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É de 44 milhõJs o orçamento de Guaramirim p/81
-

'

O orçamento do muni-
cípio de Guararnirim, pa
ra 1981 já foi elaborado,
segundo o Prefeito Salim
José Dequêch, registran
do uma elevação de , ....

1'37,83% sobre o de 1980,
passando de Cr$ ..... ;.
18.500:000,00 para CrS' ..
44.000.000,00. Salim adian
tau ainda que para este
ano, de .acordo com cál
culos levantados pela
contadoria, haverá um ex
cesso na arrecadação,
devendo' atingir atéio fi
nal .do exercícto o mon
tante de Cr$ 26 rnllhões,
Neste orçamento, os se�

teres de transportes e de

AS JUSTIFICATIVAS

Em sua exposição de motivos,
o Executivo friza as várias fac
ções favoráveis e contrárias a

mudança do feriado" surgindo
Idiver�ências de opiniões quan
to a sua validade ou· não, afir
mando que enquanto ,o clero'
fazia oposição, a classe empre
sarial pressionava a administra
ção municipal no sentido de que
o feriado fosse transferido, sob
alegação de prejurzos ou dimi
nuição de lucros 'l'Ias, vésperas
das festas natalinas. .

Contudo ....:... explica o Executi
vo - diante da polêmica, con

su,ltou o clero, Inclusive o bispo
. diocesano, Dom Gregório War
r'neling, que manIfestou sua opi
nIão através 'de correspondên
cia nos primeiros dIas deste
ano, favorável e;. sob aspecto
legal, sabe-:-se que o Municrpio
pode legIslar sobre os ferIados
religiosos, fixando-os em núme
ro nunca superior a quatro, In
clurda a' Sexta-FeIra da PaIxão,
que é varIável, quanto a data.

E com referêncIa ao dia 26 de
dezembro - continl,!a - sabe
-se que não se trata especifica
mente de um dia santificado
pela IgreÍa,' no entant�; pode/ .

ser considerado religio�o por

educação são os que re
ceberão 'maiores d'ota
ções, pois estão enquadra
dos entre o plano prioritá
rio de trabalho a ser de
senvolvido pela rnunlcipa
lidade em 81. No entanto,
os demais setores recebe
rão também substancial
incremento.

GRUPO, GUARÁ
_

O Grupo Teatral Guará,
receberá Cr$ 34 mil' da
municipalidade, para re

presentar o Município de
26 .a 28 de setembro, em

Brusque" no VI' EMO-
, BRESC. A verba é oriunda

REAJUSTE DE PREÇOS
o Chefe do Executivo subme-

Tomada � mesa quando das homenagens ao Oper. Padrão

da dotação alimentação"
hospedagem, e transporte,

e já foi aprovada pela edl
lidade.

esta importância. Até o

presente, "foram três os

reajustes, sornados dão um

montante total de 85% pa
ra o primeiro caso dé 75%

para o segundo. O novo

aumento 'deverá entrar em

vigor a partir de :1:° �e ou- .

tubro.,

AUMENTO DOS
SERVIDORES

Reajuste nos vencimen
tos dos servidores públi-

. cos municipais é a propos
ta do Executivo que deve
rá dar entrada na Câmara,
'Segundo o exposto pelo
Prefeito Salim' José De
quêch, a majoração será
de 25% para os que per
cebem menos 'de Cr$ 10
mil e de 15% àqueles com

'vencimentos -superlores à

A REt-JOA DO SHOW

A Prefeitura Municipal
de Guaramirim prómoveu
nos dtas 6 � 7 deste mês,
duas apresentações da

,

dupla gauches,ca "Teixarl
nha e Mary Terezinha" no
Palácio de Esportes Pre
feito Rodolfo Jahn, resul-.
tando, deduzidas as des
pesas convencionais, llqul
.do, Cr$ 27.500,00, que se-

. rão repassados ao Rotary
Club local. A Prefeitura
auxiliara ainda o Rotary
com Cr$ 60 mil, conforme '

projeto-de-Iei que irá à CâL
mara, destinado eo Natal
da: Criança Pobre.

A Câmara de Vereadores
VERBAS

Campanha de Prevenção de Acidentes dê Trânsito
Envolvendo empre-

sas, o setor educacio
nal, lescoteiros, rádio
patrulha e polícia rodo
viária estadual, será a

berta neste sábado, dla
20, 'a I'Campanha Jara

guaense de Prevenção
de Acidentes de Trâns!-

, to, prolonqando-se 'até o

dia 28. Para elaborar o

programa da Campa
nha, estas entidades
reuniram-se no auditó
rio da Eletromotores
Weg, sob a coordena
ção do Prof. Baldurno
Haulino, quando tam
bém deflnlu-se os obje-

'

tivos que nortearão a

iniciativa, cujo lema,
sugestivo, é: "Trânsito
,.- Uma Responsabilida
de de Todos".

Em sua fase prepara
tória, antecedendo a

campanha, esta semana,

o alunadó das escolas
do munlcíplo confeccio
naram cartazes enfo
cando a segurança no

trânsito, dando ênfase
aos pedestres, ciclistas
e' motoqueiros, envol-·
vendo também os pais,
para uma maior difusão
de sua real finalidade.
Ontem houve o recolhi
mento dos cartazes pe
los professores. A cam

panha conta como seu a

liado, todos, os ,órgãos'
de impre�sa com a�.

ção em Jaraquá do Sul. .

Feriado' de 8 de dezembro será
mudado para 26 do mesmo mês
'\ - .

Tramita na Câmara de ,Verea- extensão ao, dia 25 de dezem- zões 'aeslnaladas pela direção
dores, um projeto-de-lei de ori- bro e também, por tradição, a da empresa.
gern executivo, que altera dls- data ainda é festejada no muni-

. -

d
' HO.MENAGEM AOposltlvo da lei que regula os cíplo pela colonização e va-

feriados municipais, propondo a rias origens, passando, desta "PADRÃO/80"

mudança de 8 de dezembro pa- forma, 8i ser um dia religioso' de
ra 26 do mesmo mês. Muito em- fato.

A abertura da I Oam
panha Jaraguaense de
Prevenção de Acidentes
de Trânsito, dar-se-á

.

hoje e amanhã, quando
o' Padre e Pastor das
Comunidades Católica ed

. 'prestou, em sua sessão desta
, !bora aten a em parte os empre-
, Evangélica" farão' alú ..

semana, uma signiHcativa ho- '
, ' _'

Osários ligados ao ramo lojista O Executivo, em sua argu- Salim Dequêch informou A ASSOCIAÇÃO C ..

sões durante as cele--

ê t á d t menagem ao Operário Padrão D'USque lutam pela mudança deste méntaçao, cr que .es ar es a
, O município haver recebi- Mr=RCIAL E IN -

brações lltúrqlcás, lern-f
.

d f
..

ld d forma atendendoo a's reivin'd. lca- de Jaraguá' do Sul, José Jaco- d C $ 250'1 b btl TRIAL DE JARAGUA'ena o ace as proxrrm a es O r rm , ver a o 1- brando a importância eje ti'dad JljiIÍ���iMNl.......f&.!t������..�"�..�.b1'i�fu�inic�y'io�n�ri.0;',�dia��I�n;;d�.�T�êx�tl�·I,......Ao . .Jn ,I ,",,,,,",.,t d f g""..",L -j:.t-.Q-�iI-""'·iitl'�aliiiliil'�·IJ·'I'�"""II"\�II",._..�"pas y� .• e
:

• • ._....,.�&:I�ta O . e � ,_
_ nk!latk>-q� deve\do muitos jaraguaenses vão à com a anuência do clero, enten- Victor Fontana, junto ao PARA O DIA 13 DE OU- tomar no sentido de se.outros centros circunvizinhos dendo ser Justa a .trasferêncla Ministério da

'

Educação e TUBRO, AS 18 HORAS, prevenir acidentes, Quef
.

d
.

I d f
.

d d 08 r 26 de de gislativo, Heins BarteI, cheque C I
- ,

I'
-

O AS
'

azer compras, causan o preju - o ena o e pa a -

.

u tura e que serao ap 1- A REAUZAÇA DE -

tem causado, aqui mes-:é
.

I I d br ó
.

rovação da de CrS 4 mil, oferecimento da' d
-

d
.

É
'

OR'zo ao com reio oca, o verea or zem o, ap s a ap "

ca os na construçao e, SEMBL IA GERAL -

mo em nosso rnunlclplo,I'd d bl rt'dá' d Câmara de Veread.o res. Câmara. Vários oradores ho- h I' I t A EM SUA SE
'I er o oco pa I no o par- uma canc a po Iva ,en e na DIN RIA, -

perda e mutilações de,tido ·g'overnísta garantiu à repor- menagearam a Jacobi pela es- E I B" S- P d DE, QUANDO SERÁ· LI- \

colha, também o S�si pro'motor
SCO a. aSlca ao e ro, Várias pessoas.t!3-g�m que fará emenda ao pro- EMENDA

� d.o' evento, desejando-lhe suces-
de Guamira�ga. DO O RELATóRIO DA Neste sábado, tam-,jeto; prop0ndo que a data 'seja' \

O vereador José" AI'bárto Kiftz- so quando da campanha a nivE;!�
DIRETORIA RELATIVO bém, O Sargento Esprn-,alterada para 25 de .julho, que AO PERIODO ADMINIS- d'ol Co anda te dake, líder da bancada governista estadual, no final deste mês, em a,-' m n.,

marca o 'aniversário de fundaçlo Adiantou ainda o alcai- TRATIVO .OUTUBRO/79 R 'd'o Patrulha co""'enna Câmara deverá, segundo ga- FloriaÍ1ópolis, concorrendo. com a j ,II'
-

de Jaraguá do Sul. de, que Güaramirim' foi a- E SETEMBRO/80, A- tará a campanha emrantiu à reportagem, apresentar outros 22 Operários Padrões do ".'
'

.

Es d' quinho.ado com r:ecursos PRESENTA9ÃO. DO BA-, entrevista que concede-emenda ao P._rojeto, alterand(), , ta o. .

� d d C $" LAN'ÇO GERAL E EL'EI- àc, . a ar em e r r� . Rádio Jaraguâ.no que considera justo e certa- . O vereador, José AlbertCil Klitz- ---6' 3.000,00 do GOverho do çÃO DO CONSELHO Na segunda-feira, diamente terá apelo de todos 0,8 ke, um dos .m�mbro.s , do jqri Estado, - refe�ente a taxa DELIBERATIVO· PARA n" as empresas envc)i-jaraguaense�) o feriado de 9 de que escolheu o jOperário. Padrãe de calçamento, efetuado O BII;:NIO 1980(1982. vidas afixarão cartazesdezembro não para o dIa 26 do do Município, em. nome também na cl·dade. 'E ontem, sexta- '
.

em seus murais dlri(Jin-mesmo mês; mas sim, para 25 da bancada do PDS 10l:lvou os
'

po v

-feira, em Joinville, na Se\. PARA A PRESIDI::N- do-se, sObretu:do, a se-
.

de julho, data que mar�a o ani- méritos do' homenageado, tanto' de dá Supervisaria Begio- elA DO' CONSELHO, gurança no tr�hsi�o pa-versário de fundaçAo do 'munl- profissional .como ·comunitari�- nal recebeu ,as importân- VARiaS NOMES SÃO ra ciclistas e' pedpstres.cípio. Entende o' atuante edil mente, sempre leal e/ ótimo co- eias de Cr$ 158 mil oriuri- 'COGITADOS, NO EN':' OS alunos, por sIm vez,qu� a transfeféncia para 25 de laborador. Também Reginaldo dos da Secretària da Agri'- TANTO, SERÁ 'CONHE- afixarão os carta7e:3 porJulho agradaria a "gregos e Schiochet, da . bancada 'do cultura e' Cr$ 350 mil, do CIDO SOMENTE NA eJes, confeccionados.troianos", tanto. a população PMDB, paràbenizou-se, pela es- Governo do Estado, co'mo bATA DO pLEITO.
-

sob a c-oordenação dacomo a prQpr'ia classe empresa- colha, f�licitando. pela sua de- auxrlio. Sra. Onélia Eischinger,
,

rial e também ao clero, que cer- ,

dicação à empresa e à corituni-
nas 'escolas, casas detamente não porá �bstác",los já dade, achando bem determiRa-
comércio e nos ônibus,.que vem 'de encontro com as da a homenagem que lhe era

A"
....

d Naquele, dia, o Sarg'hltoreivindicações de toda a comu- p_restada pela Câmara. Ar esco- ' alUaçao,· O Plcolli, da Polrcia ROdO"nidade. Iha acertada por parte do corpo viária, dará entrevistade jurados foi ,também destaca-

E'
.

d·'
.'

.... na Rádio Jaraguá. .

da pelos edis. sla roo
- .

na re'g.l-a'o' No dia �3, terça-feira,O Agente do Sesi, Adernar Lo-
teu à apreciação da edilidade tin Frassetto, por sua vez, agra-
jaraguaense, um projeto-de-Iei, ,deceu à Câmara pela hOl1.1ena- O deputado Octacrlio
reajustando os preços solicita- gern e pelo trabalho que de ma- Pedro Ramos, quando da
dos pela Cesbe S.A., 'que eX8- neira decidida vem prestando solenidade de entrega do
puta os trabalhos de pavimenta-. em prol do trabalhador, pela paz cheque de Cr$ 4,5 milhões
ção asfáltica em várias ruas do social, o lemA, que determina a dö Governo do Estado, comunicrpio, concluIndo 88 nlo e- açã? do' Sesi no Brasil. Em no- laboração finance,ira ao
xecutadas pela Pavileste, que' me da: "arita, agradecendo a ini� Município para as de�perescindiu contrato. ciativa da Câmara de Vereado- sas de preparação dos
O reajuste solicitado foi de res, falou Ivo dos Anjos. XXI JASC, revelo,u à. im-

97,10% sobre o saldo de, Cr$
/

E. por fim, o Capitão José Ba- prensa presente, a atua-
28.841.484,72, acrescentando-o hia, Delegado do Serviço MiIi- ção do Estado junto aos
para CrS 56.846.566,38, isto de-

. tar, 5.a Delegacia, também E're- ml:micfpiOs que represenvido à 'nflaçlo galol)ante, que sidente do Júri que escolheu ta Assef!lbleia Legislativa.assola o Pars, entre outras ra- -\José Jacobi, Op�rário Padrão '

Municipal de 1980, de Jaraguá Para Schroeder, por e-
do Sul, destacando as virtudes xemplo, -o Governo do Es
do homenageado e o trabalho tado deverá destinar um
do Sesi em premiar o trabalha- caminhão, reformado, pa
dor, traçou ligeiro paralelo en- ra adaptação de um tan_'
tre o Brasil e o 'bloco comunis-

.

que que servirá para irri
ta, onde lá, também, se premia gação das principais ruas
o trabalhador, mas de outra for- ,do Municrpio conside
ma, à custa de sacriflcios, de

,

rando não possuir calça
dor, de pressão entre, outras., mento e·o aumen�o do
formas aviltantes que felizmente tráfego que se acentua;
aqui nlo ocorrem., Invocou ã provocando poeira em de
Deus a cantlnuldade (lesse pro-, masia. o. Estado também
cesso no Brasil, escolhendo a deve,á' ressarcir o muni-
cada imo ° Operário Padrão, cfp'o em Cr$ 900 mil, quan
sem InJunçlo porrtlca, somente tia que ,empregou na aber-'
por mérItos dos concorrentes. �ura da Estrada Duas Ma-

Eleição da
Conselho

Deliberativo
dia 13

PROGRAMA

Festival da
a

,Canção
juventude

m'a�, inal!Jgurada semanas
atrás e que se destinará
par'a compra de um ca

minhão Mercedr:l3 Ben,,:,
,tascl!:ante, cujo p!ano de
ar, j (;�çã'O já foi· encami' Com a fi'nalidade defini- 'como obrigatoriedade, so-

r.�at o � aprova0:! J. da de congregar a juvantu- mente músicas de compo-
de estudantil jaraguaen§e sitores brasileiros. O Con

Enl_Massarandu�'1', tivt'- em torno da arte" especial- junto Torre de. Comanda,
ram inrcid as obras da Te- mente da mús.ica e desco- animará o evento.
iesc, segundo Oc:acf'ij, brir os dons artrsticos ia- Um júri forinado por se
c .. jc prédio Já está con- tentes em muitos jovens te membros escolherá os
c di�"'''' e a ,redp er." fase que precisam de oportuni- me,lhorés do FECAJA, que
:"= implantação.' devertt dade para se manifesta- receberão, pela ordem de
ter 'infcio em, outubro As rem, o' Centro Crvi_co Estu- colocação, Cr$ 3 mil 'para
obras da área ligada a dantil "EmUio Carlos Jour- o primeiro colocado, Çr$
Casan estão,'em fase de dan" do COlégio São Lu(,S, 2 mil par;a o segundo e Cr$
execução e, no setol" fS- estarä. promovendo no sá- . 1 mil, para o _terceiro.
portiva, 10! lib�rado Cr$ .. bado vindouro, dia 27, o

CAMP. INTERNO1.439.536',36 para cobertu- III FECAJA '_ Festival da·
ra do ginásio de esportes. ,Canção Jaraguaense, jun-

ta ao Cine Jar'-aguá, a/par
E para Coru!)'á, foi auto- tir das 14 horas.

ri2!;:ldo a liberação de Cr$ As inscriçõe$' oara tal
800 mil, que serão ein- 'Festival, encerram-se nes-
pregados à. delegacia de te dia 20,· nos Colégios
pOlrcia e cadeia pública. . S.ão Lurs ,e Divina Provi
A rede d'a Casan, terá bre- dênpia e, também, na Aca
ve O:seu inr6io, já estando demia de Música Carneit:i
!DörrClof(JG as· obras junto nho (Edif. Miner), ao Ipreço
ao sistema de captação. de Cr$ 50, tendo a cumprJr

'serão afixadas várias
faixas com, dizeres alu

sivos -a campanha nas

imediaçõ'ßs do Posto
Marcolla, Posto Mime,
Posto Simon, Posto Em

mendoerfer, Supermer-
rcado Breithaupt, Super
mercado Riachuelo e'

próximo ao Parque Fa
bril Weg II. Também 3

faixas serão colocadas

próximo a MaJwee.
Na quarta-feira, dia

,24, haverá distribuição
de panfletos sobre ori

entação -de segurança
no trânsito aos colabo
radores de todas as' em

presas, nos horários. d�
saída. No dia 25, distri
bulção de panfletos aos

moforistas, a cargp do

Grupo Escoteiro Jacori

taba, com cObertur_,a da -

Polícia Rodoviária (SC
-'301) e da Rádip Patru

lha (Mal. Deodoro, pro
.ximídades de C;:n:ro�a
rias Hornburg). E alem

disso; em cada posto d�
gasolina, p'ermanecera
um escoteiro que entre

gará o panfleto. para os

motoristas que abaste

cerern.
E na sexta-feira, os

participantes da campa

nha farão p�le.s�ras nas

escolas. Durante toda a.

próxima' ...

semana, ser.á
exibido um slide no CI

ne Jaraguá, no início de

cada sessão cin�mato.:.
,gráfica, enfoca�do, a

prevenção de aCidentes
de trânsito. Também, de
20 a 28 a campanha, se
rá divuigada na Rádio

Jaraguá e na TV Santa

Catarina Canal 5 de Jo

inville.
Está acertada para Cl

dia 03 de outubro, na

Weg, uma reunião de a

valiação dos resultado�,.

visando com isso aprI
morar' as campanhas
posteriores.
São estes os partici

pantes da campanha:
Weg, Marisol, Menegot
ti; Jaraguá Fabril, Cyrus
Marcatto, Bebidas Max
Wilhelm, Jnds. Reunidas
Malwee, Dalmar COA

fecçõ'es, Kohlbactl, Rá-,
dia Patrulha, Polrcia Ro

doviária; Escoteiros e a

Supervisaria Locai de

Educação.

movilnenta

,o Centro Crvico do "São
Lurs" iniciOu, ontem à noi-
te, seu C,ampeonato Inter
no de Futebol de Salão,
denominado '''Ce'' Emflio
Carlos Jourdan", entre as

salas do curso 'noturno.
Encerra-se' na tarde deste
sábado, quando do 1.0 ao
4,0 coloçado será entre- ,

gue medalhas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversariaales'
Ariiversarlam hoje, sábado

, Sr. Honorato Tomelln,
em Blumenau .

,�r. Loreneo ErschingSra. Marilena Cópi
Amazilda da Cunha Ja
cobl, em ltapocuzlnho
Bianca Andréa Socrepa .

Sr. Helnz Püttjer
Ana Cláudia Siefert

Aniversariam, amanhA
Sr. 'Max Scht1êrder,"em
Hio Cerre II
Sr. Haroldo Schneider,
em Itajar
Sr. Alfredo Gusta
vo Horst
Meraci Rubini
Sra. Leocádia Pedri' De
marchi, em Itapocuzinhe.

Dia 22 de setembrö'
Sra. OHvia Paterno Doé
ring
Sr. Ari Wolskl '

I Osny 'Wackerhagen' Jr;
Sra. Loordes, esposa do
Sr. Marcelino Zangheli
ni, em Nereu Ramos
Sr. Renato Guilher-
me Stulzer
Viviane, ,filhÇi do dr. Vi�
tório Altair (Rosely
Gumz) Lazzaris

Dia �3 de setembro
I
Sr. Ottemar Ga:ia, em
I talar
Sra. Martina Liesenberg
Sr. Horst Stein
Aldo Veltolini
Nivalde' Lindner
Márcia Maria Holler

Dia 24 de setembro'
Sr. Ignácie Leutprecht
Sr. Artur Ersching
Sr. Nivalde Adalber
to' Freiberger

'

Sra. Adelina Scheuer
Sra. Cecflia, esposa 'do
Sr.. Theebald'o Hagedorn
Sr. Olegárie Stingh�n
Deise Pereira
Waltrudes· Mielke
Sr. Valdenir Luiz Frei
berger (Tuti)

Dia 2.5 de setembro
Sra:. Hertninia Temaselli
Sr. Gerhard Grützma
cher

'

Sr. Ottmar Kreutzfeld
Sra. Isolde da Cos-
ta Behrens, em Guara
mirim
Rogério L. Gonçalves
Sérgio Zonta

Dia 26 de setembro
Sr. Walter Lawin, em
N8reu Ramos
Sra. OUlia Schmitt Fer
reira, em Guaramirim
Sr. Ing'Omar Hornburg
Aldfrio Luiz Oliveira"
Herberto Georg
Noss'os cumprimentos à

todos os aniversariantes da
semana,.

lascimeatos
Dia 22 de agosto
Joslane, filha de Resali-
no (Rosita) UUer

.

Dia 27 de agosto
Claudinei, filho de Ollrlo
José (Irene) -Minei

Dia·30 de agosto
Allan, filho de Albano
(Venelori) AIdrovand i

Dia 1 �o d:e setembro
Evelásie, filhe de Eugê

, nío (Erica) Rossio

Dia 09 de setembro
Tânia, filha de Atardes
(Guiomar) Júnier '

Denise, 'filha de José (E-
rentraud) Murara

\

Fabiane, filh'O de Gilmar
(Ditlind) Hinkeldei
Clál!ldio, filhe de Jesé
(Neusa) da Silva

Dia 11 de setembro
Ronàlde, filhe de José
(Diva) Trevisol

Dia 12 de setémbro
Marcos, filhe de Hermf
nio (Isolde) KI'Owaski
Arlete, ,filha de Dervali
n'O (Helena) Fiamoncini
Fábia, filha de Luiz (Isa-.. � (

.

bel) Moser _,

Márcia, filha de Germa
no (Lenita) S,ell

,

Giselle, filha de Valério
(Claudete) Garcia

�--,_,,�,_,,---------------
VILLARINHO SO'RAYA CHEGOU:

No dia 2' de 'corrente, o' Pela segunda vez a ce-,
Gevernador Jerge Konder gOflha leva alegria espe
Bornhausen e e Secretário' cial para e lar de jevem
Júlio César, assinaram es casal bacharel Ariewalde
ates de nomeação do no- - Ellen Silvia ProdêShl -
ve Ceerdenador de Esper- Hansen, com a chegada de
tes, da Secretaria de Cul- mais uma menina que terá
tura, És'pá,rte e Turisme, o sugestivo nome de 5.0-
elevando 'ao, álto poste e rarya. Felizes também es
Pref. Joaquim' Mires Villa- ,avóS paternes Edmunde.erinho Júni'Or, um dos vete- Resa Hansen e es avos
ranos co Iaborade res de maternos, e nosse reman:"
Pref. NUton Pereira, a cista, jornalista e profes
quem sucede, após ter si- ser Auguste Sylvie e d?nado aceito o ped'ido de 'sua Ellen Andersen Prodöhl,
exoneração, em caráter ir- este já cem o seu trtulo
revogável. O nove direter confirmado de "Opa" ce
é integrànte dp Rofary ruja da irmãzinhai da So
Clube: Flerianópolis-Leste, raya, a risonha Evelyn.
ende desempenha o cargo' e --k-
de Presidente da Comis- NOVA AG�NCIA
são de Se,rviços Internos

,

A Caixa Econômica Fe
daquele clube de serviço. -der,al - .Agência Jaraguá
O Prof. Vmarinhe . deverá do Sul, centará com neva
ter destacada' atuação' no

.

sede, própria e, para tan
desenrelar dos próximes te, ªdRuiriu terreno. na ;rua
XXI Jogos Abertos de Sta; Gumercindo dã, Silva, ae
Catarina a se, realizarem lado de Probst, onde será
em nos�à �idade, de '17 a edificac;fa. A, área � de ._

..

25 de outubre de' 1980. 1.500m2. E a construçae,
Toda a equipe, agera cAe-

, no entante, deverá ter inr
fiada pele Prof. Jeaquim cio somente no próxime
Mires Villa,rinhe �r., es�á ano, não estando, defini
vivamente empenhada no dos, ainda, es traços, iste
maior brilhantismo, dos é, ,o . seu visual �xterno,
Jasc em nossa, terra, que que' tanto pe�erá ser sim·
nesso semanárie re.c:lama pies ou· com caracterfsti
como sendo h,essa a festa, cas ,germânicas, _co r,no' .0-
mas'feita para todes. Cum- corre,;nas ,agências, .d,e'

.... primEmt9� desta,Çol,una .ao Joinville e," �Iumena".� Ä.
neye CQordellad'er de es· determinaçãe des tr�çQ�
portes dra.· SCET. \depende semente de uma

-1:r- s'olicitação por parte das

SEMANA DE 20 A 26 DE SETEMBRO DE 1980

.,'
',' i

PAGINA 2

.MIRANTE' SOCIAL.
'

..

(NOSSA GENTE - NOSS,A TERRA - NOSSO ",UNDO)
(Equipe "Correio 'do Povo")

'Marcou presença na iii
Feira da Pequena e Mé·
dia Empresa (FEPEMI), no
Pavilileo da Citur, em Ba;
neárie Camboriu, a Indús"
triª Têxtil Jarita, de Itapo
,cuzinho; que realmente
encentra-se numa. fasa de
de<::envt:' Ivimene excep_i
cienal.

ceiro número 'nos chegou
18 mlos, mlmeoçratado,
'trazendo em' seu conteú
do contos. e poemas, den
tre os quais do nosso co
nhecldo poeta catarlnense
Alcides Buss.. o. "Narnar
ra" aceita colaborações
através a caixa postal 372
-75000 - Cuiabá-MT.

--.k-
DIA DA IMPRENSA
Por ocaslão do "Dia da

Imprensa", 10 de setem
bro, a redação, dentre
múltiplos' .

cumprimentes,
registra es .recebtdos
do vereador. Ernesto Feli
pe Blunk, de Cerupá; de
Laure Caldas . Lopes, de
Caxias de Sul; de Capi
tão Delegadb da 5.a, DSM
de Jaraguá do Sul, José
Bahia 'e, de Secretárie,
Fernando Bastos, do Tra
balho, e Integração Polf
tica.

autoridades loeals, e qUI?
não ocorreu, ainda, te
davia, realmente seria in
teressante em estilo ger
mänlco, dada .a população
do rnunlcíplo ser predomi
nante alemã. Em socleda
de ...

,

' -*r
MINISSAIA VOLTANDO

Dia ea de setembro Surgida na década de
. Ruth, filha de Eldrauth 60 sob e signe do rock, a
Clara e Conrado Vo.gel minissaia deverá reapa-

, � recer na préxlrna estação
Dia 05 de setembro no maíor , ógite e alqurnas
James ,filhe de Alltor gatinhas ca city já come

(Ingret Ema) Hefter '

çam a despontar a neva

onda, cintlção que se-á
Dia 06 de setembro uma loucura no verão,
Fâbiane, filha de Ollblo I querem \rer?

, (ResaJina) Mathias
'

--k-
,

NA FEPEMI

....-/:(
HO'MENAGEM ,

A Câmara de Vereade
r:es de Jaragu� do Sul,
presteu segunda-feira,' slg--*- nificativa: homellagern, aoCASOR:O
Operário padrãe/80 doContlaen núpcias ne<;te municrpio, sr. José 'Jaco-sábado, Ivone Horongo"3o, bi, da Jarita, quando di-filha de Raulino (Ursula) versos .oradores se fize-

Horongeso e Älmiro José ram ouvir; cUrl'lprimentan-Ponstein, filho d'e Bernar- de ae hemenageado e aedo (Yolanda) Ponste'::1, Sesi, promotor do evente.ele funci;onário de Besc. Jacobi recebeu quatroA recepção será no Ba8- mil cruzeirós da CY, en-
pendi. E ne próximo dia tregue pelo presidente25, sobem ae altar os a.. Heins Bartel.
mígos Dimas, B'ogo e Sil- _*___

vana BIosfeld. Felicita- VISITAS ILUSTRESD.ia 13 de setembro çõesl Jaraguá recebeu estaSeisa, filha de Atanázio -*- semana vis,itantes ilustres,Jesé (Mercedes) Kostet- ',AGRONOMOS nas pessoas de ecretáriezer O Núcleo Litoral Norte Júlio César, de Cultura,Patrícia" filha de Maneei de Associação dos Enge- Esporte e Turisme, que'(Apolônia) Kreft nheiros Agrônemos de veie trata,r sebre a' reali-
, Santa Catarina, com se- zaçãe dös Jogos AbertosDia 14 de setembro de �m Jaraguâ, através de 'e do Presidente da Telesc,Fernando, filho de Pé- ,Presidente Paulo Demo e Capitãe DQuglas de Mace-dro (Ana) Zimmermann Seoretárie Lúcie Thoma-

'

de Mesquita. Ao meie-dia
I 'zelli, convidando para ci "de quinta:..feirä, ne BaepenGiseie, filha de, Jos� programa em homenagem di, a municipalidade ofe-, '

(Célia) Domingos a árvore, ocerrido .ontem, receu, almeço, muito con-
"

.
'. no Campus l)niver�itário 'corrido, por sinal.

OFerlnadnda('Afllhald' d)eFJoseO' da Furj, em Joinville. �r an e rno a aur'
,

'

--k-' INDEFINIDO
ALESSANDRA ROEDER Falande à imprensa es-
A p'equerrucha Ales,san- ta semana, o Prefeite Vicldra, primogênita de ca- tOir Baue'r e e Deputadesal amige e leitor da colu- OçtacrJio, garantiram não

, Sirlei, 'filha de Osnildo 'nà' Rubens (Ana Maria) l:Iaver a:nda neuhuma pro ..(Marth'a) 'Gumz
'

.

Roeder, no próxime 'dia gramaçãe' .oficial de'finida
30, apagará sua primeira pele ,Gevernader Jo,rgevelinha, acontecimento que ,Bernhause'n que aqui esserá devidamente ce- tará no próximo mês, na
memorado; E o Rubens, abertura des' Jasc, oca
dia 1.° de outubro, .esta- sião em que procederá as
rá de' idade nova. Cerne.. inaugurações de nove
meraçãe d'upla, cumpri-, 'ínlias Cle eeltrificação rlJ-mentos.' ,

ral, duas pentes e e novo
-*- fórum da Cemarca. ,A in-

'''NAMARRA'' 'definiçãe prende-se a não
Este tftule da sugestiva marr.ação de datas, ainda,publicação que reúne gru- pele Governader.

'Pe' de poetas e escriteres CURI:6S
,

de. Cuiabá-MT, cUJo ter- Para quem' apreci,a e

)

-mÍiiIIiL'I� I
"KAFFE HAUS"

MALHAS JARITA EM FESTA...

I
No 26.0 aniversário das lIIIa

lhas Jarita, quem �nha é .você.
Até 15.05 tudo pela metade do preço

,

Vi�lte nosso complexo comer
ciai composto de requintado, café'
colonial, maravilhoso posto, de ve"!-
das, lanchonete, play-ground.

'

� Rodovia SC-3p1 - Km 5 - Fon�
72-1266 - Jaraguá do Sul -,SC,

Do V. SilvaAtravés do nOSSOI sema
nário Correio do Povo - dos Correios,e Te'égràfosColuna Social - os asse-

d ,,,,,- jeladcs da "cuia" sob os desta ci aiu�, cu � tempe
de serviço findava no mescuidados do flautista R,
'mo mês e ano em curso.

Bastos, responsávei' e eon-
,A turminha do Chimar.,servador de sua edicula.

rão não descurou-Sle dianonde! se comentam' as to-
te desse raro aecnteel ..fócas do dia, embora um
mento então ocorrido natanto tardio tentou apre- "Cídade dos Motores··.sentai' aos leitores a' crê-
Joaquim Pia2era, Iara.nica sobre' o casal Joa·

guaense até debaixo dã�qulm Plazera - Frleda
gua, onde viu o raiar deBrückelmer. Ele, ,apo�!:?nta" sua' existência a 10.12.1909do na funçio d'e escrlturá- p' AI'rio da Exatoria: Est�dua' na lIoje Rua 5 - e'. UI-'

sio Boeingi -.- B'airro Barrat3efa Portaria n.O 1.294 de
do Rio. 'Cerro, filho' de V-it-07.07.1980. Sua ,esposa r

.

Frieda BfÜckeimer Piazera terle e 'Edvirgem Borto Im

Piä2l�a dand'o':lhe 'os se--li-- qwe atuaiVa na Empresa
guintes filhos: Honor�toNO CONCURSO
(Do'm�; Otílio; Lino; Maria;Jaraguá do Sul marcou A'''�I' R "'a Cr·lstina·CONTABILISTAS "'"- Ia; asa I ; �presença no Ooncurso

'Jaraguá do Sul deverá, Joaquim e Amabile.Rainha da III FEPEMI, rea-
J

' .

d exerceu a '

lizado no Cinerama, em marcar presença, de 10 a �v�m am a� •

t _

Balneário Camboriu, '10 12 de outubro, na cidaüe profl�o d'e ai alate es ,a .

final da última sulina de Criciuma, da 4.a belecldo lá �'os longm-
concorrendo ao st�t��na� Convenção dos . Gontabi- . qúos anos �e 1933, na �-
Sna. Marli Reck, da Ind. \ listas de Santa Cat.arina, merg.ente vila, de Jaragua.
Têxtil, Jarita. A Comissão e�contro que reunirá pro- ' Caso�-se �m 2�.08.1940

fissionais de todas as re- com a Jovem, Frle�� queJulgadora, presidida pe..
giões de Estado. ' lhe d�u os filhos: He!lo Jo-la atriz Tônla Carrero, reu
AO VELHO MUNDO sé, casado com RosangeJar.iu elegantes personB'l-
Em'preendendo viage,m Kosa.tz; Vald.,ete I,gn.es (fal.),dades altamente ccluná":

dveis do Estad'O. ao Velhe Mundo, ci casal \ Lenlta Mafia, espo�a\ e

�_,
.

amige Adernar (Ingrid) Roberto Paulo .NascIT,e'!to
EVANGELlZAÇAO Duwe ele um dies direto- residente na Cidade P�m-

,

O Paster Linctoifc res d� Frigerífice Rio da cesa dos Cam,pos" PR, on-
; Weingärtner, estará em Luz S.A., curtindo as r:ne- de o nosso h,omenagead?
Jaraguá, de 23 a· 27 de

,

recidas férias. Uma boa se aprimorou no seu ,Ofl·
corrente , pa.ra cinco noi- viagem! cio,

.

tes de evangelização, so-' -11-- Politicam,entiel teve pah
m�nte em Irngua alemã, BETO' AGITANDO ticipação ao cargol de pre- ,

sempre a partir d'e .20 ho- Beto Promoções volta à feito municipal, cuja no-

ras, na Comunidade Evan car.ga neste sábado, 20, meação foi a 24.04.1947.'
g'élica. "Hilfe Zum' Leben" promevendo um '''bailão'' Foi taml)ém participant.e
será e tema da, evangeli- no salão do Betafogo, com, e fundador de conjuntos e
zação, para a qual trodos. Os Schiavini, de Cencór- de orques.tras e dia tão
são convidados. dia. E no dia 27, próximo propalada' Socilelcfade CiJl ..,

,
' -*_ sábade, e "Baile da Pri- turai Artistica -:- fundada

VOO, CEGO mavera", no Juventus, te- no recinto da guarita do'
Ontem à noite, no Co- rá o Cenjunto 4.a Reden- saudoso Harnaclk em . ". ,

légio Est?dual Lauro Zim- çãe, de Itajar. 06.06.1956. Participou. da
mermann, em Guarami- -*- forrnaçlo da banda muni-
rim, .o pC5eta da terra p.au., NO JORI eipal na gestAo de Artur
lo Ciça (Aldo Schmitl) Paulinp 'Buchmann e A-

Müller. Não � �eube" porp,reced'eu, oom coquetel, lersio Gess�r, convidando
certo, 'O motivo da sua dis-

ae lançamento de seu 'i-', e. reç:lator da ooluna, Flá-'
solução... Cada dono,' ins

vro "Vô� çe'qo", muite VIO J,osé, para tomar pa!'- trumental tratou de ensa
prestigiàdo; A Prefeitura te ao lad� d?s demaiS

car ficando o restanllet aMunici'päl através seu ti- companhelres, da mesa
critério do alcaide; quetuJar, Sali'm Dequêc�l. co- de ju!�dos' que irá julgar soube se desfazer _ doanlaborou com o dancamen- as muslc�s concorrentes
".do-os aos m.úsicOs, am.te e ,noite de aut0�rafo�;, no III Festival da Cançã� guinhos do coração, que"Vôo Cego'" oede s'ar ad- ,Jaragua...ense, que sera. ativavam na então vilar dieqÚiride, em,Guaramir!m,

-

dia 2?/9,. no Cine Jaraguá, Corupá.;-,a Ceordenader:'3: Munici, cem mfclo às 14 heras. E
Na próxima reunião dosDal ae Educação e Cultll- por. ralar no FECAJA, as

�·a.' Ao Paulo Ci;'.'a, todo (, inscrições encenam-se' chupa cuia, isto é, na oca-
:< sião do nosso Sle'manári.or.osso apoio qU9 el.e be"l1 h�Je, sába�o: ju�to. Aao' estar de posse do assiduoe merecê. Sao Lurs, Dlvma Provlden-

GOVERNADOR DE cia e Academia de Músi-, assinante Sr. Bastos, nã'o
R01'ARY ca Carne.irinhe. f�l�ará a presença do nos-

O Re de .Jaraauá ':l-J ENCONTaO so t1omenag.eado Quinea"
S'ul, recebe segundà -feira, .Grupe de anima?o ca- um dOs associados d'o Ro-
e Gevernador do Distrito sais da nossa SOCiedade. da de ChlmarrAo.
465 de' Rotàry' 'Inten'latio- reuniram-se' quarta-feira
nal. Dario Maciel que na à neite na residência do
opertunidáde estará efe- casal amige Elisabeth -
tllfindo visita de trabalho Waidir - Watzke, pa"a
cumprindo extensa agen� ,um dEiscentrardo bªte-pa
da que: inicia-s;e às pri- po, r,egado.a co.mes 9: be
meiras heras da tarde, 1;10 bes. � mUlto Impertante
'Italaral• E 'às 15 ,horas, o esta confraternizaçãe.

.

Gevernador dará entrevis
ta coletiva à imprensa, se�
gund'e Udo Vargas, Presi
dente do Rotary 1'0cal.

,

belo Gante do curió, ama
nhã, domingo, a partir
das 8 horas, na AABB,
junto a "Colina de Oure",
a Sociedade .Iaraquaense
de CanariGultura e Ornlto-,
legia e a Sociedade Ami
gos do Ourlö, de Florian6-
polls, promoveram o I Tor
neio de Cante e Fibra, sm
todas as modalidades de
disputas, reunindo curio
sei ros de várias cídaoes.

LIGUE PARA 72-0091
E FA'ÇA SUA
ASSINATURA. '

'�PENAS Cr$ 250,00

Agora na �einoldo Rau, ,626, ateri�
. dendo diariamente,. inclusive aes sába
�dós até às 18 horas e aos domingos e

feriados das 8 às 12 heras. Demons,tre
seI:! carinho. Ofereça fl'ores da

FLORICULTURA IMPERIAL

Decorações para casamentoS - Décoraçóes
para Igrejas - De�ofaçaes para cluhes ---:' Arran)Qs.

para festas - Buquês em geral.
,

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

solução� Eficiente!

- ("

Plantas ornamentais.
, I

ATENçAe: Nio temos filiais 1,Fundos Açougue Mahnke

[OMERCIAL fLORIAMI
Oficina de Máquinas

de Escritório.
Antes 'de mandar suas má-

\ '

. quinas para conserte, cqn-
sulte-hes.

Rapidez, efic.iêncira e bons
preçes estão á s'uà di'siposr�
çãe.

!

'..
Rua Venâncio da, Silva

Perte, 331, 'ao lade da Weg, I,
'

Fene 72-0053 (recado):)- Ja.."
raguá de Sul-SC, '

. Para esta primavera, visfa-�
na moda, elegante e descon
tralda. Passe na

,

Calce e 'vista-se melher
nesta primavera cem a

a,zdere(a J6IAS?
PRESENTES?
SO NO.. _ Oo'!fooçâes

, • j

'� Sueli, ,Etda'.
• ,I .....

e verifique as .opções ,t'l;

para presentes que só a :;', }�,I

,�. ,� .:.1 �.

SUELI "JiEM�
,

'Trls lojas para melhor.'
servir a distinta clientela,
,duas na Getúlio Vargas e na

,l!IIarechal Deodoro.

CJNDERELA,"

!

a melhor .opção para

J Lanznaster
,Av. Mal. Deodero, 364

JARAGUA DO SUL
.

- SC
Um pre�ente para,cada gosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMANA DE 20 A 26 DE, SETEMBRO DE 1980

lnscrições
na

aos

19.�
, A Secretaria da Educa
ção abriu, em tocfo o Esta.
do, as inscrições ,parà as

provas de Exames Supleti
vos de 1.° e 2.° graus, que
serão realizadas nos dias
'12, 13, 14 e 15 de dezem-

bro próximo.

A nfvel de microrregião,
a 19.8 UCl1e, localizada na

Av. Getúlio Vargas, '100 --:"

2.° andar" atend!e aos inte
ressados de ambos os se-

,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PR�FEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUl;:;

DECRETO N.o 607/80 I
Autoriza os estabelecimentos'comerciais
e b,ancários p'rorrogarem o expediente.

i

VICTOR BAUER; Pref�ito Municipal de Jara
guá dó'Sul, Estado de Santa Catarlna, no uso e

exercrcto das atribuiç,ões que lhe confere ,o item
XXIX do art, 70, da Lei Complementar N.o 5, d'e
26 de novembro de 1975; e

Considerando a grande afluência de des
portistas, autorldades esportivas e turistas a es

ta cidade, em vista dos XXI JOGOS ABERTOS
DE SANTA CATARINA;

,

consreerendo- que' as inúmeras delegações
que aqui se alojarem, necessitam de um atendi
mento constante, notadamente no que se rela
ciona com o fomectmento de alimentos e ópera-
-ções financeiras,

DECRETA:
"

,

'Art. 1.0 - Ficam autorizados os estabeleci
mento� comerciais e bancários prorrogarem OI

expedlente normal de atendimento ao público
nó período de 16 a 27 de outubro de 1980, obé�
decidas as disposições contidas na Consolida
ção das Leis do Trabalho e outras vigentes.

Paráqrafo único - A prorrogação a que alu
,
de o presente artigo, compreende o horário das

,

07 às 22 horas, sem: interrupções,
, ,Art. ,2.0 - Este Decreto entrará em vigor'
na data de sua, publicação.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 12 dias do mês de setembro de 1980.

'VICTOR BAUER
_

Prefelto Municipal
O presente Decreto foi registrado e publi-.

cado nesta Diretoria de Expediente, Educação e
Assistência Social, aos 12 dias do mês' de se-

tembro de 1980.
•

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA
DO SUL avisa a quem interessar possa que, no

período da realização dos xxr JOGOS ABERrOS
DE SANTA CATATRINA, nã0 permitirá, a venda

de' guloseimas, bijoterias -e outros objetos, rias
. vias púbJi,cas.

A com'ercialização destas mercadorias so

mente poderá ser feita, nas dependênciais dos

Clubes que sediarem competições" mediante au
torização e'Xpressa do Clube e o recolhimento
dos Tributos que competem à munioipalidade.

A inobservância da presente proibição im
plica nà apreensão das mercadorias e na apl,ica-
ção das sanções legais:.

.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos
12 dias do mês de setembro de' 1980.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

,

AVISO

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO.SUL, objetivando mostrar a todos os que vi

sitaçem o Municrpio pOlr 'ocasião dos XXI JOGOS

ABERTOS DE SANTA CATARINA que somos um

povo' ordeiro e, pril)cipalmente, confirmar a tra

dição de "CIDADE LIMPA", comuniça a todas

'empresas construtoras e proprietários de oons

truções 'sediadas ao longo das vias públicas,
para que' afé o dia 1.0 de outubro de 1980, im

preterivelmente, removam todos: os materiais
de construção depositados nos p,asseios ou em

locais que impe'çam o, livre trânsito de vercul'os
ou pede'stres.

. �ecorrido o prazo ora conc,edido e não a

tendIda a solicitação, a Prefeitura Municipal re
,
colherá todos os materiais, não se responsabili
zando por eventuais danos a que os mesmos
estão sujeitos:

� �refeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos
12 dias dOi mês de setembro de 1980.

VICTOR 'BAUER

Pref71to Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA ,

PREFEITURÀ MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

Comunicado

I

exames
UCRE

supletivos
r xos das 7h40min às 11 h40

min e das 14h às 18h, até
o dia 03 de outubro, data
do encerramento das ins
cri,çaes. Para Ci) 1.0 grau,
os

_

candidatos deverão
possuir 18 anos completos
oU' a completar antes da
última prova e, para o 2.0
grau, 21 anos completos,
idade exigida . também pa
ra casados e emancipa
dos.'

disciplina, no Besc. O can

didato deverá apresentar.
requerimento em modelo
padronizado.

.

As disciplinas' dos su-
I

pl,etivos, que serão reali
zados de 12 a 15 'de de
zembro são: português,
história, gleog,rafia, EMC,
OSPB, Matemática,. CFB e

língua estrangeira: inglês
ou espanhol. No ato dã

prova apresentar o cartão
de identificação, carteira
de identidade, caneta, es

ferográfica azulou preta.
A 19.8 Ucre recomenda

aos candidatos que não
deixem a inscrição para. os
últimos dias, a fim de não
eo;mpmmefer o bom aten
dimento.

No ato da inscrição, a
presen,tar os seguintes do
cumentos originais: cartei
ra de identidade civil: car
teira de identidade militar
(para militares), 1 foto 3x4
rectente e comprovantl! de

pagamento da taxa de ins-

.

cr,ção - Cr$' 60,00 por

ADMITE-SE
PESSOA. DINAMICA PARA GE

RENCIAR LOJA.
I

TRATAR NA GRAFICA AVENIDA.

[8k.�
, VEICULOS USADOS REVISADOS

-
- Morettl, Jordan & Cia: Ltda.

Fln�nclamento prÓJ)rlo
Belina H L - vermelho •.. ', ....•.........

Belina I( L - bege
'

........•.

.Oorcel II L - branco ................•.
Corcel " LDO - prata .

Corcel cupê - bege .....•.............
Corcel cupê luxo - branco ..•..........
Oorcel cupê - branco . � ..•••..........

Corcel cupê - vermelho •. : ..•. : .

Chevette SL -, prata ...•.•.••..........

,.
Opala cupê - amarelo •...•.•..........
VW 1300 - bege .•..••...• : ••••••••• � .

VW 1300 L - bege '

•..••••..••••..••.• '.

198.0
1978
1978
1978
1977
1977
1975
1975
1979
1974
1979
1975

,

TERRENO x APARTAMENTO

"LAR IMOVEIS" OFERECE APARTAMENTO, DE FINO

ACABAMENTO, EM TROCA DE TERRENO NA CONFLU!:N

CIA DAS RUAS PROCOPIO GOMES, BARÃO DO RIO BRAN
CO E AV. MAL. DEODORO E RESPECTIVAS LATERAIS. IN

F.oRMAÇOE�, PESSOALMENTE" NA LAR IMOVEIS.

t&.' 'LAR. I-móveis
Rua Estéria' Lenzl, esquina Av. Gefúllo Vargas,

.

sobreloja de Dalmar Magazine."
Telefone •• ;............... (0473) 72-0510

TERRENOS:

- Rua Epitácio Pessoa, terreno de 16x25m2, com vis

ta para o Rio Itapocu, no Vla10 rde Ci'$ 200 mil.
'

- Rua Guanabara" lateral da Rua Roberto ,Ziemann,
próximo de Escola, terreno de 377,30m2. Apenas. Cr$ ....
165.000,00.

I

,- Praia de Ubatuba (centro), magnrfico lote a 30ms
( ,do miar, zona super nobre (2.0 lote a partir do mar).

\

- 'Rua 225,. entrada entre Dalmar Confecções e a Kukl,
terreno de 427,50m2. vista panorâmica, região calma. Cr$
280.000,00.,

CASAS:
- Rua Frederico Curt'Alberto Vasei" magnrfica r8$l

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

dormitórios, banheiro social, dependência para empregada,
garagem, edificada em terreno de 933,55m2. Também fi

nanciável pela' Caixa
.

�conO!Tlloa.
- '�venida Mal. Deodoro, próximo à entrada para Ja

raguá Esquerdo, casa mista com Instalações para bar, em

terreno de 480m2. Aceita, como parte do negócfo, um ou

dois caminhões mercedes benzo 'Estuda outras propostas.

SALA:

,.... Barra Velha, Avenida Santa Catarina, 90 centro, ao

lado do Cartório, defronte Farmácia e Prefeitura Velha, sa

.Ia de 100m2, com possibi!idade de ser dividida em duas

saIas.' Troca, preferencialmente, por Im�1 em Jaraguá.

Distorções da
será

.

debatida
aposentadoria
em . Con(JressO'.

A Aposentadoria por dência Social, programado Para ele, o mals grave

Tempo de Serviço, sem. li- para o període de 21 a 25 nessa distorção é que a

mlte mfnlmo
,
de idade, de setembro, nas depen- Aposentadoria por Tempo

constitui flagrante .dlstor- dências da Assembléia Le- de SerViço' é alcançada
ção em nosso sistema se- gislativa ,gaúcha. pelos ,trabalhadores quall-

'. curitário. Até a palavra a-
- A aposentadoria, hoje, ficados e raramente como

posentadorta perde seu continua o' professor ml- conseqüência- de 'efetiva

significado, pbis aposenta- nelro não tem mais qual- contribuição para a previ
do era 'o servidor público quer conotação com apo- dêncla social. Os benett

que, após muitos anos de ,sentos, velhiceou .cansa- ciários maiores deste sls

serviço à monarquia, ao .ço: "é apenas uma 'renda tema, relacionados por

rei, recoíhla-se aos apo-' mensal a rnals, corrigida João Descharnps, são os

sentos em idade avança- anualmente, que muitos médicos, advogados, con

da. Este ponto é destaca- segurados de 45, 48 anos, tabilistas, empregadores
do pelo advogado e pro- querem perceber em plena urbanos, sócios ou direto

fessor de Minas 'Gerais, capacidade laborativa, con res de empresas, bancá

João Deschamps de An- tinuando no exerclcto nor- . rlos, ferroviários, entre ou

drade, na tese, "Aposenta- mal d'e .suas atividades e tros, que conseguem o lnl

doria por Tempo de Ser- concorrendo vantajosa- cio. de prova material exi

viço", que pretende deren- mente' com os jovens que gida por ler e, no ato da

der nOI primeiro Congres- desejam ingressar no mer- aposentadoria estão sem

so Internacional de Previ- cada de trabalho". pre recolhendo pelo mäxl-
mo, quando' antes paga
vam pelo mínímo.

O humilde operário, o

trabalhador braçal - a

crescenta o' advogado mi
neiro ;.....:. rarameinte apo
senta-ss por tempo de ser
viço. Vagando de um su

bemprego para outro, não
tendo carteira de trabalho
ou qualquer tipo, . de 'do
cumentação escrita, não
dispondo sequer de local

apropriado: onde conser

var seus documentos, ra
ramente. "conseque com

provar o tempo de filiação
necessário. Quanto aos

períodos em que traba
lhou, mas não contribuiu,
nenhuma prova ele' possui
e nem mesmo se lembra
onde trabalhou.

Ação irregular dos
fiscais da' fazenda:

arroz

.A preocupação e in
tranqui,lidade d.os pro
prietári'os de eng.enhos
de arroz devido a "rigo
rosa � vioJlenta blitz que
a fiscalização da fazen-
da' vem realizando foi
comunicada' à Assem
bléia pelo deputado Al
varo Correia. As quei
xas maiores - confor
me informou '-- prece
dfem de municípios, do
norte do Estado, "onde
es fiscais concentram
no momento a sua maior

ação fiscalizadora, apli
cando ali centra diver
sais firmas multas altís
simas". Só uma firma
foi multada em .

CrS . 11.379.000,00. em

Jaraguá do Sul, enquan
to outras de munlciples

. vizinhos . sofreram mui
tas em menor escala.
"A �V()I,ta e a grita dos
proprietários dos enge
nhos", .explicou o depu
tado o.posiciofl:ista, �'é
contra a forma\ prepo
te,-.,te � irregular dos fis-

-, cais; que es,tão retiran
do das fi�as Os, livrosI

contábeis e os blocos
de notas

.
e [evando�os

I

para Joinville, sede da
região fiscal. Isso con

traria a lei, que deter
mina que os agentes
do Fisco devem exer

cer o seu trabalho nos

escritórios das próprias
firmas, mas nunca levar
os livros e documentos
das mesmas para outro

Município" •

,
Outra reclamação é

de que as multas não
!estão sendo aplicadas
com base em fatos con

cretos, "pois.é discutí
vel o critério em, que se

louvam os fiscais para
fazerem o levantamen
to". "Segundo es .,ecla
mantes, "os fiscais . es

tão se orientando em

11'0 quilOS de arroz em )

casca para a produção
de um saCIO de 60 quilos'
beneficiado, o que não
é correte, pois depen
dendo do tipo de arro;p;
existe muita - oscilação
entre o peso do arro,z
lem casca; e beneficia
do".

-

COLUNA ROTÁ'RIA" ':
\ ' T,t.r� � '/r��.' '.

. O que se, acentua como mais importante, de .mo
mento, para o' Rotary Club de Jaraguá do. Sul, pren
de-se a visita, segunda-feira, dia 22, do! Governador
da Oistri,to 465' Qe Rotary International, Dari,o Ma-,

aiel, que vi'rá' acompanhado,-d� sua esposa. A visita

de serviço· tem ,sua programação d'efinida, inicial

mente havendo almoç,o com o Presidente IIdlo' e os' ,

Companheiros Antônio, e Ivo, acompanhados das Es-

posas; às 15 horas, no I tajara, DariO. Maciel oonce

derá entrevista ao:letlva à imprensa local, .sobre 'Ro

tary; às 16 horas, reunir-se-á com o Preside.nte e Sê
cretário do RC local; às 17h30min haverá a assem-'

bléia festiva e às 20 horas, jantar festivo. Dia 05 de setembro

O mais antigo clube de serViço d'a cidade, 'apro- Se\)astião Francisco

vou esta semana seu Plane d'e Ação, que norteará o
:" de Macedo, 31 anos

trabalho da diretoria e associados no perrodo 80/81.
Dia 09 de setembro

Também houve comentários sobre o recebimento de Paulo Campregher, c/

boletins de outros clubes, registrando-se, ao mesmd"
7 horas, nesta

tempo, o nataUcio, de Alessand'ra, filha do, Compa- Dia 10 de setembro
nheiro Antôni,o (Yvonne), bem como, a Bodas de' Mar-· ,

fim (30 anos) de casamento do nosso diretor Eugênio- "
Emil Behling, com 83

V· t (9 h I h
anos, hesta

IC or· run i de Ma nke) Schmôc'kel, ele Presidente "Dia 11 de s,�tembro
do RC Florianópolis-Leste, ela, Presidente da Asso-

ciação das Senhoras de Boiarianos,-tle FI:o.rianópolis.
. Floriano Freibe'rger,

O
"

. oom 68 anos, nesta
s 47 ,anos de vida matrimonial' do c.asal Mário (Diva Adalberto Costa, com

Sa�ino) -r:avares da Cunhai Mello, foram igualmente 2 anos, Nereu Ramos
reglstrad�s. '. Dia 12 de setembro

" Fábia Demarchi, com

15mi(l, nest,a
.

Dia 14 de setembro
João Reck, com 86 a-,

nos, nesta
Hilda Berta Baumgãr
tel Behling; com 60 a

nos, liesta
Dia 16 ,de setembro
Vilian. Fred'e'rico Car
I,os Hoffmann, com 77

anos, Rio da Luz II
/

Dia 17 de setembro
João Henrique S.ardo,
com 72 an9s, Barra
do Rio Cerro.

E como amanhã, 21 d'e setembro, é iC)I Dia da Ár
vore, à� 1'1 horas, no Centro Interescolar de Primeiro

Grau, "Professor Mário Krutzsch", o Rotary, na pre
sença de associados plantará muda de ip� amarelo;

.

que na primavera flor-esce em. nossas matas, dando
um belo visual, impressionando aos forasteirOs' que
aqui aportam. '

-

{

No sábado passado, dia 13, os Companheiros
MarIo e lido visitaram os clubes afilhados, Ro,tsract
e Interact, formados por jovens com o ideal de ser
vir a comunidade, considerando a preparação da
"Semana Pró-Juvenfude", dando, ao mesmo tempo
incentivo a que prossigam em seus objativos, se�
esmorreclmento, pois que tudo exige sacrifrclos. '

Concluindo, afirma que
a, Aposentadoria por Tem

po de Servlço só beneficia
às, classes média ou mé
dia-alta, enquanto a pobre,
representadà 'por 23 mi
lhões de trabalhadores,
que' apenas ganham até
um salário mínimo, fica a

, contribuir para' a aposen
tadoria dos r.icos, relativa
mente a. ·ela. , Comparando
as legislações de outros

países, ele chega a 'con

clusão que o Brasil é -o

único a conceder aposen
tadoria por Tempo de Ser-

· viço sem um limite mínimo
de idade e sem exigir 9 a

fastamento do aposentado
da atividade' laborativa que
lhe proporcionou o bene
fício.
O oonclave que tratará

so.bre a questão., I reunirá,
· também, os Ministros da

•
Previdência e Assistência
Social, Jair Soare:s ,e, da

Saúde, Waldir Arcoverde,
.
além de 40 técnicps da
ONU e algumas das maio
res autoridades munc;:liais
em seguridade soc;al.

Falecimentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO'� Jaragu6 do Sul "f':'

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Barão de Itapocu

É � mês de Setembro, 'de 20 a 26
... HA 30 ANOS

--,O "Dia da Pátria" era enaltecido. Pela manhãdesfiles' escolares. A tarde competições esportivas e' à no;, te, no CA. Baependi, horas ,de arte, que muito agradaram,o' públ'ico, I "Os' números de ginástica muito aplaudidos, dizem do esforço e conhecimento técnicos do seu organiza-dor sr. Adolf Hermann Schulza; A�' decla'maçõ�s e cantosforam interpretados pelas senhorltas Renata Burow, IIdeteMira, Lili Hamack, Arlete Mira e snra. Edite Giostri. Os números de músicas, sob direção de dona Adelia Fischer, fo�'ram executados pela senhcrtta.'Älverita y'

Krelling, senhoraSilvia Thomsen, o snr. Adolf H. Schulze, a 'menina MariaElisa Walter e o menino 'Rubeno Walter."
-- O tempo era pra política, eleição que se realizaria a 3 de outubro. A polftica municipal feria: "Como érade esperar, foi formada a dissidência no PTB de Jaraguá,,chefiado pelo dr. Fausto Brasil, candidato a deputado estadua] formando a seu, 'lado, além de elementos daqui, tod� a secção do partido em Corupá. A rebeldia, aliás justa,fOI .motivada por ter o presidente do diretoria 'intervindoostensivamente contra os interesses '

partidários, sabotando os candidatos do próprio partido. Consta que os dissidentes aoolarão � candidatura' do sr. Artur Müller- paraprefe!to, enquanto que o' outro grupo adotará o condidatopessedista."
-- Brederodes', ven,enoso cqmentarista e da intrigapolrtica, publicava um "A pedidos". Querem ver? _ "Falecimento" - Acaba de 'fa]ecer em Jaraguá do Sul o sr.PDS que sofria a tempos de ataques udelJistas aos quals /não poude resistir, apesar de todos os recursos aplicadospelo ilustre Dr. Partido Social Democrático. O enterro será no dia 3 de outubro para o Cemitério de Ajustar Contas,acompanhado de entusiástica multidão, entoando ar marcha funebre: "Mamãe que quero mamar". Os parentes er3migos, em comemoração a este áto de caridade, e portão grande redenção, 'oferecem 180 finado uma placa queserá colocada em seu túmulo com os seguintes dizeres:"Acabou-se a mamata meu broto". "É, pelo que se vê, jánão se faz mais politica c0':l10 antigamente. Cruz _ credo!

... HA 21 ANOS
-- O menlno Príamo, filho do Pr. Príamo Amaral,perdeu uma meda!hinf1a com a imagem de São Judas Tadue e respectiva corrEmtinha, ambas de ouro. Há no versoda m�alhà 8J seguinte gravação "P.F. Filho". Por se tratar de objeto de estimação, pede-se a quem porventura osencontrou; devolvê-los à rua Cél. ,Emílio C. Jourdan, 69,altos da Rádk) Jaraguá, que será gratificado.
-- Cientislas russos dispararam em fins da sema-'na passada um projetl! interplanetário, que segundo sepresume tenha descido à superficie da lua, pois, dentro dohorário traçado pelos cientistas russos, o engenho logoem seguida deixou de dar os sinais característicos.
-- O Secretário Geral Dag/ Hammarskjold informouque a força policial de 5:000 homens que tem as NaçõesUnidas np o'riente Próximo se encontra à beira da falência.O secretário gerar. disse que a força encarregada de man'tE:lr a ordem na faixa da Ga�a e o Egrto terminará o ano,com um déficit de '!lais de seis milhões de dól8jres se ospaíses encarregados de sua manutenção n�o pa,garem ascotas que lhe correspondem. O hábito por personalidade

. muito importantes'.
-- O C�A. Baependi rea'li�ava o Concurso para Bo-néca Viva, com a lista completa das candidatas: RosaneTerezinha Jahnke, 5 anos; Taisa pereira; 3 anos; MariaLúcia Emmendoerfer, 2 anos; Ivone Alice SchmockeI; 5 anos; Rosane Beatriz SchmockeI, 2 anos; Marise Urane'Marschall, 3 anos; Nancy Solange Zimmermann, panos;'Neide' Jane Zimimermann, 4, anos; Tânia Hardt Lopes, 7 anos; Sonia Mahfud, 4 arn�s; Marrna Hafermann, 4 anos;Marian Mar:'ke, 3 anos; Marisa Piazera, 4 anos; Jaralir Ma-ria Raitani, 2 anos; Adalgisa Terezinha SHva, 1 ano e 5,mêses; Juçara Ramos, 5 anos; Vara Rudolf, 4 anos e Sonia Sohn, ,2 an!,s.

... HÁ 10 ANOS
-- O Prefeito Hans Gerhard Mayer assinava escritu

�a de doação de 21.247,75 m2. de terra, sita à 'Rua Waltei' Marquardt ao Serviço Social da Indústria - SESI, para a construção do Centro Social do Sesi em Jal1aguá doSuf. ,Ne clichê para' A FOTO' DO FATO apareciam o Sr.Oswaldo Pedro Nunes, 'o Prefeito Hans Gerhard Mayer, o.,Serventuário da justiça; o Vice-Prefeito ,Eugênio VictorSchmockeI,
.

e Assessores do chefe do Executivo Jaragua-'ense.
-- A prisão do advogado, Leopoldo Heitór, acusado

da morte da milionária Dana de Teffé deveria ser decreta
da a qualquer momento. O Tribunal de Justiça do Estado !do Rio, já havia encaminhado ao Juiz ele Rio Claro, os au
tos do proêesso para que sela iniciado o }erceiro julga
Imento.
-- Joinville serviu de, p0!lto de enc;ontro de Prefei

tos, Vice-Prefeitos, Vereadores e demais representantes das
classes conservadoras com o futuro Governador Eng. Co
lombo -Machr�o Salles, no Colégio São José., O Prefeito e(Vice-Prefeito, entregavam, na oportunidade, exemplar de
pesquisE! realizada pela municipalidade, em combin.ação,
,com as forças viv;iS da comunidade, visando subsidi,ar o'
Plano de Governo, à partir de 1971.

A segurança da sua compra ,o� d" sua ven-,dà, uma garantia ,segura de Investimento.
,Se voei quer comprar ou vender um Im6-

vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO LTDA.

Empreendimentos
,

Marcàtto

J

Imobiliários :

Ltda.
AV.-Mal. Déodoro, 1.179 - fone: 72-0166

JARAGUA DO SUL - sc

Ouro Pretoé Cidade-Móoumeoto il\uodiaJ
o ministro Eduardo Por- tela, da Educação 'e Cul-

o Carn.,inhão
Calçando as sete léguas do caminho,
comendo poeira, deglutindo' asfalto,,

zumbindo seus pistões pelo planalto,
trafega 'o caminhão em burburinho!
Olhando-o vir, às vezes eu me e�alto'sabendo que transporta, com c�nnho,
na proteção da lona em rude almh?,
a carga do progresso, rumo ao altoi ..

:
Mas não somente o caminhão eu veJ�,
rompendo areals, atravessando, o bre]o,
nas selvas ontem, hoje na avenida ...
Eu Vejo a carne e o sangue d? que é feito,
o motorista o coração no pelte,
vivendo, dêl�, e nêle dando a vida!

ATENTADOS'
J.P. Ce�tto

Horrendos atentados, todos
Praticados com a suspeita ,

'

De .urna potente mão direita,
'Clandestina! Dos etentos.

'

Ferida ficou a nossa "ordem"
E maltratada ficou a câmara.
Queimados jornais, escritura
Em cinzas, r�gistrou alguém.
E a falada fraternidade,
Ganhou uma roupagem de luto,
Tamanha foi a brutalidade
Desse carrasco réu "conduto".
Mas, essa clandestinidade,
Não é direito de usufruto,

É ...
Afinal! O que é er AMOR?
Seria esta sensação de vazio,
esta dolorosa tristeza,
seria a dor tíe não sermos amados,
de sermos incompreendidos?
seria este frio que eu slnto,
esta dor aqude na cabeça, -

'este' tremer inteiro no corpo?
Seria esta desilusão, esta sensação de FIM,
este desespero -íncornpleto, 'Jesta insatisfação geral?
Seria está saudade, penosa,
'esta vontade desesperada,
de te ver, de correr para ti,
de num impulso te abraçar,
.e assim fioar, por_�oda :a vida?

'" "?'Seria esta sensaçao de sermos somente a metade.
De que falta o: TU? .>

,

Seria esta sensação de abandono,
Seria isto_o AMOR?
M�s ... Como?

JOVlatn'ka.

E meu mundo?cadê
Eu olho para o horizonte e peJguntol:
�qual a sua dimensão,?

A
•·Por que não posso conhece-Io... ,

. _'
- Por que não posso atravessar essa imenslldao?,

- Por que tenho qu:e ficar aqui ...
Em mim ...

-

Somente eu ...

Com essa visão,?
Por que não posso ir além???
Os dias passam,
As noites vêm ...

JE eu ...

Apen'as um alguém
Pensando num h,orizonte
Perguntando para as fontes:

..

Qual o seu fim?'
• ?Por que não posso ser,' c�mo um no.

Que atingé o mar, a ime�s�d�o?
Será que fui 1eito
Somente para rastejar
num espaço determinado?

"

Pessoas morrem, ..
As horas passam
O tempo corre
- E ,o mundo estranho?
- Por que não posso saber?
Além das montanhas
O que poderei ver??? '

Será sempre assim
ViVier aqui...
Correndo
Atrop,elando,
Preocupado
Com a hora '

E ó dinheiro (sempre a faltar)
r

"

Mas sempre... _

Sempre estarei a sonhar
O mundo diferente '

,Será conquistado •

Quando me transformar
E dentro de mim
Um novo mundo chegar....

ltDgael NenevO

turä, recebeu comunicado
do Secretário do Patrimô
nio Hístértco e Artístico
Nacional, informando que
-a Unesco declarou duran
te reunião em Paris, Ouro
Preto como cidade monu
mento' mundial.

,

A decisão, foi tomada,
depois de parecer favorá
vel, por unanimidade dos
votos do Comitê Interna
clonal. do Parrirnônlo Cul
tural Mundial. O preslden
te do comitê, Frederico
Mayor, ao anunciar 6 de
-clsão do' Órgão de consl-

, derar Ouro �reto como cI
dade monumento mundial
exaltou a importância da
presença de Aloísio Maga
lhães em Paris (é o Secre
tário da Sphan), apresen
tando os documentos e os
escla':ecimentos 'necessá
rios para a decis�o. EI'e a-

,

gradeceu também ao, Go
vemo do Brasil o lnteres
se em enviar Ia Paris para
participar da reunião do
comitê, o' Secretário do
Patrimônio Histórico e Ar-:
ttstlco Nacional e da Fun
dação Nacional Pró-Me-
mória.

'�Com a decisão tomada
por unanimidade,· Ouro
Preto passa ,a ser inscrita
na lista db patrimônio cul
tural da humanidade ela
borada pela Unesec. � a
primeira cidade brasilei
ra a merecer tal distinção.

"AO AR LIVRE"

Com a presença de au
toridades dos três pode
res, foi inaugurado dlas
atrás, o Museu ao Ar, Ll
vre; de Orleans, no Sul do
Estado, o primeiro, no gê
nero da América Latina' e
'que tem como principal
característica o seu aspec
to dinâmico, ao apresen
tar as unidadles trpicas das
'aitividades agro-indus)oo
triais características da re
'gião e, que remontam ao

tempo drâJ chegada do co�
l'Ono.

O Museu ao Ar Livre de
Orleans é um departamen-,

I

to educacional e sua ma-

nutenção frsica ,e a conti
nuic'ad'e de estudos Iestão
previstas no convênio fir- ,

mado entre, a Secrelt'arllal
doPatrimônio Histórico
e Artrstico Nacional. Fun
dação Nacional Pró-Me-!
mória e, a Secretaria de
A�suntos Culturais, do MI�
,nistério- da Educação e
Cultura, a Função Catarl�
némse de Cultura ie a Pre
'ff\i�ura Municipal de Or
leans.

Cheguei
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a esmurrar o ' vento
Prof; Paulo MOl'Ietti
Lá fora, a noite pro

funsamente estrelada,
mais parecia uma imen
sa, salpicada de figuras
asslmétrioas, perdidas
na imensidão do espa
ço sideral.' A lua, so

bressaindo como' uma

€'sfera amarelada, con
trastava com o restante
do quadro pontilhado,
a oferecer tantas alter
nativas de observação
e ancantarnento,
Aqui dentro, a tempe

ratura agradável e o a

diantado da hora con

vidam para o, reconfor
tador repouso de mais
um dia de estafante tra
balho. O interruptor es

curece 'o ambiente, a

cama recebe um corpo
cansado, o sono revi
gora as .enerqlas perdl-
das.

,

Entregue nos braços
de MO�Em, as divaga
ções oníricas povoam o'

subconclente que age
e reage ante eireuns
tâncias estranhas, em

que a fántasia dos so
nhos cria situações ora
pitorescas, ora agradá
veis, ora trágicas, ora

aterradoras.
Numa destas circuns

tãncias, ví-me envolvi
do num tremendo qül
proquo, cujo desdobra
mento me situava entre
vilões e assaltantes, en-
-tre tacínoras e, seqi:iés
tradores. As cenas que
se sucederam foram
marcadas pela minha
residência a tão inde
sejáveis intrusos. Hou
ve O corpo-a-corpo, re-

'cuos e lnvestldas, o rne
do e a coragem, lances
ide angústia e desass�
ssego, o. confronto dl-.
reto entre assaltado e

assaltantes.
O'sonho. parecia rea

lidade, marcando ,pro-'
fundamente uma parti
cipação que não houve,
uma briga que não e

xistiu, tances que nãa
aconteceram, mas que
um tremendo e impor
tuno pesadelo propor
clonou.,

Sobressaltado, des
perto de, -tão incômodo
pesadelo e, no desen
rolar de uma última, ce
na de pugilato, entre o

derradeiro cochilo e a

volta à realidade, num

desesperado gesto. de
defesa, cheguei a es

murrar o vento.

I'

Europa:: Distribuidora
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Mortalidade
Em Santa Catarina, no

. passado, par:a' cada mil
. crianças que nasciam, 38

faleciam antes. de comple
tar um, ano, de idade. Foi a'
partir f:lo ano passlildo,

Memórias de um

jornal nanico
:ratvez fosse no fim de 1937. Talvez fosse em 1938.

'Tanto faz. Era no tempo do .Estado Novo. 'Po,r sinal que
bem novo. Ti'nha começ,ado não fazia um ano.' Mandava
no Bmsil o d?utor Getúlio e em Santa Cat�rina o doutor
Nereu. Nas áreas das suas respectlvas Jurisdições. cada
um era o rei. Ouarído e'les falavam estava. falado. Teuto
Jque não cantasse certo o Hino Nacional ia preso. Quem
fal'aV'a mal do doutor Getúlio ia preso. Alemão que não
aprendesse a falar português em dois meses ia preso. Flo
rianópolis possuía dois jornais diários: "O Estado" (que em

termo,s ,de direç�o nada tinha com "O' Estado" de hoje).
que apoIava o governo. e o "Diário da Tarde". do doutor

Ad.O:lfo �ond�t. de oposição moderada. Entre os. dois. Pi�
nerro da hOle chamada imprensa alternatlva, o carbonärto
"Dia e Noite". que foi semanário e bissemanário.

SDvelra ,J'tinlor

,

Esse jornal marcou época na nossa modesta imprensa
de então. Ele era u,m jornal de oposição. nanico e violerito,
ma:' com es�r�ito de permanêncla," tanto que ctrculou por
várlos �nos. �ao se compara a uma série de periódicos que

aparecla� em épocas. de eleição, para desaparecerem �o
go depOIS '. M!3nezes FJ'Uio era um homem o,rganizado'. Per-
dia no jornal e ganhava 'd:a tipog�afia.

'

O ('Dia e Noite" recebeu o Estado NovOi na ponta da
. t!aca, princi.palmente em função dias suas ligações esta
duais: Para amansar a censura, 'Menezes FIlho estampava.
'BO lado de violentas crítlcas ao lnterventor, um vistoso oll

.chê da senhora Darci Va'rgas. E esse expsdlente, por rnals
de uma vez, deteve a tesoura do pensamento oflcfal,' Mais
desastrado, o "Diário da Tarde", dirigido por Tito, Carvalho
e Lourival 'Camara� usava no lugar da matéria censurada

um, cHchê. dia vaca '.'Ita", que na época fez sucesso como

campeã nacional de produção de leite. Mas essa' vaca da
va azar'� quando ela aparecia, a edição era apreendida:

( Eu trabalhava na gerência do "Dia e Noite". Escrevia
1P0uco e mal e) não'me Imlscula na matéria do· jornal!. Nas

muit�s vezes que Menezes Filho foi preso ou se refugiou,
Icabla-me tocar a oficina tipográfica e manter a folha' de
pagamento dos nossos d'ez ou doze gráficos, .coisa que o

vio'lento jornalista nunca permitiu que se atrasasse um só
dia. Para ele, salário de operário era sagrado, mesmo que
Menezes não conseguisse dinheiro para se manter nos

. seus esconderijos.

Menezes preparou um número com crrticas azedas ao

doutor Nereu Ramos" mandou rodar a edição e, quando ela
estava pronta, me disse: "Agora eu vou sair e você põe o jar
nal na rua. Quando a polrcia aparecer, os jornaleiros de
vem co,rrer e jogar os J9mais para '0 pessoal

. apa�har os

números que não foram apreendidos".
.

Cumpri rigo,rosamentà ess�s. instruções. O jornal apa
receu . na praça e, minutos depois, um ridrculo aparato po
l<lei,al cercou o. quarteirão onde funcionavam a redação, e.
as Ofi:ci�as, ao lado do antigo Hotel Meti'opol.

Enquanto os pOliCiais bloquea�am as esquinas. o en

tão ca'pitão Trogflio vasculhava a redação e as dficinas,
procurando o resto da edição que,. nessas alturas'. já esta-

,va' toda no correio a .caminho dos assinantes. Terminada a

revista, Trognio ,di'rigiu·se a mim e me perguntou; "Onde
está o Menezes?'" Eu lhe respondi éom mais abso,luta sin
ceridade que não sabia. Com isso enfureci o truculento

policial, que continuou insistindo em info'rmações mais po
. sitivas, que eu não dava. pOrque realmente 'não tinha a me�

nor idéia do paradeiro do meu patrão,. . .

'

No dia seguinte, eu consegui falar com um militar, que
não imagino quem seja. Contei..!lhe que a oficina estava fe

chada e com os operários desempregados. Então ele me le

vou novamente à presença. de Trogllio. Já mais calmo, ele,

me mandou sentar. Num, gesto brusco, tiroU' o 'revólver da •.
cinta. p6�lo sobre a mesa com o cano virado· para mim e

·çom isso m� deixou imobiHzado de susto. Só ai começou
a falar: "Olha, moço. eu vou autorizar a reabrir a o'ficina,
para fazer impressos. mas se sair uma entrada de cinema

sem o meu· visto,' eu te mato". Eu então. me tranqüilizei' e
garanti a TrogHio que a sua ordem seria cumprida rigoro
samente.

'j

Fui levado. à De'legacia q�e, naquele tempo, funciona
va na esquina ao lado do Co·rreio.. Lá continuara:m !!Ie ·per
guntando onde passei o resto da tarde, sem me dizer mais

nada. A noite, me mandaram emQo'ra.
'
-

.

E passamos várias semanas batendo à porta da Dele-

gacia com rótulo· de café, blocos de recibo, no,tas fiscais,

programas de cinema .. � Trogflio visava para· que nós de

pois imprimrssemos. Num certo dia, novamente Trogflio me

chamou ao se\! gabinete (porque ele visava os impressos'
mas nao falava comig�· e me disse: "De' hoje em diante,
não precisa mais vir aqui, quando se tratar de impresso,
mas, éuidado, aquela minha promessa está de pé .....

Quando· Menezes voltou do refúgio (ou da cadeia.' já
agora não me lembro), os o.perários estavam pagos, a últi
ma prestação da máquina de ,escrever também e a fatura I

de papel resgatada. Como nunca aprend� ,contabiiidade,'
disse: "Seu Menezes, os comprovantes estão, aqui. .. " Ele,
pegou aquel'a maçaroca de papel, rasgou, pôs fora e me

disse: "O impo·rtante é que as contas estejam pagas ...
" Ai

e,u perguntei: "E os nossos vales que estavam na maçara.
ca?" Ele deu uma sonora risada e me disse: "Estão pa

gos também ...

"

SEMANA DE 20 A 26 DE SETEMBRO DE 1980

infantil melhora 'índice
que lO Estado passou a fa·
zer parte de um novo níV1el
na escala da m'ortaUdade
infantil. Passou do nível
três para o dois, em ràzão

- de não ,tw atingido os 25%
de mortalidade infantil,
coisa que não ocorreu' no
Brasil die' uma maneira g.e
ral, uma vez que está aci
ma dos 25%._
Mas se por um ladro o

índice de mortalidade in
fantil diminuiu na escalai,
'houve um aumento na ou
tra, pois tivemos um indice

inferior a 25% nas crian
ças' com me!nos de um

ano e um aumen,to 'de 52%
na mortalidade de adultos.
As regiões mais atingi-

·

das pela mortalidade in
fantil são as das cidades
grandes n'ofadamente suas

periferias, porém, comi)

estemos em um, estágio e

nível in,ferior aos outros
Eslados do Brasil em, ra

zão de não possuirmos
· grandes centros, difíceis
de qualquer órgão de saú·
de controlar.

Fazendo um paralelo de princjpais de mortalidade
Sanlia Catarina com ô res- infan,til é: pneumonia
to do Brasil, 'enquanto que 17.26% ;_enterite

.

e outras

em Pernambuco morrem doenças dlarreícae - 16,79
250 crianças em cada mil por cento; outras causas

que nascem, com menos de mortalidade peritinal .....,.

de um ano de idade, em S. 10.47%; lesões no nasci

'Catarina,
. felizmente, so- mle!nto', no palio .:._ 6.26%;

mente 38 morrem em cadla -tedas as demais doenças
mil� E em termos de Bra- infecciosas parasitárias -
sil o índice e também su- 6.07%; anomalias conge-,
perior ao de Santa Catari- nitais - 3.22%; todas as

na. À cada mil que nas- demais doenças - 1.55%;
cem, cem falecem. m.en.ingite - 1.20%; avita
Nas crianças de até um minose e outras deficiên

ano de idade, as causas cias nutricionais - 1.13%

Poeta guaramírense lançou' ontem seu "Vôo Cego"
Nas dependências do:

Colégio. Estadual Prefeito
lauro Zimmermann, 'O' poe
ta guaramirense Paulo Ci
ça, pseudônimo adotado
por Aldo Schmitz, lançou
ontem à noite, com autö-;
grafo' e coquetel aos pre
sentes, ofertado pela Pre'
feitura Municipal de Gua
ramirim, seu tlvro "Vôo
Cego", que trata sobre a

desventura da mfg$ção
lnterna,

pessoal' gostava", revela.
Foi um dos fundadores da
revista literária "Cordão",
em Jolnvllle; publicou um

llvreto e ainda poemas: em
vários jornais é, revista do
Brasil, 'Espanha, Po:rtugat
e Estados Unidos.
O livro de Paulo Ciça,

já apresentado. também no

.

Correio do Povo pelo 'nos
soo' Artttex Von Blauen (laI
reno luiz Zatelli Hage
dorn), na edição corres

pondente a semana de 23
a 29 de aposto de 1980,
pode ser adquirido.' em
Guaramirim na Coordena
doria Municipal de Edlucat
ção 'e Cultura. .� desne
cessárlo. citar a, lmportãn
ela que tal fato. se reveste

·

à nossa-quase inexistente
cultura microrregional, la
tente.

E para marcar o grato
acontecimento., reproduzi
mos enitrevista' de Paulo'
Giça no "CP" que, -como
diz nosso direto'r, o' Sr.
Schmoeckel, é. quel nem

coração de mãe, sempre
cabe mais um - distri
buída aaS' órgãos dleJm
prensa. sobre O' seu "Vôo
Cego":
Para você, o que é poesia?
Acho que a importância-da poe
sia não está na definição, mas

sim na sua função , no seu al
cance. Muitos já tentaram expli
car o que é poesia, s,,!m muito·.

sucesso. Ai,nda não se disse tu

do, .

porque tudo é um rec0!T1e
ço. Enfim, poema é meio; poe-

sia, meta.
'

Paulo Ciça, como disse
mos, é pseudônimo, a jun
ção des coqnornes de séus
pais: a mãe Aracy (Ciça:),
nome tupl, e o pai, Barto
lomeu, corihecldo por
Paulo, é descendente de
alemães, por isso

.

ironiza
ser um germanocaboclo.
Seus pais moram no bair
ro Avar. Nascido em Gua..

ramirim, no ano de 1955,
logo voou para Guamiran'"
ga, onde passou sua in
fância no campo, depois a

revoada por Capinzal. Ira- I

_ti, Jo;inville e agoira Curiti- '

ba, tornando-se' um "cata
raná brasHiensis".

NO' intuito. de transmitir
às pessoas o realismo a

tuai, a verdade de nosso

universo, com simplic.ida
de, Paulo Ciça empe'nha
-se' em cantar a realidade
que testemunha, na quali
dade de cidadão comllm.

Ligado pr.ofissionalmen
te ao teatro, artes plás,ti
cas, Hteratura, jornaUsmo
e à publicidade ,meios que
influ�nciaram no surgimen:'
to de sua poesia "quando E qual é esta função?
ví estava, escreVendo" lia o poema tem uma função sa

um pouco, publica em jor-
"

cial, humana, dentro de uma ca

nais, mimeografados :e o notação, emocional, simtimen-

tal. Defendo um texto solto, pró
ximo do dla-a-dla das pessoas.

com verdade. Esta preocupação
procuro inserir no meu traba

lho, baseado na realidade mals

próxima, que no todo busco.

urna universalidade.

Como você denotaria

"Vôo Cego."?
'

O Poema tem vida própria, co-
I

mo autor não. gostaria de de.s-
.

vendar seus slmbolos, poderia
prejudicar a ação de adaptação
que ele tem. Mas em resumo,
dlrle que é a ansiedade do. ser

humano em captar o sentido de

sua existência, . procurando a

daptar-se ao meio social, e eco

nômico que lhe' convém. O ele

mento básico de vôo Cego, ób

vio, é a migração, baseado em

.

referências da avifauna, da ex

pressão popular, buscando uma.
linguagem viva eté.' Espero que

os leitores descubram, enten

dam também, poema, como um-,

quebr-a-cabeça.

_Donde partiu seu interesse por

este assunto? -

. Eu me criei no' campo e vi�a ru

ral marcou muito, tanto a parte
bucólica, poética, patética e

principalmente a realidade ru

ral. O tema sempre vinha mar

telando na minha cabeça e,

sendo o Paraná um resumo de

etnia, cultura. e miscigenação
brasileira - um laboratório, ...:....

Esta·do
e outras formas de dôença
do coração - 1.13%.
A pneumonia; é também,

nas crianças de 1 a 4 a

nos, a principal causa de

mortalidade. 'Nas de 5 a 19

anos' sã'o os acidentes
de veículos a moter e ou

tros aciden�. ,Os de 20 a

50 anos são também os a

cidentes automobilísticos,
enquanto que a mortalida
de naqueles acima de 50

anos é causada, primo'r
dialmente, pelas doenças
cardíacas �. vasculares.

craniana. alemã, árabe. Japona- emigração é outro fenômeno.

sa etc - até as migrações in- Acredita-se que haja nô PaJra

ternas. recebendo o nordestino, gual, mais de : 200 mil brasilei

mineiro, g'aúcho, catarinense. ros, origináriOS dos estados su

Portanto a formação etnOlógica linos, principalmente do Paraná,

do Paraná (e também do Sul do atraldos, nas últimas duas dê

Brasil) é diversificada. fugindo� cadas, por terras férteis, a pra

daquele triângulo racial braslleí- .

ços lrrlsõrlós, só que a maioria

ror. branco/negro/rndio. dos 11- dessas propriedades eram flc

vros escolares. Conclur então, tlclas, agora os colonos, depois

da impossibiJ.Idade de um tra- de prepararem as terras. são

balho estritamente regional, as- expulsos, como aconteceu (e

sim sendo, embora a paIsagem acontece). principalmente na re

seja paranaense, empreguei ter- gião das Nuevas.

mos, expressões, notadamente

nordestinas, mineiras, gaúchas
etc, PQrque elas, num todo, re

presentam nossa cultura.

Optando pelo tema, migração,
ein evidência, você não estaria

se aproveitando de uma situà
ção?
Acho que a poesia só será re

conhecida como tal, quando fa

lar a Jinguagem do agora e',
quando se, debate sobre a pro

blemática migratória, é hora o

portuna para a poesia participar.
Conquistar seus espaços. enfim

,Pronunciar-se, apresentar suas

razões. Integramos ·uma socie-·

dade demogrática em formação
e o debate é 'essElncial, além do

mais, a discussão de problemas
brasileiros ·não é exclusivamen
te da Igreja, do governo, de po
liticas.

A mi§ração é um fenômeno his-

pela importânci'a dOi café" soja,
. tórico?

trigo, num dos estados de maior Somos migrantes, historicamen

incidência migratória, é um ce-,
te desde a colonização portu

nário ideal,. Teve outros pontos guesa. Inicialmente os cico Is e

de partida, por exemplo. o' Pa- conômicos ,movimentaram miJ.ha-

raná é rico e sua popula.ção,
pobre; aqui aeu-se um fenôme

no etnológico; com correntes

migratórias mÚltip'las. desde a

colonização estrangeira - po

lonesa, italirana, portuguesa, u-

Menor carenteapmxima Igreias distantes
Pastor Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa

Indagamos qual'o sentido do seu traba
lho e se vale a pena continuar lutando.
dessa maneira, quando, segundo a tes'e\
de mestrado de Virgrnia Hollaender, nar

PUC-SP,
. 80% da população car,çerária

do Estado de São Paulo é constituída
de ex-menores infratores". Par.éi/ Tomi
ko, "um aprofundamento dia cömpreen-'
são das relações que se estabelecem'
entre 'instituição, ,agente e menor apon
tou claramente para as contradições e

ambiguidades que despersonalizam o

agente, tomando-c) um simples' instru
men�o técnioo para a a:parente ·neutra
lização dos efeies do sistema margina-'
lizante". 'E concluiu: "Esta d'escobe·rta
desfigurou. portanto, a pretensa ação
social. humana que o agen�e, obje�ivava Iter� Ele pouoo' atendia às. necessidades
da chamada ePentela, garantindo a'pe-'
nas a ef;ciência da instituição 'e:/ou aos
ôrgãos que ar financiam".

Erivan Araújo infQormou também
que o S�minário "buscou algumas refe
rências para um campO' de, princípios,

. que pudesse re!ormular 'OS objetivos
da Jnstituiç8.o, concretizando-se pelo·
auto-direcionamento do p�óp'riQ .,assis
tido em seu atendimento. Isso se'ria 1a-,
cilitado pelo ag'ente, interferindo oomo'
elemento cuja relação social terá um

caráter mais significativo de transforma
ção. Esta se dará numa opção· pelo mé-'
nOí e não pela eficiência da instituição'
como reprodutora do' sistema\ margina-

. lizante".
.

. ,

h.'··'
A carta aberta às Igrejas, documen",

to final do Simpósio, pode' ser obtida
escrevendo-se para Tomiko Born, Av.
Vereador José Oiniz, 3.205/43 - CEP
0'4603 - Sãlo' paulo, SP.

.Igrejas que trabalham tão. separa
das (como se não fossem toldas cristãs)
como a luterana a Batista, ,a Presbite
riana Independente e a Católica Roma
na, a Federação Nacional de I�j'rejas
Presbiterianas e a Anglioana, a Meto
dista e a Peterlcostal. O Brasi.1 para
Cristo, juntatll'ente com a IgreJaI Cristã

\ Reformada, reuniram-se de 20' a 26 de'
junho últimos, em São Paul'o, para
"uma análise das causais 'estruturais e

conjunturais que, aos nív.eis econômi
co-sócio-político-cultural, tant'O deter-'
minam como mantém a problemática .'

do menor aalrente' e margin'alizado.".
Palra trocar isto em miúdos 'Ouvimos

os ooordenadores do. Encontro,. dona
T<omiko Born e Erivan AratÚjo, de São'

.

I Paulo e �rasília, respectivamente. "Hou
ve uma representação g'eog.,.áfica de
âmbito la�inoamericano, desde o Méxi-
co' até o Chile", disse Tomiko. "No Bra
sil, h�via representantes desde o. Pará
até o Rio Grande dia' Sul". Para Erivan,
'''o Semil'lári'O Ecumênico sobre os Pro-
blemas dós Menores Carentes e Margi
nalizados e a Participação: ;das Igrejas
na sua solução constitüiu-se numa real

e:xpressão das entidades que prl1Omove-
. ram ,a reunião. Foram a CESE - Coor
denàdoria Ecúmênica de Serviços, com
sede na 'Bahia e o Conselho Mundial
das Igrejas, sediado em Genebra, Sufça,
atr�vés do seu departamento de Educa-

9ão.
HA CESE é constiturda pelai CNBB

- Oonferência Nacional dos Bispos do

Brasil, p�las Ig'f'leja!S Pentecostal O Bra
sil, Para' Cristo, Metodista e Episcopal",
explicou Tomiko, acrescentando: "Pon
derou-se,' no\ Seminário, o papel do a

gente, técnico que atua junto' ara' menor.

Bibliotecas do Estado
recebem livros'

res de pessoas, depois a imI

gração européia, até chegarmos
na grande movimentaçãó inter

na, atingindo uma população
estiml'lda em 40 mNhões de mi

grantes.

As frentes agríçolas são as cau

sadorqs da migração?
São muitas as causas. Além das
frentes agrícolas, há outras, co

mo a! indústrià, hidroelé�ricas,
rodovias, metrôs etc. Vários es

Qutos constaram que a migra
ção é cega, ou seja, o migrante
não sabe realmente o que vai

encontrar, nem onde e na

maioria das vezes é forçado a
.

deixar seu lugar de orig�m. A

Visando motivar as pre
feituras a' criar e mante',
bibliotecas públicas errfto
do o Estado:, além de pro
mO'ver a melhoria e' o fun'"
cionamento das já e:xisten
tes, o Instituto' Nacional do
Livro ,firmou convênio"C'om
a Ftmdação, Educacional
de Santa Catarina - Fesc.;
denominado Sistema de
Bibliotecas Públicas,. que'
em sua ,primeira fase - a

nível de ex:p�niência - já
realizou trabalhos de mon

tagem e doação de livros
em 19 bibliotecas na Capi
tal "e: rio interIor do Estado.
eom" base no fatoi deJ

que a maioria' .das biblio-
,teoas púf>licas da Pars
não tem estrutura que as

possibilite exercer uma a

ção. eficiente em falVor da
comunidade,' o Instituto
Nacional ,de Bibliotécas,

, visando contribuir isolada
mente e que se estabelel..
ça um sistema insfitucio-.
nalizadb de' oolaboração
mútua, além de pro'por-

Quais os problemas mals gra

ves' da míqração?
Inúmeros, os mals visíveis es

tão no êxodo do campo para a

cidade, prirícipalmente a mairgi

nalização social: O favelamento

na periferia das cida:des; a pros

tituição, provocada pela neces

sidade de sobrevivência e fal

. ta de oportunidades; menores,

oa'rentes e abandorados; su

bemprego,
.

pois quase a tota

lidade são desqualificados ao

trabalho - no comércio, indústria

e serviços gerais. Neste proces

so perde-se;as rarzes cuÍfiJrais.
valores normais,' rel'igiosos', in

tensificando-se a pobreza, anal

fabetismo, doenças, marginali
Zla:ção etc. E na migração espe

cificadamente rural, é o proble
ma do, bóia-fria, notadamente

no Para'ná e São Paulo, onde

tnaJbalha:dores voltantes são, ex

plorados à !T1argem da Lei Tra

balhista..

Há alguma solução para estes

p'roblemas?
A melhor solução �ara qual
quer problema é não· permitir
que aconteça. No caso da mi

gração, é preciso remediar. O

primeito passo é a conscien

't�zação .correta do problema: co
mo .a Campan-ha da CNBB; se

gundo - o Brasil é, sabida

mente, um pars ragrícola - ur

ge portanto. a aplicação de uma

política agrária, com garanUas
básicas. Quero crer que alguma
coisa se encaminha, embora

tarde e vagarosamente. Enfim,
se as terras não forem confe

ridas aos b�asileiros, cairão na

mão de capital estrangeiro,
.aliás, grande parte delas já são

�e multinacionais e grupos .de

fora.

.
cionar maior _rendimento
nos recursos aplicados'.
Se'gUri'élo .ô lnst'itütö, a pre
cariedade de recursos hu
manos e finànceiros são
'OS responsáveis diretos

pelo bai:xo desempenho de
.

no'ssas , bib liotecas púb Ii-
cas., o que impede que o.

público em geral faça de
las uma imagem �positiva
e as utilize como instru
me'nto 'para uma I educa
ção permanente.

O Sistema de Bibliote
cas Públicas do, Estado,
além' das diversas ativida
des já des'envolvidas, co
laborou com a montagem
e doação de livros às bi
bliotecas' de Antônio Car':'

los, ßiguaçu, Blumenau,
BruSque, Chapecó, Con

córdia, Curitibanos, Floria
nópolis. Jaraguá do, Sul,
Joaçaba; J'Oinville, Lages,
laguna, Palhoça, São Bo
nifácio, Rio do. Sul, São
Miguel, do Oeste, Tijucas
e Tubarão'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Alvará .do
I

CRD ,

so
Termina no próximo: dta

. 15 de outubro o prazo pa
ra os clubes (/e fu"tebol
profissionais ou. não, e to-

.

da e qualquer entidade es
portiva, requerer seu alva
rá de funcionamento. IA in
formação é do Conselho
Regional de Desportos, se-

gundo orientação recebl
da do Conselho Nacional' .

de Desportos.
.

A deliberação 05/80
CND, fixa as normas e cri-

.
térios para o requerlmen-

.

to e concessão do alvará.
Define o 'que são entida
des esportivas 'e .quáls es-

Re'lojoaria A�enida
QUALQUER QUE SEJA A OCA$"IAO,
PQESENTEIE COM AS SUGESTOES

DA RElOJOARIA- AVENIDA.
-

\

Conheçtl as sugestões em Jóias, re.óglos"
pratarias e artigos finoS! para presentes e rece"a o ·ate.ndimentq com o carinho que v. merece.-

.

�v. Mal. �OdOrO, 431 - Fone: 72-0038

JARAGUA no SUL. - SANTA CATARINA

ESTADO DE SANTA CATARINA

alé

,
.

Prefeitura Munidoal de Jamuá do· Sul
DEPARTAMENTO DÂFAZENDA

DivisA0 de Contabilidade
ÊlAUNCETE DO M�S DE "JULHO" DE 1980

�Até o mês Arrecadaçlo
Anterior no mês

'

Total I

RECEITAS
TITULOS

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEIT}.S CORRENTES

Receita Tributária •••••••• • • • • • • • • •. 18.722.266,0.6 1.736.50.5,54
ReceIta Patrimonial ',0 136.152,98 14.160.,00
Transferências Correntes •••••• l' o o ••. 49.15�.297,54 9.655.363,22
Receitas Diversas _ _ 1.221.50.7,1'7 463.393,78

"
.

RECEITAS DE CAPITAL

\

Amortização de empréstimos concedidos . 64,00 -,-

Transferências de Capital •.••••••• o •• 5.418.728,26 6.375-:957,45
/' .

Outras Receitas de Capital o. o •• o o ••• ',,' 44.523,79 50..252,25

20..458.771,60.
150..312,98

58.811.660.,76
1.684.90.0.,95

64,0.0.
11,794.685,71

9-;1-.776,D4
.

SOM AS .. o.' .... " .... o.. .. .... Crt 74'.699.539,80. 18.295.632,24 92.995.172,0.4

RECEITA EXTRAORÇ�MENTAflIA
Contas empenhadas e a pagar ... � .... 12.449.868,42 1.834.421,49
Depósitos de div&rsas origens' •••••••• 3.50.9.180.,70. 882.17�,5D

14.284.289,91
4.391.359,20.

SOM A ,S Crt 15.�59..D49,12 2.716.599,99 18.675.649,11

SALDO DO M!S ANTERIOR

Caixa ;
,
0 1,7�637.392,86 6.770..700,16

Bancos - dispon(vel ••••••••• : ••• o •• 80.:485.479,38 15.227.145,0.4
Bancos .: vinculado • 0 ••••••••••••••• ' ,15.452.816,83 4.132.869,82

24.408.0.93,02 .

95.712.624,42
19.585.686,65

SOM AS .. 0 o..... C"'113.575.689,0.7 26.130..715,0.2 13�.70.6.404,0.9
TOTAL GERAL 0 0........... 0'''20.4.234.277,99 47.142.947,25 251.37Ú25,24

DESPESAS Até o mês Despesa
TITULOS Anterior .. no mês

DESPESA ORÇAMENTARIA
_

0.10.0. Câmara de.Vereadores 0 ••••• 0'•••• � 1.180..851,24 265.962,50
0.200 Gabinete do Prefeito ...... ;...... 1.70.2.20.0,02 381.851,40.
0.30.0 Depto. de AdmlnlstraçAo ••••••• � • • 7.339.0.39,30. 1.676.993,84
0.40.0. Depto. Educação, Cultura e Asslstên-

clíl' 'Social o .... o o o o. o� •• o'o.� •••••_ 12.319.436,48 '

3.0.52.778,68
.0.50.0. Depto. da Fazenda ., •••••••••••._. 2.825.771,30 575.814,36
0.60.0 Depto. de Obras e Vlaçlo •• o •• o. o 23;174.460,87 4.270..460,41
070.0. Deptó. Agropecuário • o •• o • o • • • • • • • 820..20.5,45

.

80..188,30.
. 0.800 Depto. de Turismo •••• o •••• o •••• '.. 31.0.45,42\ , 11 ;578,0.8

Créditos Especiais
'

••••.•• o 8.218.243,18 2.950.000,0.0

Total

1.446.813,74

2.0.84.051,42
9.01.6.033,14.

15.372.215,16 .

3.401.585,66
27.444.921,28
, 900.393,75

42.623;50.
11.168.243,18

� O MAS ; o Cr$ 57.611.253,26 13.265.627,57 70..876.8801,83

DESPESA EXTRAORÇAM'ENTARIA

Despesas de meses, anteriores 0'0 �o �..... _ 9.0.81.836,45 3.215.0.31,97
DepÓsitos de' diversas orlg.ens •• o • o •• ; •• 2.880..664,87 9.929.858,43

12".296.868,42
.

8.81Ó.523,30

SOM AS; ;.. Crt 11.962.501,32 9.144.890,40.

SALDO PARA' O· M!S SEGUINTE'
\

,

Caixa o •• o •••••• o o o • o _ •• 23.503.562,17 6.416.823,38
Bancos - dlsponlvel ••••••••••••••••••. 9�.566.0.53,36 8.781.450,42
Bancos - vl.nculado ••••••••••••••••••.. 18.590.90.7;88 9.534.155,48

21.107.391,72

29.920..385,55
10.1.347.50.3,78
28.125.0.63,36

SOM A S -:- ..' .- CI'$134.660.523,41 24.732.429,28 159.392.952,69
TOTAL GERAL •••••••••••••••••••• <:,.204.234:277,99 47.142.947,25 251�377;225,24

,

'. � \ �
,

rJb/Cont. d� Preto Municipal de Jaraguá d'o S�l, em 31 de "JULHO" de 1980.

, \ VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

.

t �.

JOAO MODESTO SILVEIRA
Diretpr da Fazenda

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

o

(

'./

dia '15 de oulubro
. recursos' financeJros a titu
lo de subvenção ou outra
forma de ajuda, dos pode
res públicos, além de ou

tras proibições previstas
na deliberação 05/80 do
CND.
O Conselho Regional de

-Desportos, que funciona

.

no prédio da Seçretaria.
da Cultura, Esporte e Tu,.,'
rlsmo, no editrcio casa da
Cultura, informou que está.
apto a receber os pedidos
de concessão de alvarãs
e que respeitará, para is-
,so, o que especlfloa- a dÉl
llberação do qND.

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS
'. COMISSÃO DIRETORA MUN1CIPAL PROVISÓRIA
DE JARAGUA ',DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA ELEIÇAO
DA COMISSAO ExECUTIVA MUNICIPAL

.. O Presidente da Comissão Diretora Provisó
ria Munidpal do .PARTIDO DEMOCRATICO SO
CIAL - PDS -, do Municrpi,o de Jarapuá do Sul,
na forma do que dispõe ,o art. 58 da Lei n. 5.682,
com a redação que lhe deu a Lei n.o 6.767, e o
art, 85 da Resolução n.O 10.785, do Tribunal Su
perlor Eleitoral, convoca os membros do ülretö-

, rle Municipal' do Partido,' deste Munlcjpto, para
a reunião que se realizará no dia 05 de outubro

· de 1980, na sede do Clube Atlético Baependi, à
Rua, Augusto Mielke n.O 466, às 18 horas, nesta
cidade, para E'leger os Membros e Suplentes da
Comissão Executiva Municipal do Partido.

Jaraguá do Sul, 18' de setembro de 1980

OCTACILIO PEDRO RAMOS
Presidente

· PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL - PDS
COMISSÃO DIRETORA MUNICIPAL PROVISÓRIA
DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇAO' DA
CONVENÇAO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Diretora Muníci-
· pai do PARTIDO DEMOC.RATICO SOCIAL - PDS,
na forma da lei convoca os Senhores filiados, ao
Partido até o dia 19 de setembro de 1980, para
a CONVENÇÃO MUNICIPAL, à realizar-se nOI dia
'05 de outubro de 1980, na sede do Clube Atléti
co Baependi, 'lã Rua Augusto Mielke N.o 466,
nesta cidade, iniciando-se às 9h da manhã e

prolongando-se pelo tampo necessário à vota
ção dos eleitores que chegarem ;adI recinto até
às 17 horas.

'

ORDEM DO DIA
a) discussão e aprovação do Manifesto, do

Programa e do Estatuto do Partido;
b) eleição, dos membr.os e dos suplentes

,do' Diretório Municipal;
c) ,eleição do Delegado e do Suplente' à"

Convenção Re'gional.
Jaraguá do Sul, 18 de setembro de 1980

OCTACIUO PEDRO RAMOS
Presidente

�'J�ventus terá, ârqqibancada.' de
concreto em 60 dias.

Uma mudança radical Cultura, Esporte e Tu-
na fisionomia' do Está- rismo.. .,

�

dio João -Marcatto, do No ato da assinatura
Juventus, poderá ser ve- do contrato, quarta-fei-o

rificada dentro de dhis ra, o. clube repas30u a
meses apenas, .

com a empresa Cr$ 301.440,00
sÜbstituição da atual ar- como. entrada e as de
quibanoada de madeira, mais p�rceJas s9rão p,a
,arcáica e perigosa, por gas da seguinte forma:
outra, 'em peças ,pré-fa- Cr$ 676.320,00' após a
bricadas de concreto concretagem de 50%
armado ,com 28 metros das peças, aos 20 dias'
de extensão e 16 de- da assinatura do con
graus (altura da do Bae- trato; Cr$ 886.830,0,9 a-

.

pendi),""dando capacid,a-
.

pós' ,a concretagem de
de para abrigar como- 100% das peças, aos 45
damente sentadas 1.050 dias da assinatura do
pesSoas, lotação ditrcil' contrato; Cr$' 53.830,00
de 'ocorrer nos jogos do após a

.

conclusão pa
moleque travesso nas montagem, aos 60 dias .

competições oficiais da . d,a aSsinatura
.

do c.on
FCF. trato e Cr$ 393.580,00 a-
Isto é o que está ex- pós 30 dias da conçlu

postq no 'contrato ássi-' são da montagem, aos
nado quarta-feir� à tar- 90 dias da assinatura do .

de, dia 17, aqui em Ja- contrato. Est_a última .

.raguá do $ul, entre o
, parcelfi será ressarcida

Presidente do' Juventus, pelo próprio clube, com
Antônio José Gonçalves recursos �róprios.
e o diretor";comercial da Pelo contrato, a Cas
Cassol S.A. - Indústria sol deverá entregar a

.

e Comércio, Túlio 'Inã- obra conclurda . em 60
cio Podiacki, de São dias úteis.,
José - empresa espe
cializada no setor e que
vem implantando a mo

derna arquibarcad;a
. do

EstádiQ Max Wilhelm,
para os Jogos Abertos.
O valor total do 'contrato
assinado, é de Cr$ .....
2.312rOOO,00 e que serä
quitado oom o saldo ,da
verba de Cr$ 2 milhões

.

oriundas d'(j Fundo de
Apoio Social

.

(FA�). a

través da' Seeretária de�

NO BAEPENDI
C0ntinuam em' ritmo

acelerado as 'obras da
nova arquibancada do
Báependi, com 50 me

tros de. compriment6
por 16degraus. Está
totalmente coberta e a

atualmente processa�se
os trabalhos de acaba
mento, que . deverã se
prolongar por vários
dias, ainda.

..

PÁGINA 6

"REGISTRO CML
e' residente em Rio Cerro, nes

te distrito, filha de Curt Gne-
. wuch e Angela Glatz Gnewuch.
Edital n.o 1.1.564 de 11.09.1980.

Lldio Rosnlak e

Ivone Catarlná Weller

Ele, brasileiro, solteiro, funi

leiro, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua

25 -de Julho, esta .otdade, filho

de Martim Rosnlak 'e Etelca Leh

mert Rosniak. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Jara-
'Quá do' Sul, domiciliada e resi�
dente em- Garibaldi, 'leste distri

to, filha de Emlllo Weiler e Re

gina Schmidt Weiler.
Edit� n.o H.565 de 11.09.1980.

Adolar Schutz e

Lenlr Flohr

Ele, brasileiro', solteiro, ser-,
vente, naturall de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em.
Rio Cerro I, neste distrito, f1fliO'
de Alfredo Schulz e Edi Kl5pp
Schulz. Eí�, brasllelra, solteira,
servente, natural de Jaraguá'do
Su •• domiciliada e residente em

Rio Cerro' I, neste distrito, flIl1a '

de Arf Flohr e E:ti Koepp Floht.

Edital n.o 11.566 de 12.0.9.1980.

Adernar Goestemei"er e
Neusa Mrygllod

Ele, brasileiro, solteiro, auxi

liar de escritório, natural de

Oorupá, neste Estado, domici

liado e residente na Rua José

Emmendo.erfer, nesta cidade, fi

lho de Helmuth Goestemeier e

Maria Gaestemeier. Ela, brasilel-
.

ra, solteira, tndustrlârla, natural

de Antonio OIinto, Lapa, Para

ná, domiciliada e residente em

Estrada Nova, . neste .. , distrito,
filhal de Wllademiro Mrygl!od á'
Elena Zalewskl Mrygllod.
Edital n.o 11.567 de 1,5.09.1980.
Adolt Welss e Ivone Junkes

Ele, brasileiro, solteiro, fre,$a-
/ '

..

dor, natural de ,Guarammm, nes-
te Estado, domiciliado e resi

dente na Rua: Paraná, nesta ci

dade, filho de Arthur Weiss e

Hedvig Zilz Weiss. Ela, brasilei

ra, solteira, industrlária, natll�al
de' Jaraguá do Sul, domiciliada

--

e residente em Ilha da Figuei-
'

ra, neste distrito, fl,lha dá 'Bal
duim Vicente Jun'kes' e Alice

,

\
Thomachesky Junkes.

Editàl n.O,11.568 de 15.00.1980

Cesar Cechrnef Damiani e

Regina de Fatima Sirva
.

Ele, brasileiro, solteiro, técni

co em mecânica, natural, de
Praia Grande, neste Estado; do
micii'iado e residente em Join

ville, neste Estado, filho de

Constante Damiani e Maria Ce

chinel "Damiani..' EliIi, brasi'leira,
solteira, d,o lar, natura� de La

ges, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua 25 de Julho,
nesta cidade, filha de João
Cardozo da Silva e Patrocinia
Coelho da Silva.

E ,para: que chegue 'ao co

nh'ecJmento' de todos, mAndel' \

passar o presente Edltal,_ que
será publicado pela Imp,fensa
(' em cartório, on�e ser! Aflxa
.do durante 15 dias.
Se alguém souber de algum

'1!'I,oedlmento,' acuse-o para 08

fins -legais.

A OFICIAL

tão SUjeitas à legisl'ação e

por' yUimo' fixa ,a:� eenas
e multas a que os nao re

querentes 'em ternpo hábil
ficarão sujeitos.
As associações, clubes

ou entidade esportiva que '

precisam de alvará 'mas
não tiver em dia, ficam
impedidas, por exemplo,
de participar de competi
ções, de realizar excur
sões esportivas, de sollcl
ter transferência' de atle
.tas, de receber recursos

financeiros, subvenções ou

qualquer forma de ajuda
de poderes públicos.
Já para as entidades

dirig�ntes, que também
precisam de alvarás para
funcionar, e se não reque
rida a renovação em tem-r

po, as punições entre ou

tras, são: não poderá par
ticipar de promoções és

portivas promovidas por
entidade imediatamente,
superior a éla, de receber

Aurea Müller Grubba,
Oficial do Registro Civil
do 1.0 DisfritQ da Comar
ca de Jaraguá dó Sul,
E'stado de Santa Catari:'
na, Brasil.
Faz saber que cornpa

receram em cartório, e";
xibindo os documentos
exigidos pela lel a fim
de se hablüterem para

. casar:

Iinobiliária

·i'

..

SANTA,MARIA Ltda.·

I COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇAO, IDI: IMOVEIS. -
'

CRECI N.o 1�309 .

.

Compramos
MELHOR PREÇO

Vendemos
QUALIDADE

Administramos
, CONFIANÇA

'" AI��anios
TRANQU�L1DADE

CONSUl-TE-NOS; TEMOS VARIOS IMOVEIS.
Ru� Waldemlro :.Mazut;'echen,· 42, - Fone 72";1101
JARAGUA DO SUL STA.. CATARINA

Edital n:o 11.559 de 10.09.1980.

Celso Cordeiro Vlei� e "

Maria Júlia Martins

Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, naturali, de Garuva, neste (

Estado, domiciliado e rrsidente
na Rua Joinville, nesta cidade.
filho de' Carlos Cordeiro Vieira

e Rosa Batista Alves: El!a, bra

sileira, solteira, costureira, natu

-ral de Jaraguá do Sul, domici

liada e residente em Itapopuzi
nho, neste distrito, filha de Jo
sé Martins e Maria Klein Martins.
Edital n.o 11.560 de 10..0.9.1980.

Gilberto Uber e
Salete Nelsi Gemardt

Ele, brasileiro, solteiro, auxi

liar de escritório, natural de Rio,
dos Cedros, neste Estado·, do-.
mlclllado e residente na Rua
João Planinscheck, nesta cida-

�" ,.

de, filho de Vitório Uber, e Iria
Uber. Ela, brasllelra, solteira,'
lndustrlárla, natural de Cunha

Porã, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua João Pia',
ninscheck, nesta cidade, filha
de Nicolau Ignácio Gerhardt e

Nilsa Gerhardt.
Edital n.o 11'.561 de 11.09.19801
Valmor Lehmert e
lsolde Erdmann ,

Ele, brasileiro, solteiro, auxi-
, llar de escrltörlo, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua Santa Catarina,
nesta cidade, filho de Walde
mar Lehmert e Leonora Fritzke,
Lehmert. Ela, brasileira, solteira,
lndustrlárla, natural' de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente
na Rua Epitáclo Pessoa, nesta

cidade, 'filha de Willy Erdmarin e

Herta Thomsen Erdmann.

Edital nr.' 11.562 de -11.0.9.1980.
Newton Gilberto Saloman e

\

Dulce de Oliveira

Ele, brasileiro, so,lteiro, in-s-

trutor, n'atural de Corupâ.•neste
Estadó, domiciliado e. residente
na Rua JQrge Czernievicz, nesta

.cidade, filho de Francisco Sa-

10"1a'o e Miranda Wintrich Salo�
man. El:a, brasileira, solteira,
programadora, natural da Jara-

.

guá doi Sul, domiciliac!a e resi

dente na Rua Jorge Czernievicz,
nesta cid>a:de, filha de José Jor

ge de Oliveira e Evelina Doe-
'

ring de ,Oliveira.

Edital, n.o 11.563 de 11.0.9.1980.

Avenildo Beck e ,Araei Gn.ewuch
Cópia recebida do Oficial de'

Massaranduba, neste Estado:
Ele, brasileiro, solteiro, lavra

dor, natural de MassaJranduba,
�neste Estado, domiciliado e re

sidente em Massaranduba, nes

te Estado, filho de Arthur Beck
e Elfi Friedel Beck. Ela, brasi
leira, solteira, operária, natural
de Jaraguá do Sul, domiCiliada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nosso Esporte em

tempo de Jogos Abertos
As várias modalidades

que representarão o mu

nicípio durante as dispu
tas dos Jogos Abertos, a
menos de' um mês do seu

'início, estão vivamente em

penhadas em obter o rnais
alto grau de acondiciona-
mente físico e técnico pa
ra, com isso, mostrar a

"performance, Para tanto
muitos treinos e, comp'eti�
ções vêm ocorrendo .

A natação, por exemplo,
foi domingo à Capital do
Estado, tomar parté da úl
tima tomada ,de índices

.

aos Jasc, na piscina do
'

Lira Tênis Clube, onde' to
dos os atletas obtiveram o

tempo necessário à sua

Inclusão dentro das várias
provas em que estiveram
inscritos, sansrazendo ple
namente tanto o Beira Rio
quanto a Comissão Muni
cipal de Esportes em ter-

'

mos de Indices técnicos.
Doravante, o único obstá
culo será 'O tempo e a bai
xa ternperatura ambiente
da água que impede a in
tensificação dos treinos,
embora que realizados
diariamente.

O técnico -Artovaroo le- '

vou a Florianópolis os a

tletas Jean Beno, Alexan-
, dre Mariana, Denise, Fa

blane, Brlqltte, Ugia" Hei
dt, Adriana', Rosângela e

Katleen. Todos obtiveram
êxito. E índices também. I

FUTEBOL DE SALÃO

Secretaria de ,Cultura, .Esporte'

" ,
,

Vàrjão: sai, a�anhã
quem decide, o ,título'

e

,I

Estado ,dá
aos Jasc:

, ,

,

sua contribuição
CrS 4 5, ,milhões

\ ' ,. '

,

" I

Bauer recebendo de Octácílio os Cr$ 4,5 milhões

Ern ato simples ocor-

r{Glp �eguljld'a-feira pela
rrmnhã, .:,no gabinete do,'

Ohefe de Executivo Mu

niclpal, ,q .deputaoo es-
I

tadual Octacílio Pedro
Ramos, em nome do Go
verno do Estado 'e da
Secretaria de Cultura,
Esporte e Turismo,' re
passou para o, Prefeito

. Victqr ..B�uer, cheque
, 'rto val-Ó'f-de Cr$' 4,5 mi
lhões, que corresponde
a contribuição financei
'ra -do ; Estado.j palra a,

'reálização dos XXI JO-
GaS ABERTOS DE S.
CATARINA" de 17 a
25 de 'outubro" em Jara
guá do' Sul.

O Governo do Estado," À eco'
desta 'forma,' cumpriu o Na ooaslão, Bauer ra
compromisso assumido I tiflcou palavras textuais
com à Município em a- preferidas 'quando da
pelá-lo, não somente na: visita do Conselho de
parte técnica dos ,Jogos I Representantes e coor
Abertos; ,

como também· denadoria de Despor-
na finanCeirá,' segundo tos, de que repassaria
palavras do deputado o montante recebido do
Octacüío, à imprensa. . Estado" para a Comissão "

Ao ato - estiveram pre-. Central Orqanizadora,
sentes <O< Prefeito Vlctor ' para fazer frente as des
Bauer; Deputado' Octa- pesas de_ -orçanlzação.
cílio,' Vereador José AI-, E' isso realmente- ocor

berto Klitzke, Vereador' reu, anteontem, quintá
EnhoM Janssen, Coorde:.." -feira, incluslve COIn a

nadar Social da' eco presença do' Secretário
José Carlos Neves e' os dé Cultura, Esporte' e

. repórteres des três ór- I
, Turlsrnot. ;Júlio, César,

gãos de comunicação I que- viera tratar dos Je
da cidade: ')

gos Abertos 'com dirí
, gentes mUI'i.i'cipàis oe da
eco: '.

,

,

, .
,

. �

,Os Jogos Abertos de Sant� Catarina são a maior

fe�ta' do nosso esporte amador. Aos
-

atletas, 'temos
um recado: Vença!

As medalhas, Os troféus e aipo!io técnico são p'or
"

nossa conta.

,Jãsc
-

poderão,
',ficar sem,

;·,handebol. ',' 'e
ginástica,

•• 1 (

Os 'XXI JOGOS ABER�
TOS DE SANTA CATA-

RINA, a menos d'e um

mês do seu
- tntcío em

Jaragu-á,'do Sul, pode
rão ficar sein as rnoda-'
lidedes dé handebol e

ginástica, que seriam a

grupadas numa compe
tição a parte não con

tando pontos, para a'
contagem geral. Esta é
uma das propostas: do
,Conselho de

:

Represen
tantes que se reuniu no

último dia: 12, em F!o
rianópolis.

Intelalmente a anistia

para todos os atletas
de handebol e ginástica
(rítmica e ollmpicel ga
nhou a slrnpatia de to

dos os representantes,
reunidos com' o Secre
tário Júlio César.' Esta
foi éI proposta inicial e

que, a princípio; revo

gava a decisão tomada
.nos ,J9gos Regionais
quanto' ao afastamento
es equipe masculina de
Blirrnenau .

Rio do Sul protestou
a condição de jogo de
um atleta blurnenauense
em termos de registro
do atleta na Federação
Catarinense de Hande
bo!» Mas esta entidade
ainda não é oficial,
Mas a equipa de

Brusque c;onseguiu a

classificação,' substitu
indo Blumenau, e pela
forma legal do regula
mento' dos Jogos, Regio
nais e' Aberto�,"" este
município não pode ter
sua representação afas
tada. Estão envo'vldos
oito municípios inscri
tos na-- g,inásticã e ou

.tros 16 no handebol

(também Jaraguá do
Sul, em ambas)."
A proposta foi altera

da. Suqerlu-se QU8 as 2

modalidades fossem re

tiradas da contagerri ge
ral dé pontos dos Jogos
Abertos. O handebol e '3

ginástica disputariam a
'competição _ paralela
mente, 'somente concor

rerid'o. a outras 'p�emia-
'_, ' 1\

.çoes.

,,O r-documenta dos re

presentantes 'I das re

giões föi entreque terça
-feira .aó diretor da Co
ordenadoria de Despor
tos� Joaquim Mirés Vil-:
'larirtho Janior, ê foi em

seguida, ao Secretário
Júlio César, que vai
submetê-lo à análise

'I -dos Cõnsethos de ,Jul-
, gamento e Superior e,

também,' "às- Comissões
Municipais de Esp'O'rtes
envolvldas,
'A rêunião do Oonse

lho, dos" Representan
tes, foi de' portas fecha

"das, sem a participação
da imprensa e ' o do
cuménto 'rrão chegou às
mãos 'dos jornalistas
para a dtvulqação,
Agora, está para ser

marcada' U'i11á ' reunião
com' os Conselhos de

julgam'ento que devem,
,analisar, as" propostas
de modltloação ainda

para estesjogcs:em' Jà
-raquá do Sul. 'Mas' as
'r'rm'êfific-a-ções, concretas
'á respeito serão feitas
apenas depois de ouvi
Gras'as 'CMEs a respeito.

. � .�
.

.
-

r
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Júlio César contia 00 sucesso - dos jase..

E o muoicipi,o-;;- quer mais verbas'
Para observar o anda

mento das obras e dos de
mais setores que 'compe
tem ao sistema organiza
cional dos XXI jogos. A
bertos de Santa Catarina,
a menos de um mês de
SU1;l abertura, o deputado
Júlio César, Secretário, de
Cultura, Esporte e Turis
mo esteve em Jaraguá do
Sul na quinta-feira, 18,
quando reuniu-se com o

Prefeito, Vereadores e Pre
sidente da Comissão Cen
trai Organizadora, discor
rendo sobre a'

-

evento po
liesportivo que está mono

polizando as atenções do
mundo esportivo' amador
catarinense. Na mesma o

caslão, depositou toda sua

confiança no sucesso dos
Jogos Abertos, apesar
mesmo das inúmeras difi
culdades que o municfpio
vem enfrentando e quan
do, também, Sigolf Schün
ks manifestou-se descon
tente com o montante de
verba destacada pelo Es
tado para a organização
dos Jasc - 4,5 milhões -
soltcltando maiores. récur
sos, estes principalmente
para as despesas de publi
cidade em rádio, jornal e
tv. I

BAUER

o encontro
.

deu-se no

gabinete de trabalho, do
Prefeito Victor Bauer,
quando este comentou' o
pleiteaniento dos Jogos
Abertos em 76 para o mu

nicfpio; quando não tinha
as mfnimas condições e

que hoje, passados 4 anos,
as dificuldades são muito
grandles, confessando-se
até mesmo arrependido de
ter aceito a "parada", por
uma série de' razões apon
tadas e que o vem des
gastando muito. O Prefeito
revelQu que até o momen

to, 10ram aplicados em "di
nh'eiro vivo", nadá menos
do que' Cr$ 20.565.000,00,
além de outros Cr$. . ...

11.600.000,00 ,em mate
riais, Iprincipalmente para
es alojamentos; como ma

deira, WC, caixas de des
carga, chuveiros entre ou
tros. Inclui-se além disto, a
pista de atletismo, no Bae
pGncfi, às expensas do Exe·
cutivo e que deverá ficar
totalmente conclufdá den
t'ro de no mais tardar duas
semanas, ela que apresen
tou igualmente muitos pro-
b:emas. '

Enfatizou. ' o �xecutivo
'os convênios assinados
com a' Secretaria da Edu
cação para ,as reformas
das 'escolàs, superior a

Cr$ 5 milhões, cujos recur
sos encontram"se, aqui pa
ra ,àplicação, no entanto,
a falta de mão-de-obra ori
ginou na não execução
destas reformas. Só o or
çamento de parte das re-'
formas das 'escolas, é su

perior _ a Cr$ 17 milhões,
segundo Bauer. Mas nãó
apresentará problema para
os Jogos Abertos, para a

I'ojamento, como ga�antiu.

Água também não o se-
.

rá,. muito 'embora, não te
nha sido implantado o se

gundo reservatório' no
Morro do Carvão, com ca

pacidade para mil metros'
cúbicos. O ,Samae, no pe
rfodo dos Jasc, trabalharä
;intnteirruptamente, forne
cendo o Ifquido à lodos os

alojamentos, s'em falhas. .

E além de historiar os

obstáculos, as vultosas a

plicações, manifestou sua
revolta contra a falta de
colaboração die algumas
empresas, que não cede
ram 'aUetas para treinar,
al,egando "abrir preceden
te" e também para cl'ubes
e sociedades que solicita
ram reforço de verba, ca

so do Selra Rio; AASB e

Vieirense. A ne'gação das
Instalações do Sesi serviu
para aumentar a revolta

justa do Executivo. vira no campo de prepara
ção ao evento poliesporti
vo, disse 'confiar plena
mente no sucesso dos
Jasc.:Revelou," por .

outro

'Iado�" 'que' o' Congresso
Técnico será realizado 72
horas antes do infcio dos
Jogos e que a Sé'cretaria
está montando um novo

esquema para quando das
competições em Jaraguá
do Sul.

'

Este ainda oomentou so

bre o repasse no lnlclo do
ano de Cr$ 750 mil para a

CCO e de c-s 4,5 milhões,
acontecidos na quinta-fei
ra mesmo, para aplicação
'no programa preparatório
dos Jogos Abertos e soli
citou, na mesma oportuni
dade reforço no apoio

.
,

por parte do Governo do

Estado, no sentldo de des
tacar maior volume de
verbas. A solenidade de abertu

ra, adiantoú, será. muito
bonita, de acordo com as

condições, locais, porque
o Governo não quer tora
das possibilidades. At'ual
mente os. Jogos Abertos
não são mais uma festi
nha como ocorria nc pas
sado, ela aumentou sua

importância, segundo Jú
lio César; que disse acre

ditar não haver em Santa
Catarina mais de 10 munl
cíplos 'em condições de se

diar
.

tal acontecimento,
pols que exige muito es

forço, sacrifício e, sobre
tudo, aplicação de altas
somas e, neste

_ sentido;
Jaraguá do Sul vem dando
exemplo, através da .cola
boração do Prefeíto Victor
Sauer, nunca vlsta antes
em Santa Catarina.

Neste sentido, o próprio
Presidente da. CCO, Sigolf
Schünke, ratificou a soli
citação, dizendo que no a

no passado anrmenau re

cebeu a mesma quantia,
ele que tinha toda a estru
tura pronta e ser governa
da pelo partido epostele
nlsta,' 'rextuaimente.schün
ke disse não 'estar conten
te com os Cr$ 4,5 milhões
do Governo do Esado, a

través da Secretaria de
Cultura, 'Esporte e Turis
mo e que por Isso mesmo,
através de offcio da P'refei
tura Municipal, conjunta
mente com a CCO e lide
ranças do PDS, solicitaria
maior participação do ,Es
tedo, para ccbrlr principal
niente gastos com publici
dade. E critioou. também
as empresas que pouco
tem. confriburdo para a di
vulgação dos Jogos Aber
tos, !sto diante de grande
número de empresãrlos,
das principais 'empresas dI)
munlclp[o.

O Secretáriö dispensou
ao Prefeito fartos elogios, :
tàmbém aos clubes e à
própria cidade, que estru
tura-se para 'tal, seja na

ampliação de' hotéis, cons
trução de ginásios· de es

portes, ref.ormas e melho
rias em outras dependên
cias esportivas, não es
condendo que "fazer es

porte amado'r é muito diff
cil" e que é necessário ha
ver uma seqüência, para
que a estrutura que esta
-se montando, não sirva
apenas para a semana
dos J'ogos Ab�rtos, mas

sim, que' haja uma conti
nuidade, formÇl:ndo novos
aUetas e movimentando a

juventude,' inc'entivando-a
à prática do desporto.

,PeYo que se deduziu
das '.oalavras. de Schünke.
considerando-se' g Infla
ção, de 79 para 80, o Esta
do deveria contribuir, ain
da, com cem por cento ou'
mais do já destinado aos
XXI JASC.

J OLIO CJ:SAR

o secretário de Cultura,
Esporte e TUJismo, Júlio
César, diante das /exposi
ções do Prefeito e do que'I _' '

. 'Ja,raguá 'incl'uído . no

plàno, de renovação
dos caf&zais do IBC

O Plano de Renova.,
ção e Revigoramento de
Ca�e'zais do Instituto.
Brasileiro do Café, quê
atualmente está sendo
desenvolvido em 24 mu

nicrpios do .Iitoral 'cata-:
rinense, deVie'rá, em bre
ve, ter sua área de ação
aumentada para mais 11

- municfpios, segundo in
formou o Secretário da
Agricultura e Abast,eci
mento de Santa Catari
na, Hélio Andreazza.

dre'azza, "a cultura do
café é uma àtividade
tradicional no litoral de
Santa Catarina onde a

iniciativa privada ,já há
muito tempo se dedica
à sua produção e onde .

as condições climáticas
são altamente favorá
veis'. Há de se conside
rar ainda a importância
sócio-ecoFlômica que o
cultivo do café repre
senta para os ..pequenos
produtores· da região,
principalmente quanto -

Este aumento da área ao aspecto. de ocupa
de ação está sendo ges- ção de áreas que atual
tionado junto ao IBC pe- mente não são �provej
Ia Se'cretaria da Agricul- tadas, com, o plantio
tura, atendendo ao pedi- sendo direcionado para
do de diversas comuni- as encostas· ensalara
dades que constata,r:am das, evitando-se as vár
o sucesso que vem ob- lieas que têm limitação
tendo o plano e por is- quanto à umidade e
so vêm se movimentan- ventos frios e quanto à
do no sentido de incluir' possibilidade de se ob
seus municrpios, na árE?a ter um produto de alta
cafeeira delimitada pelo qualidade, tipo exporta
IBC. Os municfpibs que ção.
deverão ser . inclufdos Andrea�za informou

- são: Joinvill!e', Araquari, ainda que atualmente o
Barra Velha, Corupá, Plano de Renovação e

Garuva, Guaramirim, Ja- Revigollamento de Ca
raguá do Sul, MaSsa- fezais vem beneficiando
randuba, Piçarras, . São 324 famflias de produto�
Francisco do Sul e Sch- res, tendiO;. sido implan
roeder, elevando assim tadas 1 milhão de covas

para 35 o'total de muni- nos 24 municrpios atEm�
cfpios. Plua atender à didos. A assistência téc
demanda já existente,· nica ·aos agricultores
está sendo -solicitado a' vem sendo prestada pe
concessão de umá cota lo Serviço, de Extensão
inicial de um milhão de ' Rúral, atravé,s die, uma e

pés palia estes munl:ef- quipe de 11 engenhei- '

. pios. ras agrônomos re>'de.-1:4j)
Segundo Hélio An- técnicos agrrcolas.

,Mil 11010S· terminaif telefftnicos' para Jaraguä até. 82... " • 11. • li .
' '. .

.

.

� "

Esta excelente notícia foi a ligação dos setecentos novos nas comunl�es e proprietá- contratadas, outras 20 estão em

transmitida quinta-feira, dia 18, terminais, .cujo cronograma es_tä' rioS- rurais, Inlo enquadrados no fase finaf ele contratação, estan
no Baependi, pelo Diretor-P�- atrasado, conforme reconheceu, planeJamenot normal da Empre- do também previstas ou�� 130
sldente da Telesc, Capitão Dou- .ace a Uma série de Imprevistos. !IB, o que tamb;m é,uma inova- para o peri� 80/81, conta�do
glas de Macedo Mesquita, que Mas a noticia que entusiasmou' ção 'da TeleSc em'termos 'nac!o-' com Postos de Servlqo e toda a

estev� acompanhado pel'o As- os presentes, prende-se a con- nais e que vem sendo reéOnhe- intMlo8Strutuia, necessäria nas
( 'seSsor Ha�ry ,Kormann, pelo Che- . tratação em Janélro

J,
de� '1981, �ida pelo Mißtstério das' Comunf� propriedades' rurais. A$ ligaç6es

-

fe db Distrito Norte Angel Bol- primeira quinzena, de mil novos cações e Telebräs.
-

serão at..a.vés de cabos, sendo

gado Paniágua e pelo Chefe de te�minais telefônicos para Jara- A empresa tem cOntratada: 28 o primeiro projeto em implanta
Gabinete da Presidência João guá do Sul, atendendo a grande novas Centrais no Estado, een- ção no pais, dai o encontro em

Mora Neto, realizando 'encontro demanda, cuja conclusão e en- tudo, depaJlal com o problema da Jaragu'á do Sul, colhendo sub

com o empresariado do munleí- trada em funcionàmento dar-se- mrportaçio dos equipamentos e sidios que possam ser transfor

pio, e autoridades municipais, -â em principfos de 1982, 9revan- do Corte dos Investimento� do macios em ação.- Estes éncon
VIS8indo principalmente colher do' entio de dois, pará três mn setor, prejudicando ao erone- tros estão Igualmente ocorrendo

Impress6es sobre a possivel im- Ó. número de aparelhoS Instala- grama de expansio, multo embo- 'em vários pontos do Estado, nas

plantação em JaragJá do Sul da dos np munlclplo. ra a ação firme e decidida do prlnclpElis cidades.
,

telefonia rural, InFcrativa inédita TELEONIA RURAL GcWerno do Estàclo de Santa Foram multas as oplni6es ma-

que Santa Cetarlna detém, a nl- No entanto, a par da boa no- 'eatarll)ll, que ,aloca recursos nlfestadas pelos empresários,
vel nacional. va transmitidai por Mesquita ao

,-

pf6prlos, visando, com isso, a- nohrdamente pelo Chefe do Exe-

O Presfdente da Tefesc. na empresaltadô, a telefon_ia rural, tender as soUcltaç6es que lhes cutlvo, sobre o assunto.

ocasUio, revel'ou que dentro de objetivo prlnefpal de sua: vinda são
.

fonnuladas pelos munlci-
S I foi d b 'tld •

.

(Outros detalhes, na próximasessenta dias, estaria conclui- .
a Jaraguã do u . e a a, pios calar nenses.

dos os trabalhoS, possibili.ondo era q�e visa ,atender às peque- E afém 'deStas 28 Centrais edlçAo).

SINDICATO DAS INDOSTRIAS DA
. ALiMENTM:AO 'DE JARAGUA DO} SUL

ASSEMBUJ:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVO-CAÇAO

"

.

O presidente da '9:r;ltidlade supra convoca �s
associados do Sindicato, bem como as demals
empresas integrantes da categoria econômica
representada, para partlcíparern da Assem.blé!a
Geral Extraordinária a realizar-se no audltérlo
da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 348, 2.0
andar, 'nesta cidade, às 19. horas do dia 21 de '

outubro de 1980, ,em primeira convocação, a

fim de deliberar sobre a seguinte
'

ORDEM DO DIA
1 . Leitura discussão e deliberação sobre ,a

proposta apresentàda pelo Sindicato dios.'
trabalhadores nas indústrias dá AI,imenta.:·
ção de Jaraguá do Sul, para renovaçãQ da
Convenção - Coletiva de Trabalho a vigollar a
partir d',} Dri'me'iro ·de novembro vindouro.

2. Delegação de poderes à Diretoria dó Sindi
cato, para negcciar a redação final da cUa
da Convenção Coletiva de Trabalho, com o

. sindicato profissional, '

/

Não havendio número legal de associados pre
sentes na- hora acima indicada, a Assembléia
Geral realizar-se-á uma hora após, isto é, às 20
horas, no mesmo local e data, com a presença
mfnima de 1/3 (um terço) dos associados quites
e em condições de votar. .

As empresas não assoc'iadas ao Sindicato pode
rão participar dos debates e apresentar suges-
tões,' mas não terão direUo a voto.

.

Nas deliberações da Assembléia Geral, o voto
será -secreto. j

Jaraguá do Sul, 19, de setembro de 1980
Rodolfo Hufenuessler -

Presidente

Exp'ediente prorrogado, para,
comércio .e báncos

O Chefe do Executivo
Municipa:J; Victor Bauer,

"

baixOu decreto, autori
zando' os estabeleci
mentos .comerciais a

bancários a' prorr()ga
rem o exp.ecli.ente nor"
mal de atendimento aG

público, no período die
16 a 27 de' outubro de
1980, das 7 às 22 horas,
sem .interrupções, obe-
'decidas as disposições
'da

-

'CLT. Tal se_dará
considerando a grande
afluência de a,fletas, di-

rigentes e autoridad.es.
além de turistas, que,
para Jara.guá do Sul vi
rão aos XXI, JOGOS A
B�RTOS DE SANn� CA
TAAlNA, e que necessi
tarão do fornecim�nto de
alimen,tos e operações
bancárias.
A íntegra do Decreto

está na página trls,
desta ,edição;, ond:e,
fambém, o Executivo pu
bliça. "Comunicação" e

"Aviso", que se relaeto
nam aos JASC.

. EDITAL DE CONVOCAÇAO DA
CONVENÇAO MUNICIPAL

Convenção Municipal do Partido Democráti
co Social - PDS ..- no Municfpio de Corupá-SC. -

O Presidente da Comissão Diretora Munici

pal Provisória do PARTIDO eEMOCAATICO SO
CIAL - PpS, na forma: da Lei con.voca os Se
nhores filiados ao partido até o dia 19. de se

tembro do corrente ano, para a CONVEN9AO
MUNICIPAL, à realizar-se no dia 05 de outubro
de 1980 à Rua Roberto

.

Seidel, n.o 1.551, na

S.E.R. Hansa Humboldt, nesta cidade, iniciando
-se às 9 horas da manhã e -prolongando-se p'e
lo tempo necessârio a yotação dios eleitores

que chegarem ao recinto até às 17 hor�s.

IA ORDEM DO DIA SERÁ A SEGUINTE:

a., discussão e aprovação do Manifesto,
do Programa e do Estatuto do Partido;

b. eleição' dos membros e dos - suplentes
do Diretório'Múnicipal; .

c. escolha do Delegado e do seu respecti
vo ,suphmte à Convenção _

Regional.
Corup�, SC, �O de setembro de 1980.

.

. Wsldemar Schultz
Presidente da. Comissão Diretora
Municipal Provisória - P.D.S.

NOVENA PODEROSA AO MENINO
JESUS DE. PRAGA

Ohl 'Jesus que dissestes: peça e receberãs: procúre e

acharás; bata e a porta se abrlrã. Por Intermédio de Maria

Vossa Sagrada MAe, eu, humlldeme�te, vos rogo que minha

prece seja âtendida. (menciona-se o pedido). Ohl Jesus

que dissestes: tudo que pedires ao Pai :�m meu nome Ele a

tenderá. Por lntermédlo, de Maria VO!3sa .Sagrada Mãe, eu

'humildemente rogo ao vosso NC?me, que minha oraç�o se

ja ouvida (menciona-se o pedido). Ohl Jesus qu� dissestes:

o Céu e a terra passarAo, mas a minha palavra não pas

sará. Por lntermédlo de Maria Vossa Sagrada MAe, eu �on
fio que minha oração seja ouvida. (menciona-se o pedldo),
Rezar três Ave-Marias e uma Salve Rainha. Em casos ur-

/ gentes ,essa novena deveÍ"é ser feita em nove horas e man

dada publicar; por se ter alcança�o uma graça.
M.E.C.

I Terraplenagem·Vargás
- de lido Domingos Vargas -

SERViÇOS' 'COM RETROESCAVADEIRAS
I

E TRATORES DE ESTEIRAS·

.' Rua Joinville, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGUÁ DO SUL -:-, Santa Catarina

'\

-E-

Tubos' Santa 'Helena·
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAL

,

Construtora Seria Ltdi
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

COM!RCIO DE MATERIAl:
. DE CONSTRlJÇAO.

Rua João Plcalli, 94 - Edif. Carlos Spézla
TelefOne: 72-9214

.

JARAGUA DO SUL
/

STA. CATARINA

AUREA MOlLER GflUBSA
Tabeliã e Oficiai do Registro de

. P�testos
.

. EDITAL
Pelo' presente edital de citação pedimo� aos

senhores abaiXO relacionados que compareçam
em nosso .cartório para tratarel11 de assuntos..__de
seus Interesses:

Confecçõ� Lupet Ind. e Com. I,..tda., Rua Ja
nuário Àiroso, s/n., nesta. Wolney Buzzi, Rua
Luiz Kienen, 241, nesta.

Adalzira Piazera de Azevedo
Oficial Ma',or

·Canarin-ho /
"

.

.

_TRANSPORTE U�BANO,
INTERU�BANO, EXCURSOES.

/

.

<Ao "C�.!1ar.lnhQ�'· pre�,c�pa��e "cQ,m . "-r ,sua,· fo-
,

comoção, colocando à disposição modernfssl
mos ônibus, com pessoal especializado, possi
bilitando ,uma viagem tranqüila, rápida' e segura.

. Programe ,beml Programe CANARINHO � o
,

'tránsporte carlnhoso�
.

.

.. ,

,

JABAGUA DO _SUL, �"NJ"A�CAT��INA. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


