesta.

COLUNA ROTÁRIA

No encontre desta semana dos cempanheires de

Retary Club de Jaraguá de Sul, e rotariano. Alfredo

Günther usou da palavr,a: para cemunicar el hemena

gear os quinze anes cerne membro. integrante ativo

do mais antigo. clube de serviço da c.id'ade, de' Ner

berte Stassum , Emm.endoe1rfer, cern freqüência de

100% nas reuniões, nestes anes tedes. E o clube,

para hemenageá-Ie, e'ferteu uma placa ,entJ::�gue pele'
çompanheire Loreno Marcatte cem es dizeres: "Ao.

Companheim Nerberte, 15 allOS 100%. Des Cempa
nheirOos de Clube. Jaraguá do Sul, 09.09.80".

Günther, na sua alecuçãe" elegieu ao. hemena

geada por ser um e.lemente sempre ativo em tedas

as atividades de RC local, pelrfeitamente identifica

do. no. lema "Dar de sr sem pensar em sI". E Nerber

to, agradeceu as manifestações carinhesas recebi
das; lembránde seu ingresse no Clube há 15 anes

passados. apadrinhado. pele 'então. gerente lo!cal, he
je\ g-erente. regional em Blumenau, da Caixa Ecenô

mica Federal, Sr. Getúlio Barrete' da Silva.
'

Ne encentre de Retary Club lecal desta sema'

na, o companheiro Reland Behrendt, de Guaramirim,
particip'ou para. "recuperaçãe". /'

.

E fei comunicado _ a realização. die assembléia'

festiva, dia 22 de setembro., uma segunda-feira, cem
a pres,ença de Governader,do D.istrite 465 de Retary
International, 'Dárie lV{.aciel, de Chapec6, que naque
la ecasião estará'efetuandb visita ,ao c,lube local.

"

I

O' QUE O ROTARIANO DEVE TER PARA DAR
I

'

- Um pouquinho de que tem recebido;
- Um pouco mais de que lhe pedem;
- Uma boa parte de sí 'pr,óprio;
- Uma palavra de censole, aIO descenselade"
- Um geste de c,arinhe ende não., heuver ce,';'pree�-

sãe"
_;_ Um pouco. de ânimo ao. desalentado.;

"

- Uma palavra afetuesa ao. seu companheiro.'
,\ - Um serriso cativante ao. seu semelhante'

'

- Um constante metivo d:e alegria ao. seu �mige;
- Um cum�ritneno certês e, amável aes I seus cir-

I , �n�a��;
- Um permanente' exemplo. de dignidade .e ética;
- Um peuce de atenção e serviço-a favor da sua ce-

.

'

. m�nidade';
- Um espaço de, tempo. para servir ao. 'Seu R.)tary;
- Exemples de te e de' cenfiança em Deus.

UM TRABALHO BEM FEaTO
, Quando est1verem "fazendo. seja lá ,o que for, ta··

çam ..no da melho'" forma possrvet Se estiverefn dor

mhfdo, durmam bem. Se estive�em jegando, joguem
bem. Se estiverem Jrabalhande, dêem ,tudo.' o. que· ti
verem à tarefa em vista, lembrande-se de Que, em
última análise, a maier satisfação. da vida nä'J pre
v�m de dinheiro e de pesses materiais, mas de rea'-

lizações de um <trabalhe bem feito,.
.

A função efetivamente e

xercida' pelo empregado
'será ano,tada em sua car

teira de trabalho. No caso

de ccmlselenlsta, será a

notado 'o percentual real

perc�bido e o seu salário

fixo,
.

sendo que o percen
tual de comissões poderá
também ser firmado em

contrato à parte, com en

trega de uina via ao em

pregado.
O aumento trimestral

'"
.. I

sera um passo que os co-

merciários pretenderão im

plantar lem todos os muni

cípios do EstadlO, confor

me intenção manifestada

pelo presidente da Federa

ção.

Furtos' de caminhões:
surp reendente

Um novo mercado para
-os ladrões brasileh�os fo,i

\

aberto no Paraguai: a _ven
da d'e camlnhões, A pro
cura é muito grande, e vei
culos que. custam mais de
Cr$ 1 milhão são vendidos
em Pedro Juan Caballero
ou Pon,ta Porã, por Cr$ 250
mil. Os camínhões são uti

lizados, segundo apurou a

polícia paulista, no trans

porte de terra, madeira e

ferro, nas obras da hiare

léWca �e Itaipu, no lado

paraguaio, e também< nas

fazendas de Am-àmbay e

municípios próximos à
fronle'I'ra do Brasil.
Somente este an:o, foram

furtados· e roubados· em

São Paulo quase 10 mil
caminhões, e, deste nú

mero, a polícia só não

conseguiu flecuperar pou-

co mais de mil veículos,
a malorla com baixa quilo
metragem. Os furtos e os

roubos ocorreram nas pro
ximidades de el11presas de

transporte, na Ca'pital 'e em

postos de gasolina nas es

tradas 'do interior. Na' se
mana passada, policiais
prenderam Um dos prin.ci':'
pais ladrões de cami
nhões: Gumercindo Hone

rato Mariano, ni'ineiro, mo
rando atualmente numa fa

zenda no Alto Araguaia.
Gumercindo nQS últimos 2

anos, furtou e roubou mais
de 200 caminhões, a maio

ria da m'arca Mercedes
-B'enz, vendendo os veí
culos pa'ra o paraguaio
Nelson Imura, .

em Ponta

porã, no Mato Grosso do

Sul. ,

NESTE DOMINGO
-15HORAS-

JUYENTUS X BLUMENAU
, 'É o início do Campeonato Estadual;

fem' sua últimá fase.

--.-1:(-
\ ,

Por pier que seja a equipe,. ela repnesenta Ja-

raguá do Sul, no cenário espertive .barriga-verde.
Dê. seu apei,e! .,

Estado. de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

�

DECRETO N.o 606180,
Suplementa dotações' do Orçamento Vigente

VICTOR BAUE'R, Prefeito. Municipal de J,araguá
de Sul, Estado de Santa Catarina, no., use e exercrcie

de suas atribuições, cem base na Lei Municipal n.o

761'179 de 31 de eutubre de 1979;

DECRETA:

'Art. 1.0} - Fica abe:rto um c:rédifo suplementar
no valer de Cr$ 260.000,00 .(duzentes e-sessenta mil

cruzeires) para reforço de pregrama :e verba ab'aixe
discriminadas, censtantes do erçamento vigente, a

sabe:r:" '!
4

ANEXO I - QUADR'O A

0Et01 - Drv1SÁo DE OBRAS
0601.16915751.008 - Censtruções de.Pon-

I
tes Cr$ 26�.000,00

IAnexo II - Quadro A
0601 - DIVISÄO DE OBRAS

, 0601.16915751.008-4.1.1.0 - Obras e instala-

ções
'

'

.. ó ••

'

••••••• , •••• Cr$ 260.000,00
Art. 2.°) � O re:curso para abertura <;feste crédi

to. suplementar, cOll'rerá per centa' de Cpnvênie DER
-SC N.o 24/}9 cem e Deparamente de' Estradas d:e
Redagem assinado em 10 de eutubre de 1979 aute
rizade pela Lei Municipal N.o 765/79 de 23 d� niQ

vembro de 1979. .

'

, Art. 3.°) - Este Decrete :entrará em viger na da
ta de sua pubHcação; revegadas as disp:osições em

conträrie.

,Palácio. da Pre,feitura Municipal de Jaraguá CIo.
Sul, aOo� 03 dias do mês d'e s�trembre de 1980�

"-

VICTOR BAUER
'Prefeito Municipal

O presente Decrete foi registrado. e publicado.
nesta Direterià de Expediente, Educação e Assistêh.
c.ia Social, aes 03 .dias de mês die setembro. de 1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretera

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�CORREIO DO POVO � "a�gu6 cio I'"
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O governo federal não à reivindicação deis Esta- cabar com as Ise�çoes �o
,,, va'i atender 'por enquanto, dos do sul e, sud,�e r;le. a- 'lTlpo�to , s�b�e .clr.cul��ao.,'{ __,i,,' �.�r: �,

',' �" ". cO. �, • ,

de Mercad�I'��s.,�çN!)� ��_
,

'ra OS tiórt,granJelros, In-
'

..:

A' IM' p"R�NSA'"'; �

'Iörmoú ô niin,ístro c;i'ä, Fã-,.� c !� "'. I :

C
'

, .. �.

:lend'a .: Emäne' ':'Galvêàs�
. \.

.'"', .

"
,

',' , .
' ,

" .

l!lno Teodo:ro W�ke
,'. que �de"erá tentãr--conven-

,:Â' lil)�ti'P�Il'�stende' o' b'raº��, firio,'·.
'

oer es sectetários 'da 'Fa-,

e, capta Ci) muriidJo·;� e� torma-se 'as mensaqens . ,:lenda' da ., inÓj)onurUdadeI
",\ •

"

"
,

vida ao seu caráter infla-de chumbo é de: memona, .ne engrenagem
'.' via ao seu caráter infla�, de um-movimente ascenclonal .contf,",uo�

\

'

O 'maira'q'uear da- rotativa é um hlnc
.

,

cionário, na ,próxima ,e ,re�- ,

nião do ConSle'lho de ,Poh-,de,'construçäp, d,e: glóri:a e de aorage� tiea Fazeitd'ária:" (ConfaZ)'�-dcsque, .no seu trabalho,.e fé, reaçern.
S,' realizar-sé no ,inicio de. à estaqnaçäo do munido pequenlno..

Em .llvros e' jq.f,F1ais, a imprensai espalha , • outubro. ",'
.a idéia, numa lntérrnlna batalha

'o. Ministérl'o, da Fa�eÍ1-" de cornunlcação e de aipog'eu., '

,," '

,

E, .lendo, os .hornens crescem, rnats e, mals, da -:- que .reeebeu leim ex-
"

tenso idocum�n,to' co�t�l;1·,,- SlfbliW'ªIl;I-se .nas asas im)Çlirtais
� 'do as solicitaçõeS'� s�-

'que o visionário GtJttemberg lhes deul
d .I'gestões dos Es'a,�s ,uo

". .ul e s�d�té pa,ra, me�ho:i-........:..�--...,;,;...o:l:....:.;-.....-�-..ôiooi�------'
-tar, súas finanças -+- �sta :,
disposto a examina'r, �I
guns dbs l;'edidQÍ» cfe, m�-

, do a compensar a evasao

de l1e'ceita provocada pela
não .tribut�çij_q" d�. ",vários
prödutos, especialmente
os ho,l'!tigtanjeir��•.,,_. j" •

CONFIRA A HISTÓRIA ...
...

, J
••• H!6" 30' ANOS'..-., ��,- I ,l' ,

•

Ba:rIlo de Itapocu

- A semana era de 13 a 20 d� setembro de 1950 e
'(JS 'Pr'esid:ente �óãO" Cor�réiã 'FI'lho:"sébre'fârid'B�àWnInó dár.:.
ela e '}Tesoútei'ro Reinaldo Limefi. 'p�blicàvàm os Estatutos

.

i :'1. t. ')da :Soc!,�da&é :Spqirt Olub paran�;' na: Ba�r� -do Rib. Gr�nde"dÓ' Norte no Dist�itó do Munlcrplo de"Jaràguá do Sul. 'que
dLirante r�UifÓs' "anos tO('uma das"glórias ;d�o futeboll [ara-«
güaênse coril'; 'rev91a�o de g�âÍ1dés';vafores '11'0 esporte.. ,' . '.

"c' ,I, 'péboUstico dá região." ,"
,

'
-

, .... "

.I' !' ." � _. .t,' , r I '), )

- Na \est�ada ttapocu, ladrões'laSsaltaràin a Escola PÚ-,
blica Ibcal. a resid'ênciâ db sr:'Glardifli' Lélizi e 8' ferrà�ia
der sr,' Schiochef. oríde 'além do dlntiàiro. s9 apossaram de
cadernos 'escdlfares I

e 'oÜtrà� 'obje,tO's: Em 'Retorcltfa 'bateram
á" cattelra de um'cidàdão' 'c6m a qu'antell' de' Cr$ '2.800.0Q ..

Em J'a�aguá,' um' bafed'o{' de cakelii e passáidor. dà� conto
do vigário. quis 'Pa�ar o dóntó num' '"laVrador de '!tapo-
cuztrrho." ("" "\'. ",,'

, '�'A' époce era partr â'poJrtlca.', 'Informava-sef que 'o',

PTB recomendava"oficl'almente 'ii candldátura ' de' Irine,uBorrihàosen. O '�sr; Ar'l:ú'Í' 'MO'IJer �oonípáreoi� ,à Rádio Jara
gu.ã:. fàlando' so'br� ti' UDN' é. o 75;;oi,anivers��io � de 'fÚridia�ção' de Ji:traguã IdO"Sut 'O dir.' HercHio 'Pedro da Luz. 50-
b'� os '.canCliôatoscéÍfo par'thio� O dr. Luiz de Souza, can.�
dil:fato á Dep'uta:do Êstaé!�àl. sobre o apoio do PRP à UDN.

. ,

;;;"

:-'-:- Um A PEDIDO, dizia. 9 seguinte: ;,

';Neste mundÇl tudti po(f,e acOntecê
Pode mesmo de um ovo de. r�ça.' pinto pel�do nascê;

.,;"' �á ",vI enterrar,. um, ,cav�,ó.'

E treis djas depois �ap�recê;, . ,' .. 1., .f,'1.
,O carro"m,olha a rua,'

�

Depo'is., de muno chovê; 'b ,_,_ "

A, luz que n08 alufflfa
.

Ficar tãp rui'm. que parece es,cureCê; '_

Pode. sê· mesmo qlle, o Bae�ndi,
Um JogQ ,chegue a per4ê;
Mas o brotinho, Epi. s�,'prefeltQ,
Não. 'Ißso não, pode aQQntec:ê.; I

".

"''I.:

Cumpadre . Brederodes. mecê .já ouviu. 0"radlo?
Qui é que tGm de novo. Pamillonda?,
Pois tãó' dizendo que só os filha da-terra pode '\

se quarque coisal "
. ,

, 'Qual o que. Nós· somo tudO' br'asi'leirol
Fi,l,ho da terra. cumpadlre, é mlnhóca!"

,
'

••• HA 21 ANOS •
1'1 ti''"

- Comb dizíamos'na semana pass�da. não temos o'
final do cno de 19S0. fruto de um acl�ente. mas em com-

. oensação. ria' mEsma ,sema:na. porém,' em 1959. a Câmara
OP. Vereadores era palco de acesos' dêb.at�s. "A, última
sdseão não €hegou àtó o expediente. diànte da intransl
g�ncia dos vereadore!>: pe;ssedistas•. q!J� não logrando aprovár p,ela I maioria num�rica e. à fa!i�a" de out:os recursos
'm�is, con.,t'centes., preíeriram "carrer do plenârl� e' da, me
sa. causando aos cofres públicos nada maís. nada meriÇl:id� Cr$ S.SOO.OO. d'e prejurzo. Era f?resid,entê Vltórlo l.ãzza-".

'li: •

_"rls'� C CP dava como fundad'or' Artur Maller. dlreto("gerer.-
�e - Eug.lnio" Victor Schmoecke'l" � diretor ti,e redação -::-

.

�- �
�,

� r'{ .1\1Iyusto SYlVio, Prodoehl�e e�a impresso/na Socie:l-aae"Grá-,
"'ca Avenida Ltda.

- O �Irmã�\uíl:i (Cidadão Honorário ,de' Jaraguá, do'
Sul) eßcr�via: extenso, artigo A YERD�PE_I� G�ANDEZA,.D'E NOSS!\ PATRIA. abordando tema do mês qu; ensejava,aiu�C.bS ao� primórdiQs d'e nossa PátrIJs" m,als especifica-mente aos .. acontecimentos que originaram o dia 7 de se
tembro de :f.822. Concluia, o Irmão Luís: "Ne}ste dTa enga-

" h.... hnI'anado. em que os nossos córações., vibram comemo'�andlo
festivamente; a maior efeméride dà" nossa História. eleve
mos o nosso pensamento' ao Todo Poc;reroso. e.'"peçamos-lhe. jamais permita. que a nossa Pátri'a éstremecida. se
afaste da lei de Christo, mas norteada pela grande cruz.
que brilha no seu firmamento. triihe sempre a estrada da
f!llicidade e da'",verdadelra grandeza", ' :

,
,

.'
'

, .• HA 10 ANOS, '

,
',. . ! J � .

,
•

. i _ , ..... ,� IIJ
•

,

- A �diç,�o n.� 2.S00 comentava o "Dia da In"depe�-,dência". com UlT)a sfilvf\l. de .22 tiros. enqljanto, às S horas
"

o� moradores eram acordadOs sob as fanfàr;as dos álunos.
do Co'légio' 'Sã<:; Luís na torre da íg�eja Evangéliéa. anun-

'I ciando um lindo dia. depois. de dias e di'as muito chuvo-\

sos,, 3.500 alunos'. de todas as idade� e graul!. desfill�ramsob os aplausos do povo presen.te, ef!1 seus trajes festIVOs'.
acompanhados dõ d�file de frabalhädores sindicalizados.
clubes esportivos. o Corpo de Bombeiros Voluntários. a
Guarda Mirim e o Grupo de� Escoteiros Jacoritaba. peran.
te o palanque da Av. GetúlIõ''Vargas, O encerra:mento deu
-se às 18 hqra:s. defrQnte,;ià Pref�itura, :M�ílicipal. com o
arriamento das bandeiras;' da q'ual participou. de .mQd'o d�s
tacado o' Re�.' Ir�ão ';Alcíd'io Schmidt; Direfo'r ,do Co1ég'io •

,'", 1.
_...

�São Lurs'.'

í:,' � O Pr�feito' Mário Jung. de Pomerode. co�pletava o
, seu SÓ:O alio de �ida. Autoridadeß. ,amigos 'e popufares
reuniram-se no CI�be Pomerocjen��, pa,ra: o lauto almoço.presen�:

'

Eng.' D��,ilo 'Kunz. Eng, Dietmíu 'Kurtz. Vigário
,Pe. Ernesto Pretl. o ex-Prefeit6 Ralf Knàesel. Hans ,Garbe, '

,

() Prefeito de JaragUá 'do Sul. sr. Hans :-Gerhaí'd May�r. o
Vice-Prefeito EugêniO Victo.r�:SCl')moeckel,. Kurt :Klemz. Gil•

Morais. Amália G.S. Andecs, Luiz Félix 'Krueger e o dr., Deo
baldino de, Andrade.

A �egurança' dá sua compra ou da sua ven-
d�, uma garantia segura de Investimento. ,�

Se vocl quer comprar' óu vender 'um ImeS
vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO LTDA.

Empreendimentos �IIJIPbRmiDS,
Mare_UD Ltdq:' �,.,

A\tM�r Dé�do"ro, 1:h9 - fone: 72:'Ô1Ss
� • -

JARAGUA DO SUL - sc

Touro
t,

SUvel:ra JtiniÓ.., '�

Pois q�and'o me prec<ate:i, convenci-me de
que an'do atac,ad� do mais'legftimo sadismo, vi
brando com ,a,'de�graç:a alheial." _"",,j , ,.'

\ :, .

*
__ o

•

. "Tudo começou quandlo o noti:ciiário da: �elev'isão me- !PÓS 'diànte de uma �olUrada em Madri.
onde, o toureiro ErCo rdobê:s é retirado da arena
massacrãdo' pelo' touro, oom o -traseiro dilacera
dto pelos chifres qo animai enfureoido. Fora cor-

, hêad.o' no bom se�tido; ,aomo. di'ria o Ja So�res,Qua:ndo,der po,r mim, estava em tra,nse de ale-
griá; ,aos gritos d€, "bem f�ito!':�

,

(..,
*

=-\ --

, Po"is' era '6xéitament� i'sso que eu selll1pre
pensava:�e, )o�se à ,�spanl1!I sêria capaz �e ir' a,'

, um� praça ,qE;l' 'tojJJ'1OS, se tive�se certe'za dle"que.:, nesse dfa o tOIJ(O tevaria a mellhor. '

'- , � "
�

_*_ l_. '

I

Nunca pude aClei1�r a Itlta: desigual entre, o
homem e o tOUlO; entre o ardlil'e a força bruta,

· entre a' màlfc1a humana ',e a indcêrioia to,tal.
quando o touro ê, 'Iev�do ao paroxismo d!ar dor
e da ira. éhiflt:nci<o pa.nos vermelhos na espe
rànça 'de encontr,ar o iseu' impiedoso agr1e'Ssor.,

*

. �"porqu� o homem é à m�is oruel dias cri�t�- I

ras. Se não temesse as leis' e'o 'in�emq; mataria.
o seu 'semelhante em troca de meio quilo d,e feíjãö preto. J.t1qu: e fingido. aJoelha-se em f:.re.nte,às "madrecitas", pedindol que Deus lhe de for
ças' pará, .rio dia seguinfe� na pr'�ença de uma
túrbamulta 'eirouqvecida pelo ,sadismo. matar de
ódi'oi e de dinsftçó o pobre anil!lal que Só lhe
faz. bem. e cuja carne,' eh�. toureiro, não pode.
dispensar um só efia: Provoca o'animal,:enfure,.
ce-o petTura-lhe o couro e a carne com as ban-·

darilha� àté'o �a�gue jorJi'ar pelas 'fer!;cfias.' -

. •
! .J . ,

.......... -

" Não satisfaz 6 :instinto! Slali'l.gui:nári'ó da corja
derrotar '0 louto: a assistênCii'a exige 'que: ele ma..;
ta,o, animal, .�nfianod\.lhe mais farpaS,' qUebna�-'','do-Ih'e o pesco·9.0 à. a c4uda até que a vftima cala
exangue l1a t:lrE:nâ qom as< .arquibancadas. rep!�

, ,tas de,lirantes :de aleg'rUa. ovaciOlníandi()r 101 "heJol '

da luta desi.gual €) inglória.
'

'I '
• �

_*_
�

.

'Então' o· toureiro sai �ntre
,
os ap,lausos dat

maisa. enqüainto '0' 10urp é arrastado ainda com,
vida p'ara ser S,flgr!ficado* n!OIS bastidores,.
I

"Ó-p��o e.stá satisfeito:EI Cordobês ,�eve l)1àis·

úffi' domingo de :gior:i,a., Matou die ódio e d�\c�n
s,açQ o ani���, r:n�}S, útil e 'mai's d�Cli' d? cr.�aç�o.,'E matou 'cpm requmt�s de crueldade. pnmelro
,levandJq..o ,a fóri?,�: depois-imobil'izando-o pel,oêànsaço 'para,- filiáJmente:,lfarpeá-lo, �té derruba
-lo, agônico sobre o, chão ensanguentado, da
arena. I. I'

.

�, *�
- o:--

Não bastá äó boi eJar"'nos a ·sua fOlrça para ()t

tr,anspörtel;· a sua 'darrie eras ·suas vrsceras p�rao nosso alimento; o seu .sangue para �dubo. o
se,1;J coUro R,ar� rouba � 'Ci�lçado ..� prefclS'Q; f���:rc: dele também um holoCialusro par;a o nosso -dN�r!

timenfo. Que diferença existe entre ir para uma"

arena em Madri assistir iao sa�ritrcio diel um tou-
'JO OU,- como fazia N;ero -:::-:- ir"para.o ,circo ro
mano' ver'a luta' entre cristãQs? Eu respondo,:
nenhuma,

I

-*!"-
.

Sempre· torci pelo touro. E ,acredito que Sie
Nossa Senhora ouvisse Ia prece do toureiro se'
ria para incapaóitá-Io para uma luta täo ingló-

· ria, tão, injusta,Jão cruel, täo dasig�al. ,
"

_*_

FIOi p'�nsal)do nessas coisas q�e me,$�r,preend i eufórico. rindo à-toa, quando a televlsao me
'mostnou EI Cordobês s'aindo da arena, näo ar-,

! rastaldlo�com;() o tOUI1Oi, mas carregado p'elos seus
� ajudlantes, com um rombo no trazéiro, feito pelo
chifre de um touro que soube usar a sua força .

na halra' certa' um touro täo inteligente que näo,
'

se impression�u pelo pano vermelho e ,foi dir�to,
... cornear o,s fundilhos do seu inimig'o gratUito,

que ganha milhões para matar pelo cansaço um '

Pobre ,animal que só sa�e fazer o bem para a
...

humanidade, täo ordinária que enche. as .atrenas�
para ver o seu· sacrlfrdio demorado e cruento.

� t *� ,

'. ' I'
Foi o dia do tourd. Bem feitol

"

,
.,

'.

Viver
.....

para', ..
,

Servir
} ,

Hanoel ylctor

Se não vivermos pa
l'I.a servir. seremolS, como

. ratos que . depredam a
, ,

estabilidade das r,eser

vas
•
sociais. "-

Não, há d.ignidade na

pessôà hum'i:tna, quando
esta descansa. sobre' o

, eSforço álheio o.U se 'o
mite do rr?balho c�o-
mum. .

Se o hamen é grande
q!J:ando se, ajo'elha.
mais' se enobrece qua,n-,
do se leNanta para ser

vir.
• Não' 'caminha o mun
do- sem a mão que ser

ve. sem o 'ooração qu�
atua sobre' o braço que
real'iza.

Pre,gada através de
1!odos os veículos da
,clomunicação sopial, a

.

feliêidade de. servir de-,
"

se,ja sObre,tu,d0:., evange
lizar. E é ,esse. antes de
qualquen outro fit� ma

teFliaJ.._.,o senlljidiol'- des�e
serviço. .. .. '

Ö homem' :preoisa do
homem para. filtrar as

manchas 'de su�' im
perfeições.' Quem é
mais apurado. mais pró
ximo é dia perfeição. E
nenhuma virtude é maior
diante de Deus; para
distinguir, o JusltiO', do'
qü� a carida:�:te. .' .

,

Servir p'ara aoe,Jerar.
p,à'ra co:nsolar .... paira mi
tigar. para' elevar.

,

'" QiJàrlêJo,.";, em'! muitas
esferas (j'a atividade so
Ö'iaJ i6 se vê ein ascen

çäO' o intel'lesse dlsper
sivo' dia cobiça u.tilitá
ria. no seu ielgQ.centris
mo de· matéria. grato
n'os é constatar, :t'o:d'avia.
que alguém. vivendo. a

letra do Evange'lho. vem
depo,sitar 'no aoração
do domem aquellai 'outra
face que só se omite
porque pode, estar ape-
nas dormindo... '

Desoobrir a felioidald�e
de servir. é vêr (em seu

irmão anônimo a som-,
bra do próprio Cristo.
na repeti'ção de Belém
ao Gólgota, COmiO se,
todos os dias a hist6ri!a
de cada um abri'sse as

páginas que haviam fi
.oado dobrados na indi
ferença.
Ucito' é, portanto,

desp,elrtar em nós larque
Ia forçá imaterial que
nos sobrenaturatiza e

que é ö milagre .'oons
tante dO Criador dentro
da criatura.

!.... � :...

Compramos
'. • _ .... ' #'. e ,"

MELHOR PRI;ÇOI't

'Vehaemos'"
.

' ,

QUALIDADE
.

,

'Administramos'
, CÔNFlANÇA ,"

Alu�amos
TRANQUILIDADE

I ;

CONSÚLTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.
Rua Waldemiro I:Mazurechen, 42,-' Fone 72-'1101
JARÃGUÄ DO SUL

.

.

- STA. CA�A�IN�,

;\Europa� '''Distribuidora•

SExcelentes filmes.erqticos imp'ortados - u�·
per 8', Co.lorido. Preço,:' Cr$ 4.400,00" ' .

,

! ,"

Desejo receber o filme número

O 201 - 'ledy Bàerl
O 202 -' Kirmes '

'O 203 ;:,Priçk �spezial
O 204;. Bar
O 205 - Lesbian" Sho!, II

O 206 - Roll-Stuhl"
.

., '

Envie o cupom e o cheque ,no!",inal �� mes-

ma remessa para Eu,rapa Distrlbul�ora' -;- Pos
ta Restante7'-, 89250; - ,Jaragl,Já dp

. ��'.:ßC..

Prenchâ <em letra' de forma
..

. ...' � .Nome, .. '..!.: ; .'.'.,'. ,'. ,.', i ••• ,'., ••••
I,

-

o A toEndereço ..•.............•.• ,n. .... p ...

Bairro � :� �.:' �
'

'

_

..

..........
,

. ESitado .Cidade

AtençãO: EstrltQrnénte para ma!0f88 de 18 anos,

, ,

CARRoç_IAS HC
\

-

'Hornb'urg," 'In�dús�ri� �e .

Carroçarias 'Blindi�das Ltda.
.

" ." CARRoçARIAS
, 'BliNDADAS E
ABERTAS_ CASAS-
.-REBOQUES I�

ESQUADRIAS E
MOVEIS.

....

,/

Av. Mal. Deodoro,' 1�479'- 'Telafone: 72-0144

JARAGUA DO. SUL '_ ,'S.6.

) l:\ ,

, Canarinho'Viação
• \ I.A""

••� .:1,,� ,

',TI\ANSPORTE URBANO,
INTERl:JRBANO� EXCURSOES.

A "':Canarinho" preocupa-se" com· a ,sua lo
comoção, colocando. à dl�PPSJção modernfssl
mos ônibus, com pessoal especlal!zado, possl
b!litando uma viagem tranqüil�. rápida e segura.

,

ProgralTle beml Programe CANARINHO - OJ.

transporte carinhoso. .

JARAGUA DO 'SUL' 'SANTA' CATARINA·

. Avenida·
QUALQUER QUE S.EJA·A OCASIAO,
PRESENTEIE COM, AS_SUGESTOES

DA RElOJQABIA AVENIDA.

Conbeçtl as sugestões em Jóias, relóglo�.
pratarias e artigos finos para pres�ntes, � reCEr
ba o ate,ndimento com,o carinho, que,v. merece.

Av. Màl. t'4odOro, :43:1' .·�Fone: 72-0038
.,'\.

.

SANTA CATARINA
.

.

JARAGUA DO SUL

I '.

,

, ,

I

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

o calendário dos Exames Supleti�os do 2.° semestre
As inscrições para os

exames supletivos de pri
meiro e segundo graus·pa
ra o segundo semestre dé
1980 serão abertas no pró
ximo dia 15, segunda-fei
ra, 'estendendo-se até o

dia 3 de outubro.
'

Já sstä fixado O' calen-

,

dário äe inscrições 'e pro
vas referentss aos exames

suple-tivos de 1.° e 2."
. graus, para o 2.° semestre
de 1980, realizadlos pela
Secretaria da Eduoação,
através de sua Comissão
Central de Exames Suple
tivos (Corrices). .

'

Os pequanlnos
Vão bem certinhos
Bon'itinh1ois
Um, dois
doís um ,

O vozeirão
que gritla
Não mais irrita
A criançada
Acostumada
Imita'
um, dois
Doís, um,
Firme! .

Vai a crlençada
Que não sabe de nada
Só> sabe marchar
Por que é setembrada,

�I Nene..,ê

Setembrada
Um dois,
Um dois,
A criançada
A batucada,

'

Pela estrada
Em marcha forçada
É seternbrada.
Dois, um
Acerta a fi la
Cabeça er:guida,
Olhar em frente
Cuidado genile!
Atenção
Acerta O passo
,É setembrada ...

I 'Ferraplenagcm V�rgas

-E-

- de II� Domingos Vargas :..._

SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

,

-------------�--�---�
I

-

) I

I -= Nós'colocamos mais I
:.::i cor em\sua Empresa I
! == Para isto.�stamos !

" :. '

t Y..I equipados !
t =-- com um moderno 1

I CI departamento de arte, i
1 ca

, !
i d:!' FotoUto e Máquinas de i

I ;;, Impressáo O F F SET I
I t
-.--------------------

,

Constrntora 'SerIa· Lida.
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

eOM,!aRCIO DE MATERIAl:
DE CONSTRlJÇAO.

Rua João Plcom, 94 - Edif. Carlos' Spézla •

Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

ORGANIZAÇÃO CONTÀBIL·

A COMERCIAL SIC lIDA.
El_.Igênio Victor Schmöckel

,

CRG-SC n.o ,0048
Téc. Conto Antônio José Gonçalves

CRC-SC n.o 7.786

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

Contabilidade - R'ecur�os Fiscais e, Admi
nistrativos -:- Serviços de Marcas e Patentes ,_

Legislação Trabalhista e Previdência Socia! -
'Segul'lo's em Geral e Serviços Aéreos VARIG.
Desde 1944 a serviço do progresso de Jar.aguá
do' Sul - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 -
Telefone 72-0091.

,PAGINA 5

Assinado pela preslden- Os exames supletivos
te da Comces, Hosarnaria terão suas provas realiza
Beck Monguilhott, o ca- das noedlas 12, 13, 14 e

lendárto oetermtna a aber- 'iS ce-oezembro, versando
.

tu ra "das Inscrições no ' sobre as seguintes rnaté
próximo dia 15, astenden- rías do r.úcleo comum. fi
do-se até o dia 3 ·de outu- xadas peio Conselho Fe-
bro. deral die Educ'ação: Corou-

,'I. nicação e Expressão, Es
tudos Sociais e Ciênoias.

No mesmo calendário ,Os exames serão realiza
estão relacionadas as Uni- dos por dísctpllna, com a
dades de Coordenação seguint� dlstribulção: , a)
Regional de Educação Língua Nlacional e Língua
,(UCREs) onde será res:, Estrangeira Moderna (pa
trito o númeeo de inseri- ra o ,segundo \ grau), em

çõos: Tubarão, 660 inseri- Comunicação, e Expres
ções por dlscípllna; Criciú· são; b) História, Geoqra
ma, 800; Lages, 800 e Con- fia, Organização Social e

córdia, 400 inscrições por Polítlca do Brasil, ,Educa
disciplina. Nas demais se-

- ção Moral ,e. Crvica, em Es.
des ?e_ UCREs não, haverá tudos Sociails'; c) MatEllmá- .

restnçces quan>tloi ao nú- tlca em Ciências Físicas
mero de inscrições P')J / e Biológ!icás, em Ciêndias.
disc'pllna, "

A' nível de 2.0 grau, oos
'

exames de Língua Nacio
nal lncíutrão LitenBltura
Brasileira. A nível de 1.° e'
2,'0 graus, os exames de
Língua Naoional Incluirão
prova de Redação. Em
Língua Estranqeira Morde'r
na, os candídatos poderão
optar por Inglês ou Espa-
nhot '

,

,

Poderão inscrever-se pa
ra Os exames suplleNvJs
c.andidalos de amoes os
se .....os que preencham as
seguintes ,exigên;eÍias:' pa
ra o �.c grau, 18 anos com.
pletos ou a compl'eilar an.
tes dE' se submeterem à
última prova; p,àn�

-

o' 2.°'
grau, 21 anlOs completos,
cu a completar antes de
se submeterem à última,
prova. No ato idla insorição
o candicato deverá àDre�
sentar os documen!lbs'ori
ginais: Carteira die Identi
.dade Civil, Carteira de Es
trangei.ro (Mqdlêlo 19) ou a
Carteira de Idemtidaae Mi
litar. O candidato d'eve"á
apresentar, ainda, uma fo
tografia 3x4 e o compro
vante do pag,amentio dia
taxa de inscriç�o qUei será
de Cr$ 60,00 pOlr dlisoipii.,
na, eíctuado no BESC, em
c0nta Especial da UCRE.
A comissão Ilembra que
não serão IBceitas, em hi
pótese alguma, iniSlcrições
sem a Carteira de Identi.
dade, 'original.

Será permitida a re�li
zação de exames. suplet:i
vos de 2.°. grau, indlelpen-.
dente da apresentação do
oertificado. de 1.° grau ..As
proVias de EMC e OSPB.
nOos dlOiis graus, serão' rea�

.

lizadas no mesmo horário.
Os candidatos '. poderão
inscf1ever",se para prestar
exames suplefivos global
mente, numa só etapa, ou
parcelradamente. O:s' 1000ais
das inscrições serãO' as
sedieIS dias UCREs de Fio,..

rianóplOilils, Tubarão, Cri'"
.ciúma, Blumenau, Joinvil
Ie, Rio do Sul, Lages, Ma
fra, Joaçaba, Concórdia,
São Miguel d'Oaste, 11f8ijar,
Caçado'r, Jaraguá do Sul
e Chapecó.

I

Rua Estéria Lenzl, esquina Av. ,Getulio Vargas,
sobreloja de'Dalmar Magazine.

.

TERRENO'x APARTAMENTO

"LAR IMOVEIS" OFERECE APARTAMENTO, DE FINO

ACABAMENTO" EM T,ROCA DE TERRENO NA CONFLUt:N
CIA DAS RUAS PROCOPIO GOMES, BARÃO DO RIO BRAN-

,

CO E AV. MAL. DEODORO E RESPECTIVAS LATERAIS. IN- �

FORMAÇOES, PESSOALMENTE, NA L.A:R IMOVEIS.

�. LAR

,

••• AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA
MELHOR SERVIR VOCê:'

\
..................Telefone (0473) 72-0p10

.

TERREN'OS:
"

...,... Rul1t Epitácio Pessoa, terreno de 16x25m�, com vis

ta para o Rio Itapocu, no VI��O rde Cr$ 200 mil.
- Rua Epitácio Pessoa; próximo à faculdade, terreno

de 1.612m'2. medindo 18x89m. Apenas 380 mO,.
- Praia de Ubatuba (centro), magnIfico lote a 30ms

(do m.e:r, zona super nobre (2.0 lote a parUr do m,sr).
- 'Rua 225" entrada entre Dalmar Confecções e a Kuki,

terreno de 427,50m2. vista panorâmica, região calma. Cr$
280.000,00.

CASAS:

Guaramirim, frente para SC-301, móradia nova em

alvel'laria, construrda em terreno de 728,50m2, totalmen'te'
financiável.

.

- Rua Frederico .Gurt Alberto Vasei" magnIfica resi�
\

dênoia nova em alvenaria de 208m2, com 2 surtes, mals 3

dormitórios, banheir� social, dependêReia pa�� empreglada,
garagem, edificada' em ter�eno de 933,55m2. Também .fi
nanciável pela Caixa Econômioa,.

- Avenida Mal. Deodoro, próximo à entrada para Ja

raguá Esquerdo, .casa mista com instalações para bar, em

terreno de 480Q12. Aceita; como parte do negMio, um ou

d�is caminhões mercedes benzo Estuda outras gropostas,.

SALA:
-

- Barr� Velh'a; Avenida Santa Catarina, 90 centro, ao
,

lado do Cartório, defronte Farmácia e Prefeitura Velha, s�
Ia de 100m2, com 'possibilidade de ser dividida em duas
salas. Troca, preferencialmente, por Imóvei em Jaraguã.

divulga ·e fia qual acre-
. etita _;_ de que o Brasil
precisa alfabetizar se
mente mais, 1,1% de
sua população para que
o analfabetismo· possa
ser considerado tecni
eamente erradiado' ,do
Pais.
Na realidade, de a

coreto com dados do
Mobral, o 'fndice de a

nalfabetismo no Brasil
hoje em dia é de 11,1%
mas a Unesco despre
za a parcela de 10%
para poder classíficar
uma Nação livre do pro
blema. A declaraçãe fi-
,nal e formiat de que en

tre os brasileiros, j� . não
existiriam mais analfa-

EM TO·DO ESTADO betos (do ponto 'de vis-

Hoje, o Mobral é o 11· ta técnico) poderá o

nico que atua em todos ccanr aInda em 1980:
os municípios C'atari· o índice de 11,1% re�
nenses e conta com a re-Sê à data-base de 31
colaboraçãó de mais de de dezembro de 1979 e,
15 mil pessoas, en,tre os este ano, existem ..... "._.

quais, 50.. da Coordena-' 2.958.363 alunos em

doria Estadlual, 44 su- élasse. €) retrato nacio

pervisores inóveis,' que nal traçado pelo Mob;!ll-
-tré!balham no interior, com relaçäo áo analfa-
2 mil membros das Co·, betis.'mo no Pais é este;
missõets Munlicipais" note-se qlJe Santa . C.a·

Grupos ,de APoio, Vo� tarin'a possui o menor

luntá"ios Esportivos, Su índ'ice' de analfabetos

pervisores Munici'paJis, . do Brasil. : ,'I.itl
1.047 analfabetizadores

1

e 3 mil monitores do
1 Programa .de Elducação Estad!)s

Comunitária para o Tra- NORTE

balho. • ':.. Rondônia
,

Acre

Amazonas .4.7.62'6 6,9%

Roraima •.034 14,1�

Pará 191.0U 11,.%

Amapá 8.194 8,5%
TOTAL 267.439 .- 9,9%

\

NORDESTE

Mobral. eomemor« 10
anos de

'/

atividades
, ,

o Movimento Brasi-· o País para o combate
lleiro de Alfabetisação ao analfabetismo - dis

(MOBRAL) completou se Alba". Naquela épo
segunda-feira, dia oito� ca, foi fei� a campanha
10 anos de ativid'ades e que tinha o slogan

-

"Vo

estárá, não apenas CO"- cê também é responsá·
tinuan!do sua luta para vel", obtendo nossos

erradiar o analfabef;is- melhores resultados;

mo, mas, também' atual- Naquela época, nosso

mente intensamente nu- Estado possuía mai,» de
ma área que passou a 300 mil alunos analta- '

cOncentrar os esfOirç'os be�os. o que representa
de sua estrutura: a a- aproxrmadamente 18%
ção comunitária. A par- da população' com
tir deste ano, a institui- mais de 15 anos. Em 10

�o está dando desta- anos, o Mobral alfabe

que aos' problemas so- tizou, em Santa Catari·
ciai's enfrentandos pe- na mais de 200 mil alu
las comunidades 'mats nos, recfluzindo o Indies
caren.. de analfabetismo pale

. Esta nova estratégia 7%.
die atuação, segundo. a
Co:ordenadoria do Mo
bral em Santa Catarina,
chefiada IP�Ia Proflasso

.

ta Alba Terezinha Sch-

lichting, não retira do

órgão' o seu caráter e

ducativo. Disse, Alba
Terezlnha, que para 'o

Möbral a promoção hu
mana e o desenvolvi
mento social, "objeti
vos que perseguem des
de a sua fundação, em

1970, só podem ser ob
tidos através da educa
ção Ie .esta só se real'iza
na medida em ;que os
conteúdos educativos
são geradOS pela pró
pria coln-uni'dade".

Populaçllo ,

AnaIt.

9.437

Baseados nesses prin
cípios, i() trabalho de a-

.\

Além desses, existem
ção comun'itária des/em-
penhado pelo órgão,

os panicipan,tes e cerca

envolve dentro die uma
de 200, grupos comuni

ótica educalliva, áreas tários que, da m�sma

como· habitação, ali- fo� que os dois -

mentaçãlO, 'saúde, sa-'
.mll membros das

neamento, trabalho e
,

distribuição de do-
cumentos, cont�ndo pa
',ra isso'com a participa
�ç(lo 'de várias outras en
tidades.

7.106

COmissões -Mun,icipais,', Maranhão 143.4�0

trabalHam gratuitarnlen- Piau! 182.050

te para o Mobral.
' Ceará 737.345

Esses recursos huma R. G. Nortel 207.058

nos são responsáveis Paratba 125.774

por programas que be- Pernamb. 367.376

neficiam cada anol, mi- Alagoas \ t's.841

Ibares de pessoas. A-
Sergipe 111.710

, ,'Na verdade, a ação tual�nte, o Mobral con.
Bahia Li36.905

comunitária não é no- ta com 11 programas,
TOTAL 3.015.469

todos dl'e caráter educa- SUDESTE

vidad� para o MObral,
tivo e comunitário. Es- M. Gerais 773.508

segundo a Coordenado- , E. Santo
..

147.733

ra de Santa Catarjna.. ses programas foram \

crl·ado·s a p·a!-I·r die ne-
R. de J"an.

' 386.777

Desde sua criação, a n

I cessl·d·aJes' sentl·d·as n'as K Paulo 1.539,237

instituição vem 'envo - U'

·d d proprlas co·mun'l·d1ade·s TOTAL 2.847.755

vendo as comunt a es

na execução de seus em que o Mobral atua". SUL

Paraná. 697.657

prog'ramas,. Isso porque , . S. ()atarlna .6.938

Para o Mobral, nenhum' OS N.Os NO BRASIL
SR. Gr. Sul 4.53.992

programa de m'assa p'o- e as estatístitcas

de dar certo se não 'produzidas .,elo Mobra.f
TOTAL

.

1.098.497

contar com a participa- ',fossem aceitas sem res-

ção de todos os mem- trições pelas._' autorida- SENTRO.OESTE

bros da comun'idade. des educac'iona-is e a-

"Este envolvimento nunciadas oficialmente

comunitário começou, pe!o 'gOverno, seria 'ver-
portanto, em '1970, quan dadeira a inform'ação- ToTAL

do o �obral mobilizou ,que o próprio Mobral Total ger. 7.84,6.463

o COMEÇO

M. Grosso
, 203.311

Goiás 377.186

Distr. Fed. 37.306

617.803

l

. ,

-'"C._"" F

Emmendoerfer Com. 'de�V'eículôs Ltda.

10,4%

7,8%

H,8%

23,6%
17,2".

7,9%

9,9% y

6,0%

18,6",
21,7%

15,0%

10,8%

12,2'"

5,2%

10,4%

'8,9%

1.0,1"
2,1%
9,20/,,-

8,9%
, ,

13,O�
15,.%

3,0%
13;7%

11,1%

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,COFlR��O DO POVO· Jaragui do Sul �ÁGINA 6SEMANA DE 13 A 19 DE SETEMBRO DE 1980 /

"O pai dá surras de pau na gente"

"

'

, ,

Pastor Roberto Vicente CrlUI Themudo Le.sa

Registrô Civil
Áurea Müller Gru�ba,

Oficial do,' Registro Civil
do 1.0 Distrito' da Comar
ca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catari
na, Brasil.

Faz saber que compa
receram em cartórió, e

xibindo os documentos
exigidos pela lei a fim
de se habilitarem para

,

casar:

Edital n.o 11.552 de 03.09.1980

Sérgio Edmundo JacomÔliskl e
Arlete Marilen. Neumann

EI'e, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Luiz Alves,
neste Estado, domiciliado· e 1'9-

sid,ente na Rua Roberto Mar

quardt, nesta cidade, filho de
Nicolau Jalcomoliskl 'e H!lJena
Jacomoliski. Ela, brasileira, sol
'teira; auxiliar de escritório, na

tural de Jaraguá do Sul, doml
cili'ada e residente na Rua Ro
berto Marquardt, nesta cic;fade"
filha, de Candido Nel,lmann e

Maria Kubnik Neumann.

Edital nr. 11.553 de 03.09.1980
Raldl Leodato Llermann e

Elelna BonCowskl

Ele, brasHeiro, solteiro, moto

rista, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em RI
beirA0 Grande do Norte,' neste
distrito, filho de Leopoldo L1er
mann e Rita Lenzl Llermann.
Ela, brasMelra, solteira, balco-

nista, natural de Jaraguá do-Sul,
domiciliada e residente em Ri

beirão Grande -do ,Norte, neste

distrito, .filha· de . Heinrich Willy.
Boncowski e Hertha Blanck Bon-,
cowski.

Edital n.o 11.556 de 05.09,1980
Valeir Mathias e

Valdina Cristofollni ..

Edital n.o 11.554 de 04.09.1980

Edgar Kreyssig e

Anita Pereira da Silva

-

Ele, brasileiro, sOlteiro, cro-

nometrista, natural de Jaraguá
do Sul;' domiciliado e residente
na Rua Domli'ngo� De�archi,
esta cidade, fi:llho de Heinz Ma
thias e Clara Piske Mathi�s..
Ela; brasileira, so'lteira, industriá
ria, natural de Doutor Pedrinho,
nesl!e

. Estado, domicHiada e, re-'
s'ldenté na- Rua Antonio Carlos
Ferrej;ra, ries_ta cidade, ftlha de
Ardulno Cristofolini e Letizia
Cri,stofdli�i.

Ele, brasileiro, solteiro, pe
dreiro, natural de Jaraguá do

Sul, .domiciliado e residente em

Estrada Garibald.i, neste distrito,
filho de Walter �Kreyssig e Irma
BuHendorf Kreyssig. Ela, brasi

I'eira, solteira, doméstica, natural
de Itaió, ltaiópoJiis, neste: Esta

do, domiciliada e ,residente na

Rua -Emilio Stein, nesta cidade,
filha de Felicissimo Pereira da
Silva e IdaHna Ribeiiro.

Edital 10.°"11.557 de 08.09.1980
Jair José da Silva e

.

Ivanlr LuzIa Mala

.
Ele, brasileiro, solteiro, �opó

grafo, natural de São José, nes
te Estado, domlcili'adb e resi
dente 'em Blumenau, neste Es
-tado, filho de José Pereira da
Silva e Anita Hoffmann, da Silva.
Ela, brasileira,' solteira, do lar,
natural de Luiz Alves, neste Es
tado, domicili'ada e residente
na Rua Dona Mathilde, nesta

cidade, filha de lvo Mals e Ana&-
tacia Schmitz Mais.

\

Edital n.o 1t.555 de 04.09.1980
oS'nir Oss-Emer e
Renilda Ramth�

EI'e, braslleiro,l solteiro, ope
rário, natura1 de Rio

�

dos Ce
dros, neste Estado, domiciliado
e residente em Vil-a Lenzl, nes

te distrito, filho de Fi'orello Oss-

,

-Emer e Estefânia Oss-Emer. ,Ela
bràsllelra, soneira, Ind'ustrlária,
natura1 de Jaraguá do Sul, do
mlcßlada -ai residente em Jara- _

guá-Esquerdo, neste distrito,
,
filha de Joio Ramthum e leta
Janssen Ramthum.

'

Edital n.o 11.558- de 08.09.1980
Geraldo Neuman e

Leonllda Vogel
Cópia recebida do Oficiai de Rio
dos Cedros, neste Estado.

Ele, natural de Rio ,dos Ce
dros, neste Estado, domiciliado

) .

,

Zoológicot
.

-

opçao
o município de Pomero

d'e, orgulha-se em possuir
o único zoológico do Esta
do de, Santa Catàrina, lo
calizado na sede do mu

niéípio, o,fereCiendo uma

opção de lazer à todos ,que
o visitam nos domingos e

feriados, com as suas 190
espécies de animais- ex

postos à ,vi'sitação públi
ca.

O zoo está instalado nu
ma área de 14.200 metros
quadrados, totalmente o

cupada por viveiros, jau
las, abrigos" passelios, á-'
rea de circulação, do,is la
gos e área de lazer, com
instalação de mesas e ban
cos, que permitem aos vi
sitantes fazelrem suas re

leições ou lanches..

FUNDA�AO
;

O ZOOl6g'ico de Pomero
de é o único de Santa Ca
tarina, sendo a atraçã'o tu
.rlstlea básica daquele pro-
gressi�ta municipio e uma

das principais da, região,
. figurando �m' todos os

.

guias turísticos ;editados
em âmbito nacional, como
visita 'obr,igatória aos tu
ristas ql1e passam por Sta.
Catarina. O zoológico foi
implalltado, em' 1932 por
Hermann lWeege, que a

proveitou uma baixada e
xisfente nos fundos de um
terreno de sua proprieda
de, determinandb que o lo
cai fosse murado para a-.
cumular águas pluviais e

de nascenfes, sendo cons·
,

truídos dois tanques, onde
foram -colocados espéci'.
mes

-

de peixes cipronói
des. VUlgarmente dlenomi
nados "carpas".

MANUTENIÇAO

Até a presente data, o
funcionamen,to ,do zoo de
Pomerode, 'é custeado e

mantido pela famma Wee-
9,e, representada atual·
riíe�,te pelQs netos dO fun
dador. Em 1942, a-tra�és do
ProcesS'o n.o 1699/42 e da
Portaria n.o 228 o zoológi··
co foi registrado na Divi�
são de Caça e Pesca. De
pois desta data continuou
a crescer e a desenvolver,
através de novas aquisi
ções, como onças, tigres,

, leões, ursos, jacarés, java
lis, chipanzés; jaguatiricas
e emas.

\

CONCEITO

O Jardim Zoológico, de
Pomerode possui um exce
lente conceito junto aos
demais zoos brasileiros e
mesmo do exterior, reali
zando com os mesmos,
intercâmbios e permutas •

de anim'ais, especialmen.. l
'te com as diversas espé- _

cime's de nossa fauna, tais
como antas, capivaras, p.

lima
de

excelente
lazer

eas, aves e outras. Nos úl
timos anos as trocas foram
baseadas exclusivamente
em anímels nascidos no

próprio zooíógico,' como

leões, ursos, onças, antas,
tigres e veados.

Desde 1957, portanto hii
23 anos, exerce a função
de zeiador do zoo, o cida
dão Ursolano Orongoso,
que cuida com carinho die
suas feras, deixando-as
aptas para Serem vista�
pelos turistas, eS"_cial-,
mente escolares, que che
gam 'em caravanas de di- -

versas partes do Estado,
visitando o zoológico, a

,

preços reduzidos, durante
todo o ano, com' finalida('
des científicas ou.mesmo

beneficentes, de acordo
com o que foi instituído pe
la

.

Fundação Hel'l1\ann
Weeg,'e, em 29 <Ie setem
bro de 1977.
Já ne. início ide suas a�

vidad�s, houve uma aflu
ência de vi'sitantes, espe
cialmente em feriados, do
mingos e períodos de fé
rias escolareS, registrandO
-se uma média mensal de
300 visitantes, númlero que
mais tarde aumentou para
700. N_ta época verifica
-se qu� os al,unos do Esta
do, de 'Santa Catari'na, sã'o' (

os maiores interessados
em visitar o zoo, onde re
cebem aulas de. história
natural.

DOAlÇõES

O intercâmbio com ou

tros'zoológicos foi a única
maneira de aumentar o

número de espécImes em

exposição.
.

Até esta data, o ,zooló
gico é de iniciativa e pro
priedade particular, pois o
auxílio recebido dos pode
res públicos tem sido pra
ticamente nulo. Este tem
se lim'itado a esporádr.cas
,doações de deputados fe
derais e estalJuais e a isen
ção por parte da Prefeitu
ra de PomerOde, de taxas,
impostos e demais emolu
mentos .Toda a manuten
ção do zoológico ' e a sua

sustentação, o aumento do
patrimÔnio, em suma, todo'
seu deserivolvimen'to e

propagação tem sidO sus

lentado e mantido pela fa
mma Weege, diretamen,te,
ou 'através da Fundação
Hermann ,Weege. A receita
proveniente da venda dos
ingressos repr�nta um

percentual muito pequeno
no movimento geral. Exis
te ainda o favorecimento,
com ingressos gratuitos,
li APAEs e' escolares de
PomerOdle, durante a Se
mana da Criança, e preços
reduzidos durante todo o

a,no, para. caravan'as esco
lares, visitas com finalid'a
des cientificas, ca'ravanas

beneficentes e. outras.

AUREA MOllER GRUBBA
Tabeliã e Oficial do Registro dé

Protestos
.

- EDITAL -

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório, para tratarem de assuntos de
seus interesses: '

Comi. de Calçados Cindlelrela Uda., Av; Ge
túlio Vargas, 198, nesta. Ditmar SChulz,' Rua E
rich Doubrawa, 16, nesta., Guinther Angel, Rua
Jardim Pinheiros, s/n.o. neSta.

. Adalzira Piazera de Azevedo
Oficial Maior

e residente em Rio dos Cedros,
neste Estado, filho de· Adolfo
Neuman e Wally Neuman. Ela,
natural de Jaraguá do'Sul, do
mlcifiada e residente em G'ari
bald I, neste distrito, filha de HI
lário Vogel e Elisabeth Stelndl
Vogel;,

E para que chegue ao co·

,nheclmento de todos, mRndel
pass'ar o presente Editai, que

será, publicado pela Imprensa
Ei em cartório, onde será Afixa
do durante 15 dias!

_.
'--,

Se alguém souber de algum
In.c)edlmento, acuse-o para OI

fins legais.
A OFICIAL

,

Ieraeíe da Independência
reúne 6 clubes 00 Baependi
Oom a partida inau

gurai sendo disputada
às 8 horas e,30 minutos
destel sábado, 13 de se

ternbro, entre Baspen-
di e Floresta, será da
do o lníclo à mais uma

edição do' Torneio da

Independência, em dis
puta do Troféu Transl
törlo "Eugênio José da
Silva", na modalidade
ed bolão, bola 16 cen
tímetros. O Torneio é
patrocinado pelo Clube
Atlético Baependi e te
Voe nos dois prlmeiros a-'

.

nos de sua realização,
como campeão, o Pin
guim, de lndalal, No a

no passado, o segundo'
classificado foi o .Flo
resta (JoinVille) e o' ter

celro, o Baependi, clu-
be promotor. ,

Parüclparão dq III
.. Tome'io da Independên
cia de Bolão, naipe: mas
culino somente, o Flo
resta (Joinville), Guaíra
cás (Timbó), Pinguim
(lndalal),

.

Vasconcelos
Drumond (ltajaí), Barri

ga Verde (Florianópolis)
e Baependi (Jaraguá do
Sul). Neste' ano, o' Tor.:
neio torna-sé rnals im

portante em vista do mu

nlcíplo sediar no pró
xlmo mês,' os XXI JASC
de 17 a 25.

��eguei, a 10 de agosto último, em
Lençóis Paulista, nas comemorações
do centenário do Presbiterianismo de vento quase o levou embora.
uma �as Igrejas onde meu saudoso avô São crianças que.' nunca entraram
,_ o historiador Vicente Thernudo t.es- em dois lugares importantes: uma esco
sa - foi pastor, Ali nasceu 'Um tio, que Ja e uma igreja. Quem conta é o rouco
ficou conhecido 'na televisão brasileira Noel. EI�s ainda estão desconfiados de
como o autor de "O Feijão e o Sonho": mim, só muito' lentamente vão se des
Oríqenes Lessa, Após estes breves co- contraindo. Acho mesmo que eles não
merciais, íntormo que passava da meia- acreditam em ninguém. ) .

-nolte quando chequel 'Bi Bauru. Ao cru- A nolte avança, o problema agora
zar um semáforo na "Cidade sem Limi- é dormir. E começa a "via orucís'', Prl- .

tes", um estranho comboio me chamou meiro, no Hotel Padilha, á beira da es
a atenção na Avenida Nações Unidas. tação ferroviária. Explico o- caso ao a-'
Um velculo gUinchando outros doís.. tencioso porteiro, pago' a diária. "SemNão, eram um auto-socorro e dols car- 'a autorização do Juiz e perlqoso". O
ros. Foram fabriçados por- "Brinquedos Juizado está fechado. No' Hotel PortuBandeirante" e 'estavam em mau esta- guês, aii pertlnho, vou com menos sededo de conservação: um velocípede e 2 ao pote: quem sabe os meninos podejipinhos. Nos volantes, Noel (Não o Ro- riam deitar no sofá da recepção, só até
sa e sim o preto), Davi 'e Jorginho. 13, amanhecer. Mas vem a recusa: "Isso e9 e 8 anos, respectivamente. Tiritavam um rabo de foguete". Alguém sente ode frio, rouplnhas sujas e sumárias. Di- drama, Sugere um albergue na Rua 7ziam-se filhos de Maria Cevilani Ferrei- d S
ra, quo'e não viam há dois dias. O pai? J � etembro. Nestas alturas, as crian-

ças dormem a sono so-lto- no Passat"Dá surras de pau na gente, prá casa quentinho, Em terra de �ome:, qualquernão vamos". 'É um barraco, no Jardim urubu é frango. Chegamos ao CentroRedentor, longe dall, Há mais um i�- Esplrita "Amor e Oaridade". Foi só tomão, Claudiomiro. "Está perdido lááááá car.a campainha, apareceu o José Henem cima", apontam, com c lndlcador. rigue, solícito, prontificando-se a receSaimos a procura-to, Ma'is difrcilachá-Io b
que nossa pollcla localizar quem anda

er os meninos. "Mlssão cumprida", es-
frego. as mãos.

.

tocando fogo nas bancas de jorn1Biis. . Qual o quel Quando se dão c'untaDesistimOIS.
.

Os três meninos da noite não ti-
de que é o alberçue, fogem dele como

nham comido nada o dia inteiro. Ponho
o diabo da cruz. Depois, ö-Zé Henrique

seus carros -no meu. Está aberto o
'me contaria: "Está vendo, Como, o muro

"Skinão", a chapa quente sempre ape-
é altQ? Assim mesmo eies pulam 6' fo�

titósa, principalmente para quem traz gern. Outro dia mesmo uni menor quo
o melher tempero: a fome. Ali, um ban-

brou a perna no salto, veiO' assistente
do alegre de rap'azes da Faquldade de sOGial, roi o maio'r 'rebu". É explicável.
Direito está dando, com a maior cara

O albergue vai ter que comunicar à Po
de pau" o famoso "pindura" dei' 11 de Ifcia. "Ar el�s chamam ;o-pai, 'dão aque
agos,to. Qomem e b'ebem Isya cervejada.

Ia bronca nele e ele arrebenta a gente
Vão sair sem pagar. Eles. entram no

de Pf,iulada". Quero -ajudar, não desejo
"bate-papo" e comentam: "O caso des- que apanhem. Dormem maia tranqui-

los.
' ,

ses
- gàrotos ar não é o únicO' aqui em

Bauru. Infelizmente". I Ao raiar do dia, devolvo-os à Ave-
nida Nações Unidas, à 'rua, ao seu lu.:.
gar. Só O que consegui fazer, ai de, mim!
foi escrever sua história triste. Ô "Jor
nal da Cidade", grande periódico, local
a publica, no dia seguinte, em porme�
Olores. Resumo-a aqui para e le'itor do
"O Som do Evangelho". E' lembro do li
vro de Eolesi-astes; na BJbl,ia: "Não há
nada de novo deba:iXio, do so,I".

.

Está certo. Há 'quase dois mil anos,
estava na rua um menino muito. pobre
na cidade de Belém. O.pai 'procurou,
proclJrou, mas ninguém OIS rElcebeu.
Nem percebendo que ele ainda morava
no v�ntre de Maria, sua mãe. Nas pala
yras eternas, do, Evangelhó: "Não ha"ia
lugar para el'e,s na estalf.lgem"�

TABELA

É a seguinte a tabela
de jogos dó "da Ind�
pendência", que come

ça ho�e:: 8h30min.-Bae
pendi x Floresta, 10h15
mino - Guairacás x

Pinguim, 12h - Vascon
celos Drumond x Barri
ga Verde, 13h45min -
Baependí x Giralracás.
15h30min. - Floresta
Barriga Verde x Guai
x Bar. Verde; 17h15min
- Pinguim x Vase. Dru
mond; 19h' - Guaira
cás x, Floresta;
2Oh45min - Vaso. Dru
rnond � Baependi iel às
22h30min.. Barriga
Verde x Pinguim. Para
amanhã, dia 14, estão
previstos às 8h -:- Guai
racás -x Vasconcelos
Drumond, 9h45min
Baependi X Barriga Ver
de, 11 h30min. - Flores
ta x Pinguim, 13h1-5min.
- Barriga Verde'xGaui
raoás, ,,15h ,_ Vascon-
celos Drumond x Flores
ta e às 16h45min.-'
Pinguim x Baependl..

EslreUa programa festival esportivo

Vila \ Lenzi lidera, as
finais do Varjãol80

Neste domingo, dia
14, será �e�alizada a se

gunda e penúltima ro-
dada da fase final, 'reu
nindo às 13h30min. Vi
la Lenzi vs Posto, Mo
ser e, às 15h30min, Fi�

Na 'abe!rtura da roda- gueirens� e Noroeste,
da, o Vila Lenzi virou o, A medida que chegam
placar que lhe era ad- as partidas finais EJ de
verso e ganh'ou do No- cisivas, .aumenta Igl,-lal
roe'ste por 2 a 1, en- mente o interesse do
quanto que na partida público quei acorre em
de funde, Figueirense G grande número ao Está
Posto Moser não foram cf!io Antônio Ribeiro, na

além de um empate a Ilha da Fig(J,eira.

A Sociedade Sport Club
Estrella, de Nelreu Ramos,
programàu para: os dias 13
e 14 de setembro, um tes-

. tival esportivo 'em seu Es
tádio, com a seguinte pro
gramação: dia 13.9 -14h
30min - Bradesco x In
dústrias R'euni'cf!as e às 16
horas - Sul Brasileiro x

Klassic;; dia 14.9 - 8h30rri

Com duàs partidas
de muita garra e vibra
ç�o, foi aber�o dO'mingo
o período final de dis
putas do III Campeona
to Va:�eano dei Futebol
-VarjãolSO, promovi
do. e cOio'rcf!enado peld
:Espo,rte Clube Figuei·
rense, da Ilha da Ftguei
ra, em diSiputa do Tro
féu Gráfica Aveniçfa, e

) que conta: com a '�arti
c:ipação de quatro agre
miações que lograram
a classifi.cação à esta
fase.

Durante o "jantar", regado a gua
r,aná (levaram quase meia hora tirando
a imundrcle das mãos e dos braços),
Davi cantarola o comercial da TV de co

nhecida manca. Como é cruel· a t'e,levl
são! A grandé maiori,a de Isua audiência
é de gente pobre. Muitos, seque!r 00-
mem, quanto mais poder Qomprar tudo
que vêm anunciando. Que'ro saber co
rno se alimentam: "A gentêl come por
aí, nas pasas". Do.rmem onde calhar"
com a vantagem que não têm seus Co-I

legas da Europa e dos Estados Unido!s.
Fi,cando ao !ne,lento. a neve os mata.
Uma noite, um deles dormià pelos la
dos do aeroporto. Subiu um "ajato" e o

- Posto Mathedi x Terval,
9h30min - Banco Nacio
nal x Mec. Jaraguá, 10h-
30min - Cerealista Zan

ghelini x Met Leitzke, 14
horas - Gruta Verde x

Sto. Antônio e àS,15h30m
- EstreHa x Cruzeiro, de
Massar:andub'a. Cadá clu
be vencedor receberá um

troféu. -

um goL Com estes re�
�ultados, o Vila Lenzi
aS$umiu a liderança i
solada' db Varjão/80,
e:ri1 sua fase final, com
do:is pontos, seguido
p'or Posto Mo�er e Fi
gueirense com um e No
roeste que não marcou

po'nto algum.

. 'Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jara'guá do Sul

-' Comunicaoo
A PREFEITURA MUNICIPAL DE �ARAGUÁ /

DO SUL, comunica ,a todos às contribúinte's da
Taxa de Licença 'Para Localização e, Funciona-

,

mento de Estabelecimentos de PrOdução, Comér':
cio, Indústria e Prestação de Serviços, que a
2.a parcela deverá ser paga até 30 de setembro
de 1980.'

'-

, \

Demais informações poderão ser obtidas na
Divisão de Tributação da Prefeitura Municipal.

Jaraguá �o Sul, 10 de setembro de 198Q.
.

�
VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o "duelo"
da Brahma
no futebol
No último domingo, n0-

Beira Ria' Clube de Cam

po, a Associação Recrea
tiva Bebidas Max Wilhelm,
de Jaraguá do Sul, reali
zou

-

interessante intercâm
bio esportivo com a Brah
ma de Curitipa (BEC), nas

modalidades de futebol de
salão 'e de futebol sulço,

- regada à confraternização
bem á gO'sta, da alegre rá-'
pazlada da Brahma destas
duas cidades, �as; dentro
'do quadrilátero, quem le
vou a melhor foram os vi;.
sitantes, que venceram

aos companheiros de Má
rio Zatelli.
No futebol de salão, e

I quipes "A", Jaraguá 2x6

,
Curitiba e nas :equipes 'B'
Jaraguá 3x3 Curitiba; já nO,
futebol suíÇOi, a Brahma da
capital das araucárias en

fiou 9 contra 2 na equipe
"A" de Jaraguá, enquanto
que entre as equipes "B",
novamente Curitiba: 4 a O.

. CME define
para oSJogos

Abertos

"ir.

Por Qutrlc lado, ,0\ órg,ão
enviou telex ao Uruguaiu,

. solicitando a confirmaçã,o
,Ou não d� vinda à J:araguß
do Sul, para realização âe
amistosos em várias mo

dalidades, do CllJbe Bra
sileirc de Monfevidéo.

Secretaria '�; de

peonato ,Fetadual de Pro
fissionais, após haver si
o "lanterna" tanto no Tor
neio mcentlvo como ra

Taça Santa Catarina, re-
.

O Prefeito Henrique D. À.osiene Lischka; 2.° Se-

•
centemente concluída. Na Filho, de Pomerode, baí- cretário - Ma,rlise Wies-

O "Estadão" e o LIDor do Rosário tarde de terça-feira, dtrt- xou decreto nomeando ner; 1.° Tesoureiro - EI-

I
'

I
gentes e ou representan- membros para compor a mo Grützmacher; 2.° Te-

o jornalãlo"O Est!ido de da Bahia. tes Cios quinze clubes pro- Comissão Ce,ntral Organ i- sourelro - Guiomar ,Eh-

S. G'aulo", em sua edição No entantc.em quatro fissionais de Santa Cata- zadora para os IV Jogos lert; Assistente Jurldloo .

dominical de quase qua- linhas, o "Estadão" desta- rina reuniram-se na sede Estudantfs die Pomerode, Dr. João Carl-os 'von' Ho
trocentos mil exernplares, ca: "Llnor do Rosário, de da Federação, tracando as, bem oomo, os membros da hendorf: Asstst, Médico

pas páginas esportivas, apenas 25 anos, treina o dlretnzes que .servlrão de C!>.missãp Municipal de Es- Esportivo - Dr. Horst W.

destaca matéria sob o tr� Juventus, de Jaraguá do base para ia Campeonato portes, tendo como Coor- Bernhardt; Assist. Técnico

tulo,: "Treinar, uma função Sul, die Santa Catarina". ,Estadual. denador Geral e Preslden- Esportivo - Bosell Weege;
para poucos jovens", on- Pela matéria' desse in- Ao térrnine do encontro te, respectivamente, o Prof. Assist. Téc. p/Obras e' \

de focaliza O< trabalho die fluente jornal, Linor do Ro- vieram Ei, público as inf!)I�" Waldem.ar Wiesner. Construções - Eng.o Lo

jovens técnicos dirigindo sárto é seguramente o �ações ma�s. importantes Os Jogos Estudantis, na dernar Krueger; Diretor

equipes profissionais . de mais jovem técnico a erlen fl9anç!9 d�cldldo a forma- , cateqorla única, serão' dis- Depto, Material Esportlvo
futebol, do Brasil, de nor- ter uma equipe proüsslo- çao de dOIS g�upoSi" assrm putados rios dias .03 ,e 04 - Cuniberto Bruske.

te a sail, como Lula, 33 a- nal . do Brasil. Mas triste' cc�p.ostos:. G�UPO A _. de outubro e:, nas càteqo- E visando atender as

nos, técnlco dOI Ferroviá- sina do Linor. _ No mesmo I JO!nvllle, FI�uelrenseJ A- rias mirim e infantil, de 09, necessldades da 'CME, fo-
rio de Recife;' Cláudio domingo em que era .dss- vai, C��peJç�ense, Caça" a 11 do. mesmo mês; rarn criadas, também, 'vá-
Duarte, 29 anos, técnico tacado nacionalmente, sua

. dorense, Blumenau, Pay C.M.E. rlas sub-comissões, cori-
do Colorado do Paraná; equipe, em Brusque, era' �andÍl � .J�y�ntus. GRUP') De acordo com. '.0' :De'" fiad�s a: Balão. Feminino'
com a mesma idade Rui verqonhosarnente golea- Cr.lclu'lla, Joaçaba, ereto MUniCipal 641 do - Lia Harrnel: ClclismO"

Guimarães -

do Vila Nova da pelo fraco Paysand'ú, �ntern�7fo,!�I: Carlps
,

Re'
. P.refeito

"

Henfíqus D'rews Horst Meinj.ck� Jr. e Egon
de NOVa limá (MG); José por 5 a O e, Llnor, no re-

aux, r�arCilio Dias, Ma- Filho .de 27 de agosto, a- Viebrantz; Futebol de Sa-

Eduardo, ,30 anos, técni- gresso, colocou seu carqö
fra e Rt10 doSul.. O Gam,:" Comissão Municipàl' de Ião - Odolln Klotz: Nata-
peona 'o "'ada

.

'd'
'

co, do Jabaquara de San- à di,sposição da diretoria, d d ''''', '"
a eXlg.U1 �-� ,EsPQlrtes de Pomerode tem ção - Paulino I. Jacques

tos, da �egund'8i Divisão; demitindo-se, inconforma- .; ne�t temp�, t�r�r,. l!'lfclQ. � Integrá-Ia. ,estes despor- Net'o; Volibol - Djalma
Paulo Felto�a, ,tam�ém. 30 do com a vexatória cam-, �egUnd6�om�ngO', dl,a 1� e flstas: .Pr�sld�nte' :- Wal- . L:o�e e MarJise Wiesner;
anos, do 9ao, ,Raimundo panh�, apesar mesmo da '''ave' . ,c estabeleCido 'demar Wlesner.; Vlc.e-Pre- Tenls de Mesa - Jarry
do Amazonas; José Dutra/ dlireto'�ia depositar-lhe to- t�e �a ,bo�çs �olJ1ent� en�_ sidente - Djalma Leone; Krueger e Xadrez - Mar-

31 ,anos, dirige :0 Clube do da ,a confiança no seu tra- rêt�rnon.ipp's, .C?M !Y!I,1Ç ,1.0 Secretário - Dagmar tin A. pietzsch.
Remo, do Pará e, na Bahia balho.

-
,-

,

Elise;u Vinagre de Godoy,
que foi ex-jogád'or do San
tos, tr:efna á equip'e da As
sociaçãoO

�

dos Bancários
�,

-

Juventus
. . .-

IniCia n:ova
Sem iécnico, que deml- .

tiu-se domingo, após a 90"
.eada de,5 8 O aplicada pe
lo fraco. Paysandú, em

aruscue, e sern perspec
tivas ce melhoras, o Ju
ventus inicia rieste domm

go nova maratona no carn

Pomerode tem eco pI
Jogos Estúdan�ís e,
-CME nova. diretoria"

"via . crucis"

Consta que houve boico
te por parte de alguns. a
tletas ao seu trabalho.

LOGAIS DE 'DISPUTAS

Ern' nota d'istríb�ída para
todo o Estadó, os'C00rde
nadares de. AIQJamento e

Alimentação solicitam dos

dirigentes das CMEs in

formarem oom. d>;atidão o

tOtal de componentes de
suas respe:ctiVi8is delega
ções bem como, se virão
ou não com cozinha pró
pria para atender seus

membros, uma vez que a

t0alme1nte ápenas quarenta
por cento se manifestaram.

NEGAÇA;
., -

, '. !
Diante da negação do

Superintendente do Sesi
em ceder as instalações
da Agência dá Jaraguá do

Sul, à CCO dirigiu tele� ao

Presidente' da FIESC, Ber

nardo Wolfgang Wemer,
manifestando- sua preo
cupação pela medida to

madla, cons;iderada preci
,pitada e contraproducen
te, uma vez que contrari,a
inclusive a'própr,ia orien

taçäo do órgão em propi
ciar condições e colocar
à disposição da comunida
de as suas instalações. As
instal-ações do Sesi estão

previstas para \ al'Oj�m:e:rito
die deleQação. .

Há, ainda, a póssibilida
de doO tênis die mesa vir a.

ser disp'utado- fiO J'wentus.

, .

t

Os Jógos Abertos de Santa Catarina sãó' a maior
festa do nosso esporte amador. Aos atletas, temos
um recado: yença! I

.

As medalhas, Os troféus e aipOio técnico são ,por
nossa conta.

r'

Cultura,.
.

e,� Turismo.Esporte

" "

�, .•• �

...... ,

GOVERNO
DOESTADO

Para tratar sobre aspectos
relaeíonados à organizaçijo
dos XXI JOGOS ABERTOS
DE SAN,!:A CATARINA, que

,

se ferirão de 17 a 25 de ·ou
tubro, em Jaraguá do Sul, o

Conselho de .Representan
tes da Coordenadori,a de Des

portos da Secretaria de Cul
tura, Esporte e Turismo, reu

niu-se sábado à tarde, d'ia

seis, no sálão nobré do Fo-

esta problemÍítioa vem sen

do contornada, através u�
vigi'lante trabalho que inten
sifica-se a medida da apro-
ximação da data.

-

Levantou-se na ocasião, 9'
aspecto restaurante' pa�8J di

rigentes, bem como" aloja
mento, Ficarão alojàdos na

Comunidade Evangéli.ca 'Lu
terana, onde, também, fun
cionará a cozinha.

rum, com a Comissão Cen-
trai Organizàdora dos JASC, COMÉRCIO ABERTO
em encontro ,que contou com

a participação' do Prefeitc A CCO, através do Coorde

Victor Bauer e do novo dire- na�'olr de Alimentação Adolar

tor da, COO, Professor Joa- ':a:rk, já entrou em contacto

qulm Mires' VillBlflinho JÚnior. com os superme,rcadistas do

Do Conselho de Represen- município, objetivando a prOf

tantes estiveram os Protes- rogação d9& h:olrários de a

sores AntÔnio Rosa Louri- tend'imento, para dar vazão

val Beckl1auser, Luí� Carlos
. 'à demanda de delegações

Mariris e Felipe Abraão Ne- que vi1rão ao municfpio ,col11
to.' cczinha própria e que se a�

A questão mais enfati�ada �astecerão,na,cidade. À noite

'no encontro foi quanto às
funcionarão até às 22 horas

condições de alojamento e
e, aQS sábad'os e dorr,ir,gos

I.ocàis de' competições, uma
estarão abertos para atendi-

.
vez que Cl parte técnioa é de

menta público. O Chefe do

competência exclusi,va da
Executivo' Murnicipal; Victor

COO. Preliminarmente, o Pre. Bauer; deverá baixar Decleto

sidente da CCO, Sigoil autoriz11-ndo a, p:onogação

Schünke; relatou os locais
dos horários de atend;mento,
de todo o comércio.prováveis. de competições

uma vez que a,nda poderá'
,haveI' remarelamento pare
atender a mélhor distribui-

ção das I( rdalidades, nota

daménte as de salão e, nes·

te setor, o Prefeito Victor

TRANSPORTE' e '

SEGURANÇA

. Por seu turno, o Coorde-

.

Bauer '€C'ebeu el,ogi'os dos
.

membros do CO'l'lselho, pelo
volume de a'plicaçGes nas 0-

bras, através de subvenções
efetuadas no início do ano

para Clubes e Sociedades.
\

to do "quantum" de atletas

em cada alojamento. Toda
....�_$>__""","'''='_..,�r

NOS.lASC.O
COMÉRCIO TEU

, HORARIO,
PRORROGADO �

Visando atender a dem.....
da de delegações que vlrlo

ao munlcfplo com �nha

pr6pria e que sé abastece

rio na cIdade, o Ch"e dô
Executivo MunIcIpal �verá
baixar decreto autorizando a

prorrogação do horário
.

de

.,atendimento dos supermer
cados, bem como, de todo o

comércIo. Isto decorre em

função. da reallzaçio' dos Jo

gos Abertos,. na segunda
quinzena de outubro, neces

sário para dar vazio ao a

tendimento, �endo Inclusl-

rve
ser estendido até às 22h

em dIas normais, tambán a

berto aos s'äbados e domln-,
gos.

'
'

Cltand� elliemplo, quando
da reallzaçlo dos Jogos A
bertos, em Caçador, em'78,
a receita deixada �quel.
munlcfplo pelas delegaç8es
e populaçlo ffutuante ultra

passou li casa dos Cr$ 3,5
mlln6es, valor que tranquila
mente dobram, conslderan
do-se a Inflaçlo altista qu.
se ace!'ltua atualmente.

vieram ve'rificar
II , •

mUl1lclplO.
nadar Social, José Carlos competições.

APLICA/ÇÕES ,

Neves, discorreu sobre' os

�repárativos' para a abe'rt�ra,
revel,ando que tal se dará,
com desfile, no dia 17, às

19h30min, junto' ao comple-
.

xo esportivo-social do Clube
Atlético Baependi. Para o

desfile de abertura, um total

de 31 atietaiS, no· máximo,
representarão cada municí
pio participante, cada q�al
tendo como padrinhos um

casal de Leão' e Domadolra,
pertencentes aos Lions Clu
bes Jaraguá do Sul-Centro,
Cidade Industrial e Integra
ção.
Outra questão já delineada.

Rel'a coordenadoria so,cial é
de que no dia 22 de outubro,
uma quarta-feira, das' 20 às
24 horas; 'acontecerá o "B'ai
I'e do Atleta" com a' escolha
da "Rainha dos JASC", que
se d�rá na- sede do Clube A

tlético Baependi. A Band'inha

Tureck, de Rio Negrinho, foi
contratada' para animar a º

casião.

Per sua vez, a --eCO insti

tuiu troféu par'a premiar ,a

delegação que tiver a melhor

cadência o desfil'e de abe....
'

tura que, por sugestão, de

verá ser esco'lhida por um'

júri formado por Jornalistas
e radialistas que cobrirão os

Jasc.

PREFEITO RELATA
ESFORÇOS

Já o Prefeito Victor Bauer

historiou os apontecim�ntos

O mandatário-mor do mu

nicípio, por outro 'lado, disse
que os serviços da pista de

atl�tismo qu'e está ao encar-
.,

go CiI'a Prefeitura, seguem'
,

-

normais, e que a entr�'Brá
.

concluída palra os JASC, as
sim como a arquibancada d:e

SOm, coberta e com capaci
. dade para 1.qQO pessoas, em

construção e fase final de a�

cabamento, junto ao Estádi:o
Max Wi'lhelm.·
Para os Clubes e Socieda

des, <;> Executivo havia desta

cado, inti'cialm\ente,. Cr$ .• o,. _

17.835�OOO,OO, no entanto, ou
tros Cr$ 2.730.00:0,00' foram

\

destinados para reforço de

verba, tQ,taNzando Cr$ . _ •••

20.565,000,00, dos quais Cr$
14 mi�lhõesl j;r- pagc;>s. Entre

outros investimentd"s, f6ra as

obras já relacionadas, o total

,já ialplicado pela munl.cipali
dade, supera os Cr$ 30 mi

lhões, quanti� orçada para os

XXI JOGOS ABERTOS DE
SANTA CATARINA, pelo mu

nicípio.

Ginâsio . de Esportes de'Guaramirim para' ,os Jase
Por sugestão do Sécre� ções. Isto, seguhdo' Vilia- BOLETINS

I

" Mrio Júlio César, de Cul- rinho, para que' haja úma A Coordf;"1ador;a de Pu-

tura, Esporte e Turismo, o maior mObilização nas dis- biicidade dOs Jo�os Aber-
'

novo diretor da Coorde,ná- putas, havendo, conse-' lo�f integrada p�.;s jo'r
d9ria de Óes�portos da quentemente, uma maior nalistas Ham!ltCl."l Cezário,
SCET, Joaquim 'Mires Vil- rapidez, principalmen-tS 'Flávio Josá Brugnago e

'Iarinho Júnior, transmitiu na fase elimin�t6ria. ,Rivadávia Rasseia, If'íciou
ao Presidente Sigolf A CCO, oficiará ao Pre- a expediçäo' de boletins

Schünke, da Comissão feito Salim José Dequêch diérios, pára mais de cem
Central Organizadora dos .e ao Sécre;táriO' JÚlio' Cé- é.lgãos' de impren6cl de to

XXI JOGOS ABERTOS DE sar, soliCitando a oessão e do Estado (jornal, rádio e

SANTA CATARINA, para dando seu aceite para que' TV), div,lJlgando desta' for
que, seja utilizado o Giná-, sejam. alguns' jog.os tfispu- ma os preparativos ao

sio de Esportes "Pr:efeito tados noutro municfpio, grande acontecimanto po
Rodo'lfo Jahn;', de Guara- não na sede dos JASC. E li-esp,o'rtivo de outubro a

mirim, para:as competi- desta forma, os XXI -JO- qui.,
GOS ABERTOS DE SAN-
TA CAT�RINA seräo dis-

. ALOJAMENTO

putados em' seis· ginásios ALIMENTAÇA9
cobertos a sabár: Ginásio .

de Esportes Artur Müller.
,da Arweg, da Menegotti,
Pavilhão Artur Mülher, A�
ABB e no de Guaram:irim,

)- ne.ste último caso, dada,a
pequena distância entre
os dO'is municfpios, ap�
nas 8 quilômet�o'S" pavi
mentados asfalticamente:

A Comissão Municipal
de Esportes reuniu' segun
da-feira à nOii,te, em sua se

de, todos os coordenado
res e técnicos dias moda
liciades que irão disputar
os .."agas Abertos,

.

repra-' Sem ter ainda os locais

s�ntand,ó o. muniClípio-se- definidos de vez, ,são es

de. O objetivo, do enéon- tes os prováveis: Bocha
tro foi o de definir o núme- '(AABB e João Pessoa),
ro máximo die a�létas que Arweg

.

(voleibol), AABB
irão disputar, pair: mod'a!!- (handebol), Ginásio de Es

dade, para registro defi- portes Artur MQllér (fu
nitivo junto a 'Coordenarlo- tebol d:e' salão), Ceptro
ria de Desportos da Secre- Shalon de Nereu Ramos
taria de Cultur�, EspOrte e (Xadrez), Vieirense(bolão
,Turismo, tíem como', hdti� masculino), Baepenldi (bo
ve a definição dO' un.i·forme Ião feminino, têr'lis de mesa

oficial-: pàra 'jogos e:!desfi-' e a.tletismo), Beira Rio
Ie, que·' a, CME 'irá adqui- (natação, saltos ornamen

tais e tênis de campo), So
ciedade Rio dia Luz I(tiro)

\ Agropecuári9 (Judô e gi·
nástica oUmpioa) e ciclis
mo, em local a ser defini
do.

o Coo'rdenador Ellila Jans
sen, de Transporte, relatou
sua ·at!vidade para dar cabo
ao atendimento n.'l semana

dos JASC e a qiJ1stão se

gurança ,não foi esquec:da.
pára soluoio�á-ia, o Presi
dente Sigolf Schunk'3 já man·

teve entendimentos com Cl
No aspecto "aloj,amento" Comandante da 1.a CamPa-

Sigolf Schünke e o. Coorde- nhia da Polícia Miiitar, �e-'
Iladior Vicente Donini, garan- diada em Joinville, que p�o
tiram que embora com difi- meteu um destac:tmento' Pli
culdades, a situação será. ra manter a vigilância, con

plenamente contornad�, ha- sideran'do-se a �onvergência

j� vista haver 32 looais dis---- de grande. número de. popu
tmtos, para tanto e, para a- lação flutuante.

lolar as delegações dos 54 Decidiu-se 'terminantemen-'
municípios que virão aos te a venda de bebida alc0ó

.

JASC, a CCO tem assegura- lica nos locais de competi-
dó' al'ojamento 'para 3.600 çÕes, 'aêondicionadas em

pessoas, contudo, somada g,a1rrafas ou copos de vid'ro,
aos mH beliches que coloca� evitando-se, desta maneira, o
rá à diSpOjlição, dos quais a surgimento de problemas no

metade adquirido pela Co- tad�me�te quando em ·�90S
'missão �e�t�al Orgalilzadorá) "dê' ciààde�' rivais no �spor
dar�

. conc;hçoes Ple�a.s para te. Será perm'itid� 'somente "a
abrigar atletas e dirigentes venda ein copós de plástico
na/semana dos Jogos Aber- ou papêlão, medida conside
tos. rada muito boa e que já vem
/
Outra preocupação da CCO sendo empregada em Jara

relaciona-se aos sanitários, guá do Sul.
sempre problema em JASC, \

bem como, o estabslecime.n- ABERTURA e BAILE

O Governo. d,o Estado, CO°,

mo col'abo·ração ao muni'cf
pio pe'lo sediamento dos

JASC; e�tá repassando Cr$,
-

�,5 milhões que serão,' s_e-
. gundo o Prefeito, destinados_
a Comissão Central Organi-.
zadora para fazer frente as

despesas de organização.

que culminaram com a escoo BOA IIIiJPRESSAO
lha de 'Jaraguá do Sul como ' j

sede dos XXI JASC, os pra- O Conselho de Represen-
parativos e as verbalS desta- 'tantes;. Diretor 'da COO e

cadas pela municipal�idade. m,embros d'a CCO, rumaram

Bauer revelou 'os trabalhos após a reunião 'para �Iguns
de implantação de chuveiros I'ocais de alojamento e de

e sanitários nos est�beleci- disputas, sendo voz corrente,

mentos de ensino e outros no aspeoto' alojamento, a

locais de alpjamento, adi'an- preocupação maior, apreser,
tando que, para contornar' o vaÇão. dos loca,s, que Im

problema 'da água, outro fa- 'pressionou os conselhelro�

tor q!le implica em preocupa, e di,retor da COO. Vist�sos
\

ção em Jogos Abertos, cada elog/os foram dirigidos ao

estabelecimento ,tllsporá de Prefeito Victor Bauer, pelo
um reservatório com capaci-' seu' inestimável apoio à or-'
dade para milhares de litros, ganização, pelo 'Conselho .de
do líqúido, acreditando riAo Representantes, que revel�u
venha a faltar, haja vIsta ó não haver doravante preo

Serviço Autônomo Municipal : cupação quanto ao sucesso
de Água e Esgoto � SAM_AE, dos JASé, em todos os sen

haver Instalado em .sua· Esta-
.

tidoS e. que transmitiria às

ção de Tratamento de Agua, suas re�pectivas ",êgi'ões que
duas novas bombas que reti�, Jaraguá do Sul tem' ré8:lmen.:.
ram 60 litro:s por segundo,' te condições de suportar ta
cada qual, dando vazão ao mánha responsabilidade: di-

atendimento. rimindo dúvidas que' pairam
\

.
. . no, Estado. (flAvio José Brug.

Elas trabalharão 'Inlnterrup- nago _ Membro da CGmlsslo
ta1mente durante Os dias dás de PubUcidade dos XXI Jasc)

·i·
.
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Municípios têm Jndi,ces de participação 'oficiais
Com uma elevação ofi- tos; o que representa 1,33

cial die Q,33% sobre os ín- por cento sobre o valor or
dices estabelecidos para denadd na primeira fase
1980, os municípios de Ja- de análise, ocorrida em
raguá 'do Sul, Barra Velha, Cabeçudas. E estes recu=
Corupá, Schroede,r, Mas- sos vieram beneficiar, no
saránduba e Guaramirim,' todo, os munlolplos da
da Microrpegião do V'ale AIVIVALl, muito embora,
do Itapocu, já conhecem para e.lguns, tenha havido,
os Indices definitivo's para decréscimo .comparando
,1981 e, embora alguns te- -ee os rndices de 1980 e

nh�m:experimentado de- _1981:.Barra Velha -2,74%;
cresctrno, no total,

-

a sua . Coru;pá -4,�3%; Massaren- RECLAMOS '

participaç�o no "bolo" po-. duba -:-,25% e Schroeder, A atuai sistemática em- .

de ser considerada boa.. A -1,52%. pregada para "repart'r o
.

declaração é do secretä-. Os recursos que a AM- bolo" de ICM, gera, a, ca-
rio-executivo, da Associa- VALI apresentou implica da ano, novos . reclamos,
ção dos Municrpios do Ya- num crescimento em seu porém, o seóretärlo-exe
Ie do Itapocu, Aldo Romeo retorno de 0,300%, o que cutlvo oe AMVALI crê sela
Pasold, em entrevlsta co- dá um retomo de aproxl- meio temeroso, alterar a- A MICRORREGIÃOletiva à Imprensa concedi- madamente Cr$ 1 milhão/ gala a s.stemãtlca, muito
da no melo desta. semana, mês. embora concorde ser o A Microrregião do Vale,
na sede, da Associação. assunto' complexo e que do ltapocu, formada po'r 6O'. S.ecret,ário Exe'cu,tivo, DECRiÉSCIM,O t d f

.

requer es u os pro undos municípiosterá, para 1981,'partlclpou no final de a.. para mudá-Ia. A variação um retorno de 3,477.202%gosto, na Capital do Esta- Aldo Pasold, explicando de índices, a falta de do- centra 3,301.618%' do a-do, do Gru:po, de Trabalho as razões do decréscimo cumentos fiscais compro": xercfcio anterior, portanto,formado peles secretárlos .

em quatro mu.nicípios da _ bat'
.

lté
. .

J
" anos e os cn enos utí- com elevação de 5,33%.das asso'ciações de muní- microrregião, disse que lizados .para a fixação da

. Em termos de classifica-cípios e if!écnicos da Se- ,não aoompanharam ,a mé- produça-o agrícola esta
-

t '197
.

r" , çao en re OS mUnJc -

cretaria da Fazenda,' "'uê dia estadual do valor adi- I IBGE' I'"1 pe o , Imp Ica no a- piOSl, Jaraguá do Sul estáanalisou os recursos ãp're- cionado e revelou, nu'm tual estado de coisas, é ' em 8.°, Guar:amirim emsentados q'uando da fixa- quadro co.m'parativo, que _ I I'p com 'e: e,. os rec amos dos 70.%, Massaranduba emção <;fos índices provisó- Barra! Velha esteve -2,74% Prefeitos. 85.0, Corupá em 93.0, Sch- ,rios, em julho, e que de- abaixo qa média; Corupá,
terminou na divulgaca-o -7,38% Guaramirim +17,76 S'U'GE 'Ir

- roeder, em 14ro ,ei Barra
ST",O Velha em 173.° .lugar. 01.0dos Jndices definitivo;" e p'ar cento', J.araguá do Sul, Na colet' AI'd' P I... •

. Iva, 'o' aso d mun.icrpio' do Estado' emoficIais· de participação' 11,76%; Massaranduba, sugeriu aos municípi.os, ín'dic:e de' retorno do ICM
para o próximo ano,. -2,18% e Schmeder -2,64. p�ra uma maior participa- e Joinville e o' 197�0 Paulo;sso dà-se a caa'a ano O interessante é que a çao em r

. ,)

em flmção do Decr. 1.216 AMVALI teve a média g:e-.

.

.

exerc CI�S s�gpi�-
' Lopes, municrpio integran- ,

d G
te,s,

.

uma c9nsCJI�ntJzaçao te 'ca Grande IFlo'rianópo-o overno Federal e 267 ral do val'or adicionado de efetiva daqueles "gados a lis'. , '--,.�,qda Secrefiaria da Fazenda 84,26% para ,este ana, en-
"

do Estado, ambos de maio quanto que a média esta-
.

de 1972, que criou a alfg.. dual foi de 61,50% em 79
ração 'do sistema de dis':' e 83,26% em 1980, Justa- \

tribuiç-ão do rCM, estab�- mente em função de Jara
lec81"'do que o reforno guá e Guaramirim terl in
deste tributo não seria dividu,almente, superado
mais dr!fto das fanfes ar- a estadual. Mas, para me
recadadoras (exatorias es- Ihor .compreensãd, se a
taduals}, mas sim, cevor- média estadual foi "de ...
vida aí! aves o esfàbeleci- 83,25%:91 aiAMVAU ter al
menta de um fndice sObrp cançado 84,26% , seus
os VaIOfE"S adiclona'dos (di: municrpios infegrantes a

ferença entre vendas e pre'sentaram estes valores
preço de custo) dos dois para fo,rmação da média
exercIdos, äpurados piela fTlicrorregional: Barra Ve
MovimeJ]to Econômico, de- lha 71,12; Corupá 67,53;
termlnad.o 'por .... '

.... '. Guaramirim 92,67; Jara-
50%' q.�' 50%'.

. guá do Sul .86,67; Massa
randuba 72,73 e Schroe
der 72,27%.
Quando' da justificativa,'

do dp.cr09sc;mo dos rnqices
oe 80/81, Pasold disse
c'inda que se Guaramlrim, .

Jaraguá, Massaranduba e

Schroede'r mantiverem um
.' .

cresCimento malar, SUpl'1·'
rior a média do E:st,l�Ci,
terão mar,er volumei no re·

torno do ICM. E para que
isso posse realmente 0-

corf€r, � neoe,ssária a

Preliminarmente houve
este ano o estabellécimen
to de fndlces provisórios,
e,m Cateçudas e, post9'
r.lormente, em Florianópo-,
IIs,. foram delinidO$, verifi
cando-se a ap,reseh:tlaç.ão.
de recursos por parte das
Associáções, com base
nos valores adicionados,
superior. a Cr$' 3'6i1h'ôes
dos qi..ais, apenas Cr$ ... .'
1 .S46 milhões foram aoel.�

\ .

. Grand� público
com&morações.

passarela da Marechal
Deodoro, �uperior. a 1 Q
mil .pessoas, segundo cál
pulos. Bombeiros, Sesi,
Senai,

.

Escoteiros, Bandei-'
rantes e Esco,lares fizeram
o bonito eSp'etáculo, cada
qual com' característica
próprià, destacando

.

a a

presentação do Colégio
ca CatarinSfll:ie (JDC), tem São Luís, que apresentou
a participação, de antigos alegorias com motivo,s re

membros da Arena Jovem lacionados aÇls XXI JASC,
.

e' foi eleita r,o último dia além de passei'o ecológi-
,27 ("e ago�to. co.

Todos tiveram o seu va-

A JCC tem oomo próxi- lar, não houve vencidos
ma etapa a eleição de 19 nem ,tampouco vencedo
diretorias microrregionáis, res, pois a Pátria não d,is

para o que já está mo'bitj- tingue 'beleza e coreogre
zando a di'atoria executi- fia na demonstração do es

va estadual. Em seguida, pírito de brasilidade. Res
haverá a eleiçãö' das 197 tou ao público o acompa
diretorias &xecútivas ,mu� nhamento das evoluções
nicipais, .coordenadas pe- de cada esta�elecimentb,
las direto! ias microrregio- tirando ele próprio as con

nais, súb a supervisão da ' clusões sobre cl que vira,
estadual. e que merecesse sua a-

provação, de "melhor",
"pior" ou equivàlente.
Indistintamente, todos

estão de parabéns pela
prova' de civi�mo demons
trada dia 7 de! setembro.
Que todos os dias '. seja
ressaltado em cada 'brasi
I�iro seu amor pela Pá
tria-Mãe.

O desfile cívicol-escolar . satembro, no domingo;
foi o· ponto alto das come- prestigiado por um grande
'morações cívicas de 7 de público que' ac,orreu à

Juventude pedesista
empossa membros '

'Em ato que contol,! com·
a presença do Governa-

. dor Jorge Bornhausen e
do Senador Lenoir Vargas
Ferreira, t:..Ynou passe ?8
feira à noite, na sede do
partido gcvernista, a C')
missão .Prl,.v'sória da Ju
ventude Democrática Ca-.
t�rinensa, que é constitur
da pel,os seg,uintes nomes:
�nio Andrade Branco (Pra- '

sidente), Márci'o de Sou'1.a
Rosa (Vice-Presidente),
Paulo .Roberto Bauer (C·!)
ordenador <Serai); Cezar
Torres Albernaz (Secren
rio Geral), João RaimundO'
Colomho (1.c� S�cretárjo);
Marcos j_ uiz Vieira (Te
soureiro Geral), 'Ademar
Koerich (1.c Tesoureiro).
São delegad-os da Comis
são t'rovisória: 'Joel Vieira,
Djalma COütinho,' Fláv'f')'
Montenegro D'Acamp,ora e

João Carlos Pacheco.
A Juventude Demoorát:·

"

,\
,

O j8raguaense Paulo'
Roberto Balter, 'Coordena:'
dor Gera' nesse impQ:rtan
te segmento do'·P.DS, está,
vivamente empenhado na

forma1ção dás diretorias
microrregionais e munici
pais.

"

li

São estes os índici9.s definitivos para o próximO- ano,
da Microrre'gião: ' '

\' .

'

Municípios 1�80 198:1 %", s/1980
Bär. Velha 0,070.026 0,068.109 -2,14

:\

Corupá 0,203'.187 . 0,194.612 -4,23,
Guaramirim . 0,237.282. 0,261,.373 , .'+10,11
J. do Sul 2,478.691' , 2,645.256 '\ +6,72 -

Massarand. 0,217.353 0,214�650
.

-1,25
Schroed!er 0,0.95:139 .0,093.702 -1,52
TOTAL 3,301.618 3,477.702 +5,33'

consclent'zação dos ele
mentos 'Ngados a área e
conômica, seja indústria,
comércio ou aqropecuá
ria, no sentido de declara
rem corretamente, o Movi
mento Econômico, haj�
vlsta o beneflclárlo ser o

prrprro município, que te-
rá maior Indlce d� parti
clpação,

OS MAI'ORE$
;

,Destacamos, também:
'os trinta maiores municí
pios do Estado, neste as

pecto e seus índices de
partiC'i'pação!:
1. 'Joinvil1.e 12,139302
2. BlumetÍau 10,884237

. 3. Criciúma 4,533919
4. Lages 4;238795
5. Conc6rd.ia 3,261542

.

6. Chapeicó, 2,8963Ó2
7; Itaj'ar 2,693065
8. Jguá do Sul 2,645256
9. Tubarão 2,201620
10. S.B. do Sul 1,857983
11. Fpolis. 1,799013
12. Brwsque 1,740102

I

,prestigiou
" .

clvlcas

._

HOMENAGEM A'
: IMPRENSA.

,

; \

área econômica, pois o

movimento econômico a

presentado, e correto, sig
nifica mais dlnheíro que
retorna para aplicação em
seus programas. , Admitiu
o secretário-executivo ser
a nossa microrregião feliz
no aspecto de, retorno do
ICM, contudo, é necessá
ria uma ação mals agres
siva no sentido, de que ha-,
ja a entrega dos documen
tas, pois além de ser uma

obrigação', é responsável
também pelo, próprio> de...,
sernvolvimento da oomuni
dade, diretamente.

'\por deve� de justiça e Na quinta-feira, dia 11, idéia desta estabilidade:
num ato de reconheclrnen- fez dois anos da realiza- basta dizer' que o pereen
to oúblico, a 19.a UCR"= ção' da octogésima reu- tual malis baixo de arreca-

.

presta, por este meio, sua nião do Co:legiado dó 'an- dação em 1979 ocorreu

homenagem à imprensa' tão govemador·,Antônio C:' no mês de fevereiro com

[araçuaensa e, por exten- Konder Reis, que aprovou 6,43% e o mais alto ocoreu
,

são, a todos es homens de a criação de cinco novas no. mês de dezem�.ro' com
imprensa, microrregiões em Santa 11,80%. Este é tree!'!o de
Em sendo hoje o DIA Catarina, aumentando de entrevista do,. secretário

DA IMPRE"'SA, particular catorze
\

para dezenove Norberto Ingo' Zadr"'4I!ny,
mente aqui r-ossos cum- o núméro delas. O fat� é do Gaplan, quando da fir-

primentos a quantos labu importante, eis qu'e dentre, mação de sua posição de :

tarn no afã diário de for- .

as éinco criadas, encen- defender o fim das isen
mar e informar, absorver» tra-se a do Vale do Itapo- ções do ICM para revita
do lições, compilando e·' cu, a primeira a entrar em 1i2àr os municrplos.
xemplos, apresentando su-

. funcionamento efetivo, fru- --o--
gestões, propondo solu- to de trabalho desenvolvi- De 02 a 05 de outubro,
ções. 'do, pelos pr��eitos' de Ja- será realizada n'ó Centro
A quantos militam na im- raguá do Sul (sede), Gua- de Promoções da Citur,

,

prensa desta terra os n03- rammm, 'Massaranduba, em Balneári,o Camborh.i, a
sos agradecimentos pesa Schroleder, Corupá e Bar- II' �eira de Subcontrata
forma simpética com que' ra"Velha. E os efeitos da ç�o Industrial, com mals
sempre temos sido acolhi- criação,' para n6s, da ml- < d«: cem \empr�9as já ins
dos e pela esslduldadé re-. crorreglão do, Val, � Ita- crl,tas,. dos P!I�cipals ce,n
ligiosa com que nOSSJ

pocu, desmembrando-se tres Ißcfu�trla,s d� _

Pals,
trabalho tem sido dlvulqa- da do Nordeste do Estado De Jaragua do Sul. Ja con
do. Aqueles Que buscarn

'

de Santa
'

Catarina, são
. firmaram participação; as

no munjo e 'sua matéria e reàlmente có";,pensadores, em,presas: Met• .:.L"mb�rdi,fazem ao bomem a sua
muito embora ainda' falte Metalú_rglca,. Joao" Wiest,

notícia estampamos . aqui
-. pa,ra corripletar o elenco ,Cromagen:r 4aragu�. Met.

r:ossa admit ação. de melhodas.' Industrial Henipe e Elelro-
Somos educadores e no.

, -O- motores Weg.
processo dinâ,mieo da in

Em Santa Catarin�, co- --O-
Tormática situamos a im-

mo nos d'emah;:'E$tados da 'A' Amunesc, com a co·
prensa exercendo um p�- .

pe! altamente benéfico em região, � C) ICM a fonte de Isl)oraçãc:r da. Delegacia
termos de educação e de maior sign'ificação, nas re.:

, de 'Santa CatarlnSi do Ins

cultura. A imprensa, por �itas estaduais'. No orça- tltuto Brasileiro de Desen-'

suas próprias característi- mentQ de 1979 ele repre- volvl�e."to Flor.estal -

ca� não oeixa de ser uma sentou nada menos do IBDF, fará realizar dias 16,
escola d'e amplitude uni- que 97,5% da receita tri- ê 17 de setembro, no.�uC;i
versal, através da qual nos

- butária; 83,6% das 'recei- ,t6rlo dá Escola' Téci1ica

familiariza:n05 com segli- ,ta$ correntes er 65,1%' da Tup,y, em Jolnville, um en

ras raci,ocí_nios, nos depa- receita geral do EStcicSO. contro a nfvel esfadl!al,
ramos com belas crôni- Isto significa que as re- denominado "Matéria Pri

c�s, hos ' de'eitamos com ceitas pr6prias adVém qua-, ma de O:rigem Fforesta! -

ccitmas literárias, nos en- se totalmente ,desse fribu- 1.° Encontro Catarin�nse",
cantámos com estilo apu- I to. Segundo . relat6rio -ela ,--O--. '

radJa, 'numa palavra, apren- Secretaria da Fazenda, a O Prefeito Salim Jose

demos., arrecadação do ICM é ori- D'equêch, de Guaramirim,
E porr 'aprendermos é ginária principalmente das: concMIel'á um auxHio fi

que sentimos tanta afini- atividades industr.iais do'· naneelro da ordem de CrS
.
dade' entre 'os homens' de Esta�o, que respondem 34 mil parà o Grupo Tea

im'prensa de Jaragua é a por 58,74%', segulndo-!e o tirai Guará; q� rep�esen-
19.a UCRE., Afinidade de comércio varejista com tará o municipio no VI

meios e de fins que ema- 24,12%'. O' setor secun- EMOBRESC, dias 26,· 27' e
na de .conhecimentos in- dárlo representa 61,44% 28 de setembro, -.m Bros-

te'"pretados na mais sã or- da arrecadaçã�, aumen- que, ocasião elJli que 0'0-

Jodmçia, ensinamentos ex- tando sua particfpa�ão de tros municfpios também
t.raídos da cultura univer-' um exercfcJo para. outro, estarão participando�
salista, formação divorcia- ao contrário do terciário ...:..o-
da de unil'ateralismos es-

.

qUe perde., represenfativi� Ainda de Guaram'irim,.
trábicos,

, informaçãQ a- .dade. ... encon,tra-se' na, Câmara de
Iheia às. de,turpações da

. --o- V'ereacfores, �ara aprova-
verdade. ção da edilidade, projeto�
Por reconh�oermds que

Uma outra peculiaí'ida-, -Cle-Iei que ratifica conv@-
'a impren;sa .fascina, influi, de' do ICM em Santa Cata- nlo assinado entre a Pre
arrasta e ensina é que

rina é a sua constância feItura Municipal e, a S,e
deixamos aqui c:onsigna- nos' indiceS \ de, arrecada- 'cretarla da' Educação, vi'"
dos nosso apoio e nosso ção mensal. Decorrente sando a construção der

aplauso àqüeles que fa- da extrema cliversif��a��,) uma ê:;scola Isolada ' esta
zem da noUcia a tarefa de da€- atividades econômicas (Jual na localidade, de. Ja-
cada dia. , .

do Estado, o qu.a se verifi-
.

cu-'Açu,
'.

no valor de. CrS
Parabéns.

.

ca é um'8 estabilidade mUi-, 272.16'0,00, que substituirá
. Jaraguá do Sul; 10 de' Ito grande dos t'alores ar- a aluaI, de madeira; ,um

setembro ae '1980. recadados em todos os lOutro proleto, C:letine'a con-
19.& UCRE meses. Para que se tenha CéSs'ão:êfê aux",o financlai

ro (Ie 'Cr$ 60 mn para o

HosDltfil MunIcipal
.

Santo
Änf&nlo, " para, aquisição
(Ie um conCl'lcl9nador de
ar e equipamentos para o

Centro Clrorglco 'do n:oso

cômlo.·
,

.

-O-

13. Videira 1,603051
14.' Caçador 1,231492
15. Canoinhas 1,096639'
16. S; Joaquim 1,028179
17. C. Novos 1,007470
18. Gaspar' .. 1,007335
19. Joaçaba

'

1,005134
26. Urussanga 0,995272
21; . Marfra 0,942027
22. Rio do Sul 0;879822
23. Timbó 0,828437

. 24. Curit!banos 0,808579
25. 'S. M. d'Oste 0;79;3893
26. Itapiranga. 0,789854 '

.27. Xanxerê 0,78983�
28. T·rês Barras 0�780981
29. R!o Negr'inho (j,75035�{

,

30. Indaial '

0,727367

I'

Juvenlus: preslaçao de· emnlas . em dia ..
I

o 'Grêmio Esportivo do recebido a seguinte rianõpolis, para a edifi-
/

Juventus está em dia de Cr$ 301.440,00 ape� cação de sua arquiban
com a prestação de nas em 1.0 de agosto, cada de concreto, com
c�ntas da p�aíro�la já a- . quantia ainda não apli;.. 28 metros de extensãó, ,

plicada, . recebida do, cada, o que se dará a-'
. por 16 degraus de altu1"

Fundo de Apoio' Social pós o fechamento de ra. Primeiramente será
.

- FAS,. através da Se- contrato com a Cassai efetul3Ída a sondagem.
oretaria de Cultura, Es- para a construção da do terreno onde' acha
porte e 'Turismo do Es- arquibancada no Está- -se con�truída a. atual,
tado de Sant� Catarina, dia João. MaOrcatto. Co,� verificando � composi
a propósito cie matéria mo essa segunda par- ção do sol'o, . necessã
veiculada no semanário cela ainda não foi apli- ria para .se saber a es
"Gazeta d,e Jaraguá", ,oada, consequentemen- trutura que deverá ser
em sua iedição da se- te não houve a presta-' empregada para tal.
mana passadl:J, com ba- ção de contas, ctampou-.

'

NO A. MOCLER
se em informações re- co o recebimento da 3.a Foi confirmado na tar
,cebidas: do De'putado parcela, que só é libe- de de quarta-feira, dia
Octacflio Pedro Ramos, rada quando da presta- 10 .. a realizaçãp do pró
revelou o Presidente do ção de contas. ximo dia 17, à noite, de
Clube'l Änt9nio· José . O dirigente juventino dois interessante� a-

. Gonçalves. argumentou como pôde mistasos junto ao Giíiá-
A referida mat'éria a- o Clube haver recebido sio de Esoortes Artur

firma que o deputaco
'

a segunda parcela se Müller, nas mod!alida-:
Octacmo contactou não ,havia prestado con- des de vorbol e hande
com a SCET,

.

receben- tas .da aplicação da pri- bol, entre os selecione-'
,do '81. informação de que meira; para ratifipar o dos ieragu-aense e brus�
caso o Club"e não pres- \ procedimento emprega- quense, q"e se prepa
tasse conta ao recebi:" do pela SCET. Isto pós'" ram às disp�!tas dos Jo--.
do 'em quinze dias: per- to, significa o Juventus gos Abertos. n.._o pr6xi
deria o dIreito ao rece- estar leg'811mente em dia mo mês, em Jaraguá do
bimento dos 'Cr$ 2 mi- Icom sua prestação, de, 'Sul. O _ selecionado de
.Ihões do FAS, clJio con- conta, dent�o dos ptúâ- Brusque 'de hangebol,
vênia 'foi celeorad'o em metros estabelecidos eliminou' recentemente
Julho do an'o passaCfo. peta Secretaria.

'

Blumenau nos J. Regio-
Goncalves ,adiantou que ARQUIBANCADA nais-Leste, portanto, um ....

à prestacão ce contas Ao que tudo. ind'ica, o excelente edversário à

ca primeira par,cela.' ae Juventus deverá final':'. equipe locai,. formada
'Cr$ 82.320.00', aconte- ménte assinari contrato por garotas muito Jo
ceu em 12ícfe mâio, ten· com a CassaI, ce Flo- vens, alnda.

o telespectador da re

gião . ClUI� sintonizar Q' Ca
nal 6 de Curitiba, da Rede
Bant:Jeirantes; no "10", te-

.

rá dentro dos pr6ximos 20
dias. a imaaem sensivel
mente melhorada. A infor
macão é do técnico da éi
fada rêl(fe. alfe \ Jnstatou a

Gantp.na . no: chamado '�Mor
l,' .

ro da Antena' , e respon-
. sável 'Oela sua manuten
CRo:. Francisco Onoles. o

técnico. disse aue atual-"
ment� ençontra-S!� �m fa-

,

se' d� "slusfl:toem" e aue

dp.ntrn ide vinte dias o te
lesr;�ctador_ ferá a Ima-,
Qém e o snm nerfeltos em
seus telev'sor�.

-O-

_ O rflAstaesmenfo de Rã'
dlo P#!IItrult;a. d� Jaraauá
dO �n'- cnm�ridado nelo
S�rftenfo Esnrndola. . rece

'beu ,,�t� semana'o fêforeo
Cle. clnr.o n'Ovos nolicials.
(lU� h,ntl!l""-se. ltnue.le,s' iá'
9ftu' Infatfns. r4ofor�ndo o

9narltfl!'. cnn�etJue.ntêmen
tp :�liIJmenfa"�, S Sêfturan- I

e� (fo n'lllnicrnl�, embora
eXA,ea funcões Cle caráter
pr'l'\veritivo.f"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


