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MuniC�io.: ê ; Estado 'investem' '43,S milhDef' :oos 'jOg� 'Abehas, '.' -'.' .

o õQhENe, .d� Exec�livo 4.947.7:18.10 em .élespesas Bua novas. pontes em 2:652.622,00 nas obras e'
- .Rita< é de Cr$

,

..•..... ,. "

MumCIPlil, VI�tlor, 'Bl!uer,' com aquisição ge. mate- concreto' armado; sobre' Cr$ 50:946,83 .pavlmenta- 1�.782�!25�.5�; _ .: �o�tud�, � �
?eclarou esta semana. à i. riais ,e serviços de-Implan- os rios Jaraguá (44m) e, ção. 0 Estado entrou com com,�,aqu�slçao d�',�ut�os '

.. � ", ' '_ ,. SESI
•

Imprensa, o m,ont�nt� de tação da tnstalação hidro- do Ce,rro (36m). 'As lnau- ,Cr$,J.829575,OO,'. e. � P,o- matérlals necessários (crt . 5ervi/o- Social' d� Industria ...

, Iaplicações flnancelras em sanitárias, reformás ;,. am- d �bl'
' , 476500 00) o valor total , -

b
"" 'gura�ões, q' tie constam 'de", er pu ICp mURlClpal com "

.

.

,. ,

",

•. C' I'o ' ras, .no- Municrp,io, .

ver- pllações dos es-ta'b'-ele:c'l- Y ai

'C'r$ 87'3 99383' das linhas chega a Cr$ ftepa,dAm.8lncll_ Regional de Santa atar na

Ibas .o.rlun.d�as do,s ,cof.res, mentes de' enslnc para a-
programação oflcla! Clã

'

,. , " ",'

'142',59225' 50' 'Deste total
,

"

... IHI v I,"'" ' � ,

,

"

'" vlsJt.a governam,enta! a "a-, Bauer revelou ianda . . , ,.
, , ,,' "

.

dé E I
·

t
-

miY�lclPdals e.estaduais, re-:: lOlamentos, Até o final dos ragu"" do" S''u'It,' serão �à's'
' "
,",', ,

'

Cr$ 1t583,67a;5�, !oram> ·'·'ota' - t.: SC arecirnen 'O
a,clona os aos Jogos A- Jogos Abertos,' -entre e,n-

tl que as .opres ..
de ligação )""qultad'os' tendo' a sald'ar ,I� ,

b 9h30min, ,a i'Tavares 'So- da 'rua' Coronel Procópi-o
tl ,', ,',' "

•

'f7��' p0,!1tes e linhas Cle ' cargos' e serviços, prevê- brlnho" e às' 1O horas, 'Si Gomes de Oliveira, com a
àlnda, apenas Cr$'" _;, . A direção do Departamento Reg.lo�aI do

e e ri caçäo rural, totall- se Investimentos . dai or- -

rua' J-os'é:' Theod'or'o' R'lb'e'l- t,955.552,00. Serviço Social da Indústria - SESI, obJ�tlvando
!ando ,Cr$ 65.407.246,14. dem de Cr$ 5.857.283,90� �UBertahMrloa'We.e,_�e,"••em atos Nas Ilnhas de 'eletrifica'- esclarecer o público em geral e em particular ,8
J 'Ab rt n - ro- e. rua 25 de Julho:'Vilaogos ft e. os, "

Dos Cr$ 36 milhões que
�� _u • ção rural ontem Inaugura- comunidade de Jaraguá do .Sul, informa que

,

A muniCipalidade, para o Municrpio está investin- presença do Governador Nova, importarão em Cr$ 'das, foram aplicados ré- colocou à disposição da Comissão Central Orga-
obras d� infr�-estrutura' ,e CIo, Cr$ ,3q.142.716,10 já

do Estado, Secretári'o CIos 8.075.997,28, -cornpreen- cursos da ordem de Cr$ nizadora dos Jogos 'Abertos, dependências de

lsub_venções para partlcl- foram ,:,ar1,os, ssqundc o'
Transportes e Obras, Es- dendo todaá Infra-esfrutu-

6851 02680 d' 'd'd' dê' 't Id d
.

à ab 'gar algumas
XX

� �
- 'plr�dião ArnltrHelou F/'Iho ra, pavimentação astältlca

. . , , lVI I os es sua ag nCla nesa c a e par ri ',' '

paçao nos I Joços Aber Prefeito Victor Bauer. " " ta forma: LInha Tifa Schu- atividades relativas àqueles jogos, só não o fa-
tos �e�S�nta C.atarina,_ in"':. O Est�doj j30J sua vez,

.além de outras autorlda- e urt;>anização'.' bert' 9rS 1ß80.961,4Ó; TI- zendo para fins de alojamento 'por falta de Gon-

v,estlu a apreciável sorna atraväs da Secretar'la de des municipais, e,statiuàis, ',," f F 'I P Cr$'
,

d C $
� ,

I 'á
. Eletrificação rural a

..
um equeno .. :'. dições. .

.

.

,e r �6 l1)ilhões,' que Cultura, Ef.l�Y\) �g ,e lur',s- ec eSI stlcas, militares e a 708.936,60; Tifa: Funil Gran Por outro lado, lembra que jamais se furtou

so_mados 'aos Cr$ 7,5 mi-. ",!,o, repâS"10l! a MUl1icir.8- população,' "Ontem à tarde, às 16 Cle Cr$ 1.034.988,3Q; Tifa em ceder as instalações,da agência quando so-

�hoes do, Es.ta�o, totalizan- lidade e esta à Cr'O, Cr$ Estas obras exigiram
.

horas, no salão da, Socie- Terezlnha Cr$ 1.q96.191 ,60 lic.itadas por diversas ,enfldades, como I?0r- ê<
Cr$ 43,5 mtlhoes·.

. 4,5 milhõ;�s" além de ce- investimentos de Cr$ .... '-. dade Sport Club Estrelfa, . e a Linha Tifa Ribeirão xemplo, a Fundação Educacional, R_egional Ja- ,
'

,

Somente em obras, heu- tros Cr$ :3 milhões, já I:; 7.648.021,04. em Nereu Ramos, o pri- Oava,lo ,e Braço do Ribei- raguaen�e que, durante o perrodo de 1979 a
ve a n�cessidade de se-' berados, pa 'a _ despesas Na Ponte "Tavares So-

' meiro mandatário- esta- rão c�va'o, er$ .' 1918� utilizou qu�tro salas e o salão nobre para
rem aplmados Cr$ de publicldaao; hOSP:0P- brinho", 30bre o rio Ja'a- dual, partIcipou da' inau... 2.429.9�9,OO,' o Curso de Estudos Sociais. Também 'a Socie-

22,1.'0;000,00, em clubes e
.

gem, alimentação e trans- guá; que demanda a Ilha guração de cinco linhas Outras �qua:tro linhas ,. ,dade de Cultura Artrstlca (SCAR), desta cider
SOCiedades , dos quais, porte de autoridades, jur- da Figueira,',fora:m· investi- (Je eletrificação'" rural, serão' . executadas, com-· - -de, utiliza mediante convênjo, desde 1977, duas
Cr$ 8,7 milhões em equi- zes, entre- outros. CIos Cr$ 4.944.452,21. dos cantratadas pela, Prefeitu- pletan'â'o o elenco de nové

".

,salás onde, 'mlillstre aulas de música, Da mes-
,

pamentos e mate:riais éS': Somados estes valores quais Cr$ '�,680.4S5,OO na ra de J,arag.uá do Sul, den- éontrafadas, e'que exigl- ,ma forma, o grupo' de Bandeirantes desta cida,.

pO�ivos (Cr$ 700 mil), ar- 'atingem' Cr$ 43,5 milhões obra _frsicà em' sr e outros tro do Pro'grama d'e Gover- rão Cr$" 6.931.f?98,70. São- dá rel!nia-se 'àté bem PQUCO tempo, nas depen7
"qUlbanca�as (Cr$ 4 mi- aplicados e a ,aplicar, ain,,<; Cr$ 263.997�21 em, pa\lÍ- no de Victor Baue�" que elas: Tifa �Unlão;

,

Tifas "dências da agência. '

Ihões), plSt� .de atletismo 'da, nestes Jogos Abenos ,

__Jllentação, O Estado; atra- objetiva dotar todo o mu- Brucfi e laube, Estrada Destaoa ainda que, permanentemente, tei11"
e'ltre matenals e outros iniciados ontem à ,noite). ,vés de conVêni() com o 'nlcrpio de e.tlergia elétri- da luz Alto e Estrada Ja-, ,cedido, o salão nobre para várias entidades,.
encargos (Cr$ 4 milhões).. com o cerimonial de aber- ,',Departament-o Esladua; de, ca.,Os custos decorrentes vali Esqúerdö. ;- sendo que no p_r6xim.o dia 18 (hoje), a ,Câmarar

,PaJlS a participação das tura. Estr,adas de Rodagem, aa, rmplantação destas li- A próxima etapa" 'de- " • de Vereadores usará o recinto para solenidade
.. �2 __.. mOdalid�des .

nesws partipipou ,com 'Cr$ " ,,' nhas säo pr6prias da nfu- clarou o, Prefeito Victor, de outorga do muío de' Cldadã_p HonorãriO Ja- ,

Jasc,__,ª-._,'eräf'§!!W'§. .'PV9:S
,

'

. • ,

s,m tfäP.M§. "

' �. '

� , (350:-1 "
. o

,

Ôí a "Wlif� , ere oufras '23 nnftas, 'com'
; À Comissão Central 01'- Na manhã deste sábado ., Já na Ponte "Bertha a instal,açã� em sua r_esl- o que, �toêfo b território
ganizadóra (CCO), o, Mu- a Prefeitura Municipal de Weege", sobre o Rio do dêncla, municipal 'terá energia e-

nicrpio transferiu Cr$ 750 Jaraguá- do Sul ientrega, à Cerro, investiu-se- Sr$. ..
_:. \) confra,t'" assinado' lét';'ica, conform'Eil 8e-u a•.

mil, além de outros' Cr$ ,. comunidade, conch,lrdas, 2.703,568,83, sel;ldb Cr$. � com a ',Ilistaladorà Santa selo.

ANO lXII JARÃGÚA DO SUL

() Município arreCadOlJ
Com um aumento de 'dou nO ·mês de setembro,

duzentos por cento, 'aprQ- em Imposto sobre, Cir�ula
ximadaníente, e com um çij,o dei Mérc<:;dor�as -ICM

superavit 'de Cr$ 1 ...�.I'--:-'í':oJ· rum total de- Cr$ ;, .'." . , .

45.507.061,47, O: municfpio '67.873.64�,73. confr'" Cr$
éfe Jaraguá do Sul an:eca- 22.366.58J,26 em �uual

Desde ontem, s.exta
feira, Jaraguá do Sul
está vivéndo as ema"

ç�es dos XXI Jogos A-
'

bertos de 'Santa Catari
na, voltando' para cá as

atenções' do, Estado,
< tr'�n�for'!l�néto-se n� ca..

pl!al �o eS'porte amador.
Aqui 'estão réunidós

'

cercã de 3:900, 'êompo
nenle's de quarenta, e
três cidades, para dis
putar os Jogos-'Abertos,
a maior e a mai� lmpor-

tante festa poli-esportiva
do Estado:

, barriga-ver
de,·
Na quarta-:·feira' e on

tem foram realizados os

Congreissos Té,cnjcos e,
à noite, houve.o C,erim-o-,
'nial de äberturá, côm a

presença do Chefe do'
Execl:ltiv&- Estadual."
Dentre às,. atrações

constantes do';�cerimo
nial, houve .preliminar
mente a ,saudação por

, alunós de väri'os estabe-
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Capital Sul Amedcãna cio'
, Chapéu

68, milh'õe$
-

em leM: "setembro

Revendedoras reclamam bomba
de

- álcool' para Jaraguá
'As ,revendedoras que nal do Petróíeo, junt-o ao

.. comerci'alizam verculos a 'Posto Simon, na rua Join
álcool em Jaraguä do Sul, ville.- '

cestão reclamando a falta E a preocupàção passa
de uma bomba de álcool, a ser maior, em virtude
mulfo embora todo o e- da grande procura. qua
quipamento esteja instala- está 'ocõrren�o, princip'al
(fo, no aguardo da autori-, mente Ford' e Volkswa-'
zação do COIJselho Nacio- gem._ Esta última, por e-

I--------- --.-------------------�.------.......------- -. xemplo, neste mês e no

próximo, regebe'rá sua co

ta de 59 carros, que jun
, tamente aos mais de trin
ta que rodam atualmente
no 'Municrpio, poderá che
gar a cem ate o fin'al do
ano.,

Afualmente, para se a

bastecerem, os "erculóS
obrigatoriamente dirigem
se ao centro mais próximo
no caso Joinvllle, com e-

, normes dispêndios, de·
combustrvel e tempo. _ �

Este assunto chegóu a

,ser levantado pela, Asso-.
eiação Domercial e, !ndus-

,triàl, qúe" ,estranhou a ra

zão da ,n'ã'o' autorização
.'- por parte do CND, consi�

, derarido Jaragu� do Sul

'sêr::'p'610 miérorregionai.
, .1

, i Dias atrás o' Conselho

'.:,: ,aeé"idiu 'autorizar a insta

ração de mais 23 bombas
Clé slcdol em Santa Cata

rina, não para �ste muni,.

,'cfplo" qtlándo outros, � é
. :Cónomlcamente' menos

, fortes. foram favorecidos
-

'apesar niesmO CIo peque:..
no número

.

de verculos
aue se utifizam deste com

bllstfvel alternativo.
,

Feehados nos Jasc '

.

Os PQstos de gasolina
CIo Muniçrpi'o' funcionarão

.- normalmente neste Jogos
Abertos, 'pE!rri'lanecendo
fechados nos sábados e

Clomlngos, multo 'embora

o Munlcrplo haver reMn
'dicado a abertura ao Con
selho Nacional d'o r:'etro
]eo, expondo êomo argu
mento 'prIncIpal á 'realiza

;""ç§o dos 'XXI'JAse, ,,' ,

� .

--��

�Jaragúá do Sul, capital'catarinense
do 'espor,te amador

Vistas' parciais de Jaraguâ do Sul ...

período no ano passado. 16.787.300,31, segundo
A cotamunicipal que fa-

'

�ados fornecidos pela E
rá part� do "0010" .e que' xaforia Estadual de' JS.
será posteriormente re- Esta',Exatoria, ,em agos
passados aos Municfoios, to, foi a quarta maior ar-,
atingiu, em' setembro Cr$' arrecadou do

'

Estado, co-

'locação, que deixou' Jar:a
g'uá do Su na quinta po
sição, naqlJe!e mês, den
tre os 197 mt..r.ierpios ca

tarinense.s.

I

'/' ';.r '1i-"'''. > ,,,j, ';" ,r
,

... sede dos XXI Jogos'Abertos de Santa Catarina
,..

lecirnento.s,' de ensino;
desfile da Banda da Po
Ircla' MilitaI'

o

de Sántá'
. 'Catarina e do--6-2:,o B�ta
Ihão delnfantaria-de Jo

_ {flvile;. desfile,da ,equip_e..
de arbi,tragem, dos alu-

" rios das eséolas de àdu-
.

cação frsica, 'de-50 atle
tas representafl90" as'

cores�olrmpica,s � d.ElS çla
legações 'p,€lrti,cip:antes .. ,

'Éxecução do --Hin'o'" Na
cional, entrada da ban-
deira oUmpica c�nduzi-

da por atletas de Ja;ra...

guá do Sul, hasteamen
to da band'eirà oUmpi
ca >pelo -Governador dó, -

,Est�do" c!:t�ada. da,to':' _

'cha oUmpica, . cpnduzi- _

da· por dois ',atlétas de
Blumenau � phsterior·
mente

. repassada para
os--:atletas.Jqsé. Augusto,'
Caglioni 'e Ugia H_elena,
Br,aun, de Jaraguá do

'

Stil,
-

coilsta"rârri
'

:dä p'ro
gramaçao, além do jura-' '
mento -do atleta- pela a- '

, . �
'"

Ä-S 'compe'fições in-ici
am-'Íe 'n,á:riiàoha';deéte·
�ãbad6, CÔrifotme ã�pro- .

gratn�ção de jogos'ela-'
. boràda p�la Càordena
doria- de Desportos.·

tleta I-jeidi WárniJ:lghaus
e, cerimônia de jura-
merro do árbitro,' profe
rida pelo�ârl?itro de atl�
tismo Vidulino' Schulz.
Seguidam�n,e houve

_
a ..

'

saudação do Secl1etário
de Cultura, Esporte e

Turismo - Júlió Césat
e do Prefeito Municipal
Victor �auer, ·enquanto
quao ,Goyernador (tq
'Estado "dleu por liberto I

os XXI ·JASC.
.

o encerramento das
solenidades deu-se com

.

a execução do Hino de
Santa Catarina,- apre
sentãção d� grupos fol

elór'!é!<:_>s ,e, de,sfile� :: _.

/'.

....... !'" _,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nasc ,im'e n lo 's
, Dia 09 de setembro

Maria Elizabeth, filha de
ArUndo (Nadir Custódio)
Dias.

Dr. ,Mario (JanJ:lira) S,ousa e; D. �arlá Odete ,de Assis,
Pereira, os, cumprImentos \'·este 10mal:, .:

Casal Ylznelai ,

o' casal Manoel (Jaéy)'Vizneta, �Ie ��e�he.iro �a,
(N,OSSA GENTE - NOSSA TERRA - NOSSO MUNDO) EletromoLores Weg, recebeu', em suB: reslden�l,a, dla

,

' (Equipe "Correio do Povo'') -

, destes, os casais amigos Eng.o Moacl� (Albam) �ens,
� -! .....__� -= 'Dr. Jorge (Mara) Oppermann e o Eng;, A!berto (Dllma]

Opperm8n�n, com um jantar à moda gaucha.

Chegou' fabiané Marcero comerirorando, _

A primeira hora da tarde do dia 07 de outubro, Recebeu amiguin�os no Be�ra R�O, terga",!e'ira,?
ouviu-se o primeiro chorlnho de Fabiane, Emmendoer- garotão Marcelo, em comemoraçao a? seu tercetro aru-

, fer, nascida no Hospital Sl;lnta Inês, em Oambortu. Fa-
, versárlo. � filho do casal Olavo (Manlze) Marquardt.

biane veio 'BO lar dos amigos [araquaenees Júlio Cé-
Idade nova

sar (Tânia Maria Cardoso) Emmendoerfer, juntando-se r: ,

,

d f ta do
.ã Irmã Fernanda. 'Aos avós "corujas" Otávio (Laura) Quem recebe as flores deste sábado re es

Cardoso é Vi,ctor Bernardes (Célia) Emmendoerfer, ao esporte ..amador catarlnenee, é a jovem Vera, filha do
,

Júiio e à Tâinla, os parabéns da coluna pela chegada. .càsal' desportista Ralner (Edl) V!ele. A Vera, o nosso

de mais uma Integrante da famüla, abraço e as flores desta primavera.,
;/

. Com'emorando o "nlver" . '�', � 'Paldcla LOpes'
.

� j'
,

De anlversârlc dla 16, o motoqueiro Geráldo Jun- Festejou ontem, dla 17,. idade nova, .a .g.arotinha
kes, córnemorando seus vinte anos junto dos amigos Patrfcia filha do casal Dr. Pedro Egberto (Mmam) ,Lo

Beta, Alulslo, _êenfcio, Picollí, Mário, Zonta, .Rubens, pes. A festinha foi em I sua __!'esidência.
Jaime, N'icolatl entre 'outros, no M�rabá. Cumprimentos! No Diana

O le"e SON ,N�,sso amigo Cafuringa, � convldar:tdó a ooluna, p'a-
, ,- -

�
"

..
'

- S
.

d de Diana em
,Certamente que a notícta não é nada boa. Segun·· - ra o em��I'o das dl�cotéques, na OCI,: a

dO, "Athlete
da-feira o leite "In natura" será realuatado passando Guaramtrlm, de 17 a 26 do �orrente,', r�m H

'

á
A •

, - ,
, "" 'h 'd

-

m 'to louco' aver om-
de 19 para 23,50 o litro do "especial" e de 22 para 28 S�ound, tim s OW e som UI

"

" .

cruzeiros o "tlpö,B".; '. bus ida e volta.
'" _

,

Sra. Ida Schulze ' ." '_ *'

'Os Jasc são o momento

Certamente -- e nãop0gerià ser d'iferente- o as

sunto dó momento é relacionado aos Jogos Abertos de
.

Santa Cat'arina, iniciados ontem à noite, com, um beIls
slmo cerimonial de abertura, 'com a presença de altas
autcrtdades, atletas, di,rigentes a da comunidade. Nós,
que em momento algum deixamos de apoiar e acompa
nhar todos os passos de preparação deste evento, ten..
do à freme c V,ce;"Ple�eito e Presidente da rco, Sigoit
$chünke, com o apoio dos coordenadores e auxiliares,'
podemos afirmar, com certeza, de que 'tudo o que esta-

.

vá ao. alcance, dentro das possibilidades, foi feito. ló
gicQ que -fàlhas hão de haver, porém, cremos serão
superadas pelo esforço extraordtnärto de todos os en

volvidos. E"aqui, também, por um dever de jusflça, de
ve-se destacar o fenomenal apolo do Prefeito Victor
B,auer, que nãomediu esforços para que tudo fosse pre
parado com atenção e carinho, para, da: melhor forma
possfvel, atender a todos.

Os méritos destes dasc, esta nessa.feste, feita' pa
Ja todos, são daqueles que di.reta ou indiretamente a

tomaram realid�de marcante, como vlvsmos neste sá
bado, prfmelro dia de competições. Que tudo saiR! a

contento e às delegações, aUforídad,es e diri,gentes, as
'

nossas boas vindas.

Cleyton Pierr
_" ....

No Hospital ie Maternidade São. José, nasceu se
gúnda-feira, dia 13, com 3.7OQ gramas, o garotão Cley
ton pierr, primogênito do casal Airton (Llllan) Strelow,
,ele fu'ncionário da Organização Oontábil A Oomercíal:
Cleyton veio ao mundö às 19h30min daquele dla, para

,

a �Iegdal' dos pais e dos avós Edgar (EC;U) Strelow e AI-,
fredo (Clara) Grüfzmacher, aos quais a coluna cum�

pri11lenfa.,
'

'

Bandinha Lira

.

'Nossos cumprimentos aos eompQ'1ent1,�' d_a Bandi
nha: h.ita Aurora, de Rio Cerro 'II, pelo grande'sucesso
que fez no 14.0 Festival do Chopp, ocorrido dia 27 de,
setembro, em Timbó, promoção do Lions Club !ocal. A
"nossa" ,Lira Aurora esbanjou cat�gorla" agra�and.o em

cheio aos foliões.

-

IMPEIIU.I
i '

Agora na Reinoldo. Rau,
'

626, aten
dendo 'diariamente,' Inclusl'(e' aos sáb�.I.
dos-até às 18 horas à ãos 'domingos €i
ferrados d'as 8 às 12 horas. Demons,tre
seu carinho. Öfereça nore� da

'

,FLORICULTURA IMPERIAL'

MrnANTE 'SOCIAL,.' ..

A sra. Ida Schulze, aS$fdua leitora deste jornal, 'foi
s,urpreeÍldida no ,sábado último pelo 'seú fi,lho e nora,
Professor Carlos Alberto (Claudet�) Schulze, que con

vidaram parentes' e lhe ofereceraml um churrasco, em
comemoraçã,o ao, seu aniversário, transéorrido dia 14 .

E também ,suas amigas, terça-feíra, lhe parabenizaram
pela data nataHcia,. sendo recepcionadas com um de
.Iic10so café. Daqui! as nossas felici,tações a O, Ida.,

Recebendo com lanche

,
A Sra. Hildegard, ,Grubba, esposa do Sr/Adalberto,

recebeu ami:�ades com lanche em sua residência, ná
última terea-feiril: E 'na quarta-feira passada,:Bi Sra.
Marisa Kaufmann, ,recebeu em el.egante estilo grupo de
amigas.'

,

,
-

'

Aniversariam hoje, sábado
Vva. Sra. Paula R..ibini,

na Barra do Rio Cena; Sra
Edna Bruhns Vemutl1 em
Jo:nvi{le; Romi Elj;abet,

,

Schneider.
Aniversariam amanhi,
Sr. Fredertco Schwedler,

ßr. WendelÍn Schmidt, em
Járaguazinho, Sr. Leopol
do Karsten, Sr. Lourival
Stein, Sr. Arno Blanck,
Sra. Jl:ena, esposa do Sr.
,Ernaldo 'eartel, Valdir Luis
Holler.
Dia 20 de outubro
Sra. Rosalia Ayroso, Jo

vem Edg:ar Juarez Schmltt,
Jovem Walmor Mannes.
Sra. Hllda Fodi Llzenberp,
Sr. Herbert AI�pe'rstaedt.
em Itapocuzinho, Sra. E:;·,
sabeth, esposa do Sr. -Jo
sé Steilein Neto, Jovem
Carlos Pisetta, em Massa
randuba,
Dia 21 de outubro

•

I '

Vva. Sra. Ugia de Frei-
tas Pereira, em 'Florianó
polis,' Elisabeth aruner,
em Bela Vista do ParaJso
PR, ,Sra. Hedwig� esposa
do Sr. Alvino Modro, Sr.
Ricardo Jung, em Pomero
de, Garoto Ermenson, fi
lho de Osmar / e Cetina
Bartei, em Ponta Porã,-MT,
André Luiz Silva, filho de
Mau_ro e Prie..cila' Mour,a,
em Florianópolis.
Dia 22 de pUlubro

'

RecebeJ.do com L�ncll$
Ualo Cássio, filho de, Recebeu com lanche na J.e;-ça-i'erra, suas amigas,

Carla e Hans Gerhard Ma-' do Liorts Clube Integração, a Sra. Rosi Gascho, espó
yer,' Sr. Batil)ta Araldi, Sr., sa do amiQo JoãG Gascho. Na ocasião foi comentado'
Ro�rigo �ic.ol(Jzzi, .Garot� o gran.de sucesso do '''Baile. do Leão", realizado sába-
Elalne Cnstlna Wltkoskl" I do inclusive com a escolha da "Rainhà' do Leão". O Festejando o "nfver"
A?elino Holler. " >

pri�eiro>"lugar do concurso, coube a Srta. Marise Leitz- 'Recebeu -amigas em sua> residência" quinta-feira,Ola 23 de out��ro ke, 1.8 prine,esa -- Maria Glacf Freiberger, e 2.a prince... a. Sra� 'Nilcéia ·Jark, pe·,a passagem de seu aniversário.'Sr. Sebastlao Ayroso, sa -- Margareth Eischtaedt. m '��".'>ô.. '_' .... ' ..
.

Nilcéia é' espo,sa' de Adolar Jark, Coôv,denador de AIi-Sra. Rosa da Costa Maie",
'

,

Sr. Mauro Sckiba, em Curi- Jorge, �idadio Jaraguaense lJlentação dos XXI JASC.

tiba-.R,R, 'Menina Suely O· Dr. Jorg1e KGnder Bornhausen, Governado'r do Bonecas vivas foi um "su�' ,

Hamburg, Sra. Renilda Estado de Santa Gatarina, recebe hoje, às 11 horas, .

Muito feliz e exitQso o Lions Clube Cidade Indus- ..Keiser Seich, Sr. Albano no salão nobre da Agência do. Sesi, o' trfulo de "Cida-
,

D•
. trial com à sua pr,omoção re'alizada no Clube Atlético

,

Ia 24 de outubro '., dão Honorário de Jaraguá do Sul", em sessão sollene
Sr. Hans Gerha,rd Ma- da Câmara de Vereadores. A concessão da cidadania ,Baepen,di, o concurso "Bonecas Vivas"•.

. .

.

O l?ucesso foi tO�1;Ii1 segun- .

yer, Industraiknesta cida- jaraguaense ào ilustre homem público, apresentada pe- do o presidente Alci,r Bittencourt, com um total de 26-
de, Sra. Tereza, esposa do lo vereador José Alberto Klitz'ke, dá-se .em fun'ção dos

.. garotinhas participando: �parecida MarcoHa, C�mila
r

Sr. Guerino, Ponticelli, em inúmeros bene.frcios que tem carreado à Jaràguá do ,Adriana R,ádlJenz, Camile Cez.ar, Cláudia Silva, Cherley'Garibaldi, Marià MO'reira, Sul e microrregião. UITII mulo'merec.ido, não restam dú- Simone' Hafermann, Débora Gonçalves· Soares, Deise
em Itapocuzinho, lone Bet- vIdas. 'Schlickmann, Denise SChlic'kmann, Dulce 'Helena Me,l-
Ifi, filha' do Sr. Artur Fachi-

,"Agita,ção'J na semana dos Jasc
f}

dau, Edileusa Maura PfcoU, Fabiane Jurema de AImei-
ni, em Luis' Alves, Sr. Ivo da, Giseie Gise, Judite Eliane Tafner, Lediane Poffo,We'stphah em J:arragl,lazi� Beta Promoções programou para o Botafogo, noi- Lilian Mazurechen, Luciane Bertoli., Marcieli prccoli, Ma-nh'o Rosana Adél' 'G tadas' mar,avl',lhosas na semana dos Jasc. Ontem à noite

,
'

Ia ,
0- rilete Bona, Mor,garia ,Rozza, Rosàne An,arecida Scheuer

mes houve a abert'ura bom "Os Incande$centes"; hoje, aia t<
,

.
.,. / - Rosemari Ga$dke, Samara Cristina Ferre'ira, Silvana

.> 18; "Aquarfus Band'\'áe Curitiba fará a animação,e � Mann, Simoné BiUencóurt, Vanessa Cristiane GoUardi
partir de te'rça-te,ira, dürante toda 'Si $emana, 1'4a. Re-

e Zl:Jleic;à' Drechsel Pedrl. O Concurso consistia na ven-,denção':, de. Itaja.�., •

,. dagem de vótos, ficando "Rainha", 'com 733 'blocos
, A expô daSCAR, vendidos; totálizando Cr$ 36.650,00, Camila - Adriana
Abre neste sábado, às 10. haJas, a Exposição de 'Raduenz, filha de Mauri. César (MarIa Alice) Raduenz;

Arte da Sociedade de Cultura Artfstica de Jaraguá do ,"1à. Princesa", com 573 blocos e Cr$ 28.650,00, Li ..

Sul, junto ao Sindicato dros Trabalhadores nas Ind�ús- lian Maz.,urechen, filha de Vladimir (Lolita)' Mature'chen;
trias .da Construção e do Mobiliário, com trabalhos de e "2a. Princesa", com 543 blbcos vendidos e, Cr$ .",
artistas locais. Irá até ,o dia 26, das 15 às 21 horas 27.150,00, Lediane POffo, filha de João (Carmem) Poffo,

Di� 26�d'e sefe.nbro'
' nos dias úteJs' e das 9 àS' 11 h30min e das 14 às 18h, Cada candidata ao "Bonecas Vivas" recebeu como

Jorg'e Luis, filho de Oli- aos domingos. A coluna agradece ao convite e solicita 'presente uma boneca _Aninha Flor do Campo, 'sendo, Soube":se tempos depois, ql:Je isso ocorrera porque,
via Marcos (Maria Tere-zi- a todos qua prestigiém á Exposição. para a "R,ainha", além disso, uma corrente de ouro com ele mesmo sendo candidato, preferiu dar o seu v,o-

nha) $tinghen.
'

R�mo a Terra do Fogo caixa de música e um traje; a "1.a e 2.a Prince3as", to para um 'outro da mesn:!.a le'genda. Pelo seu ca,-
D·

'

27 d t b receberam uma boneca aninha, caixa de música e' um It' hIa, e se em ro' Com viagem marr-timà ;programada para O' final de: traje. '
_,.,' ráter d�stemido e impp u o, o eminente ornem pu-

ArCione, filho de' Aristi- janeiro do próximo ano, aproveitando as férias, -as fa- blico oriou em·redor de sóa atuação um halo de
des Iris (Maria Iracema mrlias de Sigo.lf (Cacilda Menegotti) Schünke, Wald:e- Chorjnho novo respeito: 'Esta cidade é grata ao seu digno repre-
Gor:ges) Graf. "

,

'mar (Terezita Menegotti) Rocha e Gilmar (Állrea Sch- Nadiene é a primogênita :do casal José Amß,r:al ,sentante pelo que tem feito por ela. Sua vida públi-
Dia 30da setembro mitz) Rocha, a bordo do navio "Eugênio C". Em,barcam Pereira Filho e Vivian Mery Sousa Pereira. Ela na���u ca foi sempre um livro abe,rt.o e em todas as suas'

, CarlosEduardo:; filho de "

em Santos. no. dia 10, às 8h30ritin, no Huspital e Maternidade São páginas encontram-se duas palavras presentes: hon-
Eduardo .,� (lika Mahnke) Confirma"so

I José, com 3A80 gramas. Ao casal e avós estrea,ves : radez' e pàtr:iotismó.
'

Schmidt.
.

yu .;;..;.;:;;..;..;.:;.,.;;;;...:;..;;.;.;.;.;.;.;.;;.;.;.;.;..;.,.-------.----

Dia 01 de outubro {A menina-moça 'Cristiana, será Confirmada ama-

Janaioa, filha de ,Paulo nhã, às '8- horas, na Igreja Evangélica Lutherana, cen-'
P,ereira (Luzia CercaI) Li':' tro, em Joinville. A simpática e' bonita Cristiane, filha
ma; Isaiàs Cardoso, filho dos amigos Armfnio (Edir) Marquardt. O almQço em ,co

de Sebastião (NQ\emia Car-, memoração será nas dep,endências da AAeB da,Man�
doso) Ferreira. ,I ches�er. Felicitaçõesi'

, ...

Dia 03 de outubro Confirmado "

-, Jaqueline Fernanda, fi- A Associação Comercial e inC,Lstrial elegeu segun-
, lha de Donald (Toni Agnes da-feira seu novo Conselho Deliberativo e tem determi-
Kühl) Weber. 'nada a data de 27 do oorrente para a\ eleição da nova

,Rosah'9, filha ae ;Artur diretoria, cuja presidência, confirmada, ficará com o

(Ivone MaJhias) Wendorff. industrial Pedro Doninl; diretor-presid_(j,mte da Mariso:J.
, Dia 04 de outubro " ,

:- Luciane, filha de Paulo
Ademir (Onilda Frances-,
ehi) Floriani.
Dia 05 de outubro
Vilmar; filhO' de Vigando

(Raulina Zaêh) Braun.
Marina, filha de Mauro

r ,(lIzira NielSen) Gobbi., '

Dia 07 de (tutubro
Ricard'�, filho. de Jorge

.. Orl�ndo ... (SoeIl Antunes)
'

.. Amódio.
. AdenUsori, filho de Os
.

' nlldo (Rita Karsten) Kreú-
,: tzfeld.

'

_ Dia 09 de oútubro
Eliane Aparecida, tiffia

oe Osvaldo José (Florenti
na Bertholdi) Pedrotti.

�liiíili.l:h-
"KAFF-E HAUS"

Que o amor vença- em todas
as competições - XXI JASC.

Complexo comercial e tl,Jrísti
co JÁRITA.
Posto de Vendas, Kaffee
Haus (café colonial), LanchO'
nete, Sorveteria e Pàrque In-
fantil. <

,

Pertinho de JaragiJá: do Sul,
Rodovia SC-3C' ).(m 5..
Fene 72-1266

'JOIAS? :-'.

PRJ:SENTES?
S-O NO

Decorações para casámentos - Decorações ,

para Igrejas -- Dec,'
,

oraÇies,para clubes� Ar,r�nJ�:s:" -; \ = '�:'L'ca'n;''z'na"ster"'·. ,par�Jes.a$. - Buquês em

gera�I�"
'"'!:"" �',�.'

" '.'

:

'

,

•

>

PlantAS �mamentals.
',"

.

'

,

Av. Mal. 'o'eodoro! 364
ATENÇAO: Nio temos fllla� ..

JARAGU.Á rOO SUL �
/
SC·

Um presente para cada gosto

.
-.

�-

\.
.

-

:
,

Sábado passado a ciçlade amanheceu sob o Im:

pà,ctQ . de uma notJcia que entri.steceu 'tO?&, ,a comu

nidade., Naquelas ho.ra� matutinas falecIa, na noso

cômio ,um cidadão prestante. Era Rudi, Franke que
deixava esta vida terrena, após quase 63 anos de

,atividades P9r todos reconhecidamente relevant�s.
Filho de Wilhelm Franke e Margarida Funka,Fran�e,
o extinto nascia aos 22 d� outubro de 1911 na 10-

caiidade de Jaraguá 84. A 8 de' outubro de 1938 '

contraia núpcias com :WaUy Karsten, de c�j-a união

nasceriam. 5 filhos� Oarci Franke, casada -com Arno

Lino Welk'; Marli, c�sada .

com Siegfried Siewerdt;
Guida oasado com Edi Lemke; Aldo, casado com /

Anéli� Hanemann e Márcio: Oito netos enfeitam �
prole gerada pelo "cas&,mento de Rudi e Wally. M,��-
to chegado às atividades da· 90tnunidade Evange.l-
ca Martin Lutero, de Garibaldi, durante longos alias
moJ'lOU na casa da Comunidade, s�rvindb de fiel e

obediente cristãO, desenvolvendo .
a atividade é1e al

faiate. Prestou outros assInalados serviços que re

dundaram 'em beneffcio do meio em que vivia. Era

o homem que, à falta momentânea de um PastOr,
realizava, os batizados, os sepultamentos e dirigia
os

.

cultos tocando ele mesmo; 'apÓs paciente apren-
- ,

,

dizado, ci _ harmôn.!o que, não obst�mte os esforços.,
contirma silencioso, a' espera de alguém que o ,pos.
sa substituir. Mais tarde passou a' trabalhar na: fir- ,

ma Irmãos, Wolf, cOjo est�belecimento posterior
mente compraria. Deixou-se seduzir, tam�ém, pela
polftica. Foi vereado,r à Câmara Municipal de Jara

guá do Sul, onde teve destacada atuação e bem

reJ.')resentou a região de Garibaldi. Ainda pela Arena,
atendendo;à s'olibitação de seu partido, "foi candid�
to à Prefeito de Jaraguá, por· uma das, suble.gendas.

.

Tão fiel era Rudl Franke que' se prejudicava 1)os in
teresses para ajudar o, próxtrr'!_o. Certa vez .era' can
diélato à vereança juntamente com outro dai região, .

seu opionenfe, mas comentava-se que out.ros cand:�
datas deveriam ser ajudados, Q_ara formar uma ban

cada forte e atuante. Contados os vgtos, no côm

puto'gerai' perdera po,r um voto para, seu' �p�nente,.

,
'

[OMER[IAL fLORIAll
'Óficina de MáqUinas

de Escritório
Antes de mandar suas má

quinas para 'conserto, con

sulte-nos.

Rapidez, eficiência e bons
preços estão' 'a sua disposi-
ção. " '.
Rua Venâncio da Silva

Porto, 331, ao lado daWeg J,
Fpne 72..0053 (recado) -' Ja
raguá do Sul-SC.

,�Calée e vista:"se melhor
nesta primavera com a

)'
"

,';

, Ci/lderela'
Três loJa8 para melhoi'

servir a distinta , cÍlentela,
�uas na Getúlio Vargas e na'

;�, ,Marechal 'Deodõro�
.

CINDERELA,
,

li, m�lhor opção �ara

/

Seu· pro�lema de roupa
suja já era� CIRO'S, tem a

sQlução. Eficiente!

Fundos Açougue MJlhnke ;

'Para esta primavera, visla�
na moda, elegante e descon;.
trarda'. Passe na

(Jonjêoç6es
Sueli E-taa.

,

- e varlfiquê-as' opções
para presentes que ,só a

SUELI TEM.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E o leite aumen-ta

novamente

segunda � feira

notícias· da 190. ·UCRE
Saudamos-te nesta "15 'cença nas disciplinas da

de Outubro". Antero Ner- inscriçãQ, expresso em a..

colini : seer, da Educa-
-

nos, me-ses e dias; e) ates

ção", tado de Tem'po de Serviço
prestado BQ Magistério PÚ
blico Estadual, expresso

,

em enos, meses e dlas: f)
certidão de casamento e

.csrtldão de hascimento
aos fllh.os.

Por ocasião da passa
gem do "Dia do- Profes
sor", o Secretário Antero
Nercolini, da Educação,

- AO PRODUTOR enviOU telegrama a ,19.8
A "ível de produtor, tam- Ucre, saudando os profes- Aulas Excedentes _,

bém hou"e reajuste nos .sores dá Microrregião: No perrode de 27 a 31
doís tipos de [eite, com vi- "Mestre, avocando os teus aa óutubro, estarão aber
;gência' idêntica à do pro- feitos, chegamos a um fim ta� as lnscrlções J)ara o
dluto para o c'onsumidor comum:' informas o que' "ConcurSO éle Aulas-=Xce
embora eem percentuais sabes, transmitindo conhe-

' dentes" a professores de
d;ferentes. o produto, qu. cimentos básicos para a 2.0 grau de 5a. a 881, série'

-- As inscrições _ poderão
reC'ebe

_

-atualmente Cr$ aculturação CIo educando; do 1.°' grau. As lnscrlções ser efetuádas diretamente
13,00 p'let litro d'e ielte es" formas personatídades que se proceesarão na sede da: - pelos candidatos" ou me

peeia' pasSara a recetier se constituirão no esteio ,19a. Uore, de Jaragl:lá do di��te p�0c.uração.
Cr$16,OO ne dia 20 die ou-

, 'do amanhã. Tua existência
.

Sul, mediante a apresenta- Ä po�ana 01Q/80, _da
fubró, com um aumen�\t Cle

.

� ô:e'dlca'da à existência de _ ção destes documentos: a) ,

Secretana da Educaçao,
23%, e Cr$ 18,00 a 1.° de teus Irmãos. cédula de Identidade; I:?) 'contendo t��os os deta-

jf!neiro de 1981 com um ,régistro de Professor "LU
'"

lhes a r,espedo do eoncur-

I.
'

reajuste de t,�S%' ou ql.lie Mestre: 'ê a atlvldaae- ou "F"; c} carteira com �o, ,está exp?sta na .se,cJ,e
resultará num aumento a- -melo 'de que fanto "'eces- Carga Horária de Aperfel-. ,Cla 19.� Ucre, Edlfrclo da
-cumulado ,de 38�4%'. Já o sitamos para cfiegar à um çoamento: d) Atestado (.fe C�mU'nJdade, Evangélica,
leité tipo S, hbl. pago ao fim espJênClIClo,.. Tempo Cle Se1rvlço como Ii-

/ 2.0 ander, que se coloca à

produtor a- crS 14,08, pas- .

"

.

-CllsposJção
-

dos prof�sso;..

�:r������,C'!,�'�':naa�� ,

Rad-I·o''dl·tusaNo, c'atar·Iß'ens-e' , -�:�I�:��o��aISqUer e�cla-
mento de 31,4%, e para, _

.
-

,

Cr$ 21,00-em Janeiro, com s r� muito irrfpórtante OD-

::du::�-=�m ::��t:�� debaterá seus _ problemas
-

-

���à;eqU�:��e�::�p��:t�
cumuládo �e 49,4%1. /

" -:
"

'COncurs"'o (fê In�resso, po-
Apesar-dos aum,entos n'o

.

,_-, Os empresários de rã- televisãO. T;, aera fazê-lo tam1)em lpara
preço do leife, o go"e...,o aio e televisão, de Santa '

_",_ ,- i"" I: 'O Cle', aulas éxceaente�.'
continuará abastecendo o Catarina vão -reunir-se em

_ S�egunao o Presidente' '" ','�
,

_

_

.' _mercado com, fe-jte'�e�nt.-' Lages, li�S próximos dias , do Sindicato das Empre- CU':'S0 (Ie fiab"',���
�Itufdo .mag,ro, �teor de 2 �

,
21 e 22 de novembro; no' I sas de Radiodifusão e 1e':' Até � dia 22, ,quart-a-:-fei-de. gordura) a� o final de Encontro Catarinense de levisão do Estado de San- 'ra, na 19a. Ucre, poderãonovel!lbro, �os preç� a,� RadiodifusãQ, iniciativa"do' ta 'Cafarina, Euclides Si- ser f.eltas inscrições paratuals de crS 12,00 o litro. Sindicato das emprés,as' mões 'de Almeidá, funcio':" o Curso Em�rgenci� I de

---------------_--,----- de Radiodifusão e Televi- nam 72 emissoras 'de am- Licencia,tura Plena para
são do Estado de Sanita IPlit�i::Ie .modu!ada, 6 'de - Graduação ae Professores
Catarina. .. Da' agenda !regüênCJ�..- moctulada _

e 6, 'âa,parte de Formação Es
consta a criação a.a'ACA- (Je televlsao; e-em' breve peclal do 'Currr.culo ao En
ERT - Associação Cata- !rã'� ao a�,novas esta�ões:: sln'o ae 2.0 Grau, que 015-
�liinense de Emissoras de '(fe AM e Coronel FreItas, Jetlva. a tlabilitar professo-
Rádio e Televisão, com 'Cuntla Po'rã; Tlmb6, Turvo, res, 'ai nrvel ae (Icenclatu-
G!fIeiçã'o ijfe sua primeira Ifupo'ranga:, 'Sombrio ,e Cri- 'ra Plena, para atuarem no

Dlretor'a�! da'ma, 6em comO nOvas
'" én�rno ae 2�o -grau.�Agro

ATém disso, e,stão sen- FM em Brtrsque, 'lfaJar, -pecuárla,- aaminlstração,
'do programadas diversas 'FlorTanópolis, Joaçal5'a, 'eomérclo, construção eM'
palestras de interesse da 'Cllapec6 é 'CrTclõ'ma:, 6em e qufmica apncaéla sã'C? as

radiodifusão no que ras- eomo mals uma ,TV ein tlabllifações ofereciâas,
l'Pelta: !So relaclon�mento 'FIorlan6polis - a Barriga 'para execução !"lo perroao
com o poder concedente, VerCJe '�' a: TV 'Otlapec'6, (Ie (IezemDro'/80 a Cfezem
icomel'1clalização e folia- sml:)as correnélo 'prazo pa- Dro (Ie 82. O'ufras informa-
Jeclmento CIO rádio e aa ra Jnstalaç'ã'o. Ç'6es na Ucre .

A partir da próxima se.
gunda-feira, o leile "in na
tura" terá seu preço 'rea.
justadO novamen,te, pas
,sando de 19 para 23,50
cruzeiros o litro de leite es
pecial, a nível de consu..

midor, e de 22 para 28, cru
zeIros o lilro: de leite tipo
B, também para os COnsu
midores, eemum -reajuste
pelo secretário. de Aba'ste.
cimeno e Pi'!êço9, 'Carlos
Viacava.

'
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·1 � Nós colocamos mais I
,_I --' cor em 'sua Empresa I
I c , I
I

c:::a Para isto estamos';;: I
I '!:!!! ,equipados I
I __ .

d I A "Canarinho" preocupa-se com a sua 10,-
I IICI com.- um mo erno comoção; colocando à dlspo:slção modemrssl-

I, dep_artamento doe arte·' _II' mos ônibus, com pessoal especializado, possl
blUtando uma viagem' tranqüila, rápida e ségura.

: � 'Fotolito e Máquinas de I "_progra�e beml programe·cANARIN�� - o

I 'ca ,,' - I tränsporte carinhoso.

t�:_����::__C:��_S_:�J, I�JA_RA_G_U_Á_D_O_S_!J_l_' S_A_NT�A�CATARINA

- ,

,Esportistas
: catari,nenses� Jaraguá os

recebe _ de braços abertos '

Em'Janelro de 1Q81, Ila
'Vf&rã novo aumen,to: o litro
de leite "especiall'� para: o
consumidor, pa-ssará dê
23,50 para- 26,50 cruzeiros,
com um aumento de 12,8
-por çen,fo, enquanto, o leite
B, também para o consu
midor, evoluirá' de' 28,00
para 31,50 cruzeiro$. com
um, aumento- de 12,5%'.
Com os dois reajustes, d�
20 de outubro re 1.0 de la
nelto, o total dO aumento
do leite especial, para O
cons.umidor, será' de ,39;5
pGir cento -e do leIte B', (Ie
43,1'%'.

"

-

Canar1nho'Viação
TRANSPORTE URBAt!Q,

'INTERURBANO, EXCURSOES�.

Bem-vindos ami,gos desportistas.
, .

Jataguá do' Sul: é' de vocês

No momento em que Jaragué ao Sul se transforma no centro das

atraçõ� esportivas 9Q Estado, o PÓd:r Público Múnicipal integra-se
_

ao jÚbi
lo de receber �s desportistas catarlnen !ies, para participarem da maior festa

'p,ollesportiva, 'os XXI JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA, em que vence�
éíores e vencidos se confraternizam nu m_abraço cordial, formando uma g�an
de,famfllà dentro desta hospitaleira casa, que e de todos.

Jaraguá 'do Sul) está em f�stas. Hã muito ,tempo, '.' í
I

esfamos nos :preparando para 'esta' grande..hOn!àI que é sediar �s

XXI JOGOS ABERTOS DE SANTA CATARINA- o malar certame

poli-esportivo' barrlga-verae.
Atletas Ide todos os pontos ao !=stad'o 'estão $m nossa Çidaa�mostrando o

/-

melhor d�' espo�e catarinense, o'melh or do eSPQrte amádor.

E o m,ais Importante: o clima líarmonioso e saudável que só o esporte

-pode,proporclon's:r. I,

'A cidàde está à Infeira alsposlçãó 'de Vocês.

, ,

Praza aos céus que O esforço �ispendi�o tenlia por retrll:)uiç!o o
êxito d'e) certame e que todos levem de Jaraguá i'do Sul a: l11ais 'profunda
Impressão, encontrando uma cidade disposta a servir os- -

interesses do esporte amador, pela'sua, destacada -lmportAl1cla na

_ formação moral a Intelectual de �dos os çatarhie�ses,
, mesmo sabedora de. que não poderá alcançar o rndlce (Ie perfeição

.
'

,

. de�ej�do, dada as tiaturais e insuperáveis dificuldades' gue $empre $urgem.

Seja bem-vindo. se�hor governador �

e ilustre' comitiva/ �

_

\
,Na oportunidade em que s. Ex.a, o Dr. JORGE, KON'DER BOR·

NHAUSEN, mui digno Governador do EStado, e sua Ilustre comitiva nos dão

o' prazer de sua visita, ext�rnamos nos sa satisfação em pOder -acolher tão'
/ destàcad�s personalidades administrati vaso O ESPORTE F�-AMIGO,S _ SINTAM-SE EM CASA'.

Sejam todos bem-vindos, Jaragu' 08 cumprimente e os recebe

(Ia braços abertos. '-

.

Jaràgu' do Sufi 17 oe. outubro de 1980. '

Jaraguá ao Sul, de .171 a 25 de outubro de 1980'
'"

'.

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal

i
,_ Sigolt SchG�.

Presidente da��omfssão Central Organizadora dos XX, JASe.
) '

/'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,•.. 'HA 30"ANOS'
.

.
.

.. ,

:.�O Gé�-�rá( Jo'ura�trçúmprimenta"a·. PeJa, 'sUa elêi�
Ç�? pare- �r?feito' Municip'al, o< sr; bePlOt�dóo;;�riu�,

.. Multer, recebía do sr. General Rodolfo Jóurêlan o te
legrama seguinte: RIO _ 9 -r.::Em Dome Jamma
Jourdan p,,ªrabéhs a járagJá, äo àri1igo

'

e'à Demo, A ,d.ucação é. um com-
,

cracla pela eleição para Prefeíto (a) General. Rôdol.. promisso' bilateral, . envol-
r- fo -Jourdan" .

,. ,

.

.

'

,-' , ." ,vendo, da ,um ,lado, a falni-
_ "O sr, G�túlio Vargas mandou 6: Sr: ba�tor(Coe) ;,1ia e 'o aluno, e, dé· outró,
lho prepor um acordo à UDN; mas pateca 'que 'a. di- a escola e '0 professor. E- ...

reção �elltral !lã? resolveu por enquanto qual a -su� . ducar é missão da, famíliS',
\

atitude a tomar no futuro;" visto ser atúafmén� mas também �dirigidar à
te o partido, que' mostrou málor cóesäo, tehdo au- competência. dia escola'. Ê
mentado fortemente sua-bancada ria câmara Fede'ral� ,direito de tod� estudar, é .

-.No extremo oeste" em Chapecó, veriflcóu-se im� .p���pação' do governo
- pressionante ato. de barbarlsrno. Os irmãos Orlando _(educar.'.'. . .'

- Romàrío, RauRy·e Ivo ;Cile Oliveira, presos, preventlva- . Da me.sma .f0l1ma que à
.

mente, acusados de haverem incendiado a igreja 101" famUi'81 se res,rva o,.direito
caí, foram -rnortos a/tires dentro da cadela, por mais da procriár, cabê..lhe, por
de 200 pessoas. Depois os corpos foram arrastados eXtlensão, o .dev�r dê ecfu-
e empilhados nQ páteo interno da prisä"o, 'embebidos car seus membros. Ao go-
de gasolina e queimad.os. O destacamento policial,. verno e à escola está afe-
composto de cincQ soldados, nada pOde fazer diante to o comprom'isso dé ga-
da mai?ria 'e',dQ rmp�!o vingativo' dos assaltantes': ral)tir a plenitudê desse
- 'to lep:rosário São Julião ac'aba de conceder alta direi·to.
a 16 doente,s curadqs� lI: a primeira' vez que isso A crian_ça', aö CUI"$O dos
ocorre no Mato Grosso. O diretor do leprosárió inF 'fongos anos, de sua for-
formóu que em' ,maio próximo, ,deverá conceder alta' ma.ção, necassita dIe, meios
a outra turma bem maior., para o seu progressivo e

. .. HA 21 ANOS equilibradO � ;desenyolvi-
-Np dia_14 de outubro, uma quartä-feira, a cidad�, men!«), para· Integrar-se no
de Jara!i)uá do .Sl�1 vivia um acontecimento, de larga -9&10 da comun.idadê; � as-

.

repercussão social., com o enlace màtrimQnial d.e A:. sim'. que a' crianQ&: partici-
dal�ira Piazera,' filha �e 'Ermnio 'Piazera '(fa�lecido) é ,pa da escátaida de sua! e-
Eliza DQubrawa Pi!lz�,ra e Mur-iIIo Barreto de 'Azeve- manclpaÇão, até tornar-se
do, fHho de Narcizo de Azevedo ·e 'Cecilia Barreto de adulta. \

- -
.

/

Azevedo. Ö áto
.

religi'osO teve como celebrante, na
.

Teseáe Clirelto unfVéf·· Oito .J1orãs, . ,

Igreja São Sebastião, às '10h30min, $. Excia: Revina, sal, a êd'Ucaç50 �e funda-
.

meu coração parece em
D. Honorato Piazera, Bispo Auxiliar'dai Rio dei Janei;;' menta ·essenciaJmiênfe· na erupção,
ro, acoJitado. pelo$ Padres Alberto .PiaZera e Donato " .....CI. d� ensino, 'çrian- mif explosivos--parecem
W�em.e� e, o p�'1divulgava ·0 'fato em. exte'rlsa not�, na . do condl:ções-de desénvol- habitar meU corpo.
pnmelra página; .;;. > ,;.. . l' vim'ento -Integral, resp;ei- Minhas�mãos-tremem,
- P. 'Oônato;'Vigário aa P�r6qu,a oe Jaraguá do Sul� tanicfo opç6e$ de' escolha minha cabeça dói,"

'

distribura a seg.uinte,nota à imprensa, e,lap povo': "Ae 'e confla!,ça, a fimi �e çons- meus !pés caem, pesaàos
POVO •. Jaraguá do Sul. 'Ao ensejo da . chegada a fruir uma ,'personalidiade à' cansados; ,

Jara9uá: do Sul em s.ua primeira vlsit� oficial a .esta tO'dà lirovâ�
, ..

". .

. Eu, toda, inteira, silÍ�o
cid�de de D. Honorato Plazere S.C.J. primeiro 'bispo ' A ,sociedade � àtuall, em este cansaço,'

.

jaraguaense, faço. um veemente apelo a todos oS"ja- cértOs aspectos,educacio- este peso, esta não
�raguaenses para que abrilhantem com as suas pre- nails, está viciada, teiman- consciê.ncia cons'ciente,
senças a grandio�a receipção .e todas as homena.. 'do em' alimrentáF. divergên- 'este Tudo,.e este Nada
gens que serão prestadias: à sua Exc:ia. Revma, O' 1.P 'clás' dê toda a sorte,. pie- que me inabita..

bispo jaragua�n$e deve'r:á: chegar a esta .cidade no 'udicando a formaç5o de � como um fardo, sem
dia 17 às 17h sendo recepcionado em frente a Igre- valores autênticos. Com fim. . . J

ja Matriz Provisór,ia. Em se tratando d'o primeiro fi-
.

·ist«), proliferam inCIOnvehi- .. pes,ádo, e eu 'vou
lho desta terra a.atingir as culmin�ncias do episco- ên.cias que chegám a so- arrast'ando'-o,' .

pado- católico, é dever de todos quantos' aqui ,vivem lapa'r consciências, para lpuxanClo, e, ele continua a
e aqui trabalham, renderem as homénagens à que 'éeder lugar 'à' csubjuga.ção (ja15itar-"m'é.
fàzjús, tão, alto dignitário da S�nta Igreja". " pela força'.

_'

Preciso� aesvencilnar-me'
... HA. 10 ÄNOS' /'

Ä eCluca9l"o éleVeria cont<- aele,
....,. ma 17 de outubro o Ai, Cle, Ouro B.e., de:pois Cle' Unuar 8i ser «) p610 irra'dia- às vezes. pe'nso que CI'evo .

quase um ano de negociações, �ra recebido pelo élor 'de fodas as fon,tes do 1l6erfar-me ae toClo o fardo
Grupo de Bolão dos "14", da Sociedade Rio, Branco progresso e b1e'ln-estar so- qUê; sou eu mesma'.
de Curitiba, campeão por' diversos· anos.. O Presi� .

eral; ai fim (te proJetair as Mas nCão', 'o fardlo. não sou
dente He1ln,rich, o, Secretário Silva, o Tesoureiro, Bu';: n;aç&es nlo �era' for�a" In'as 'éu: eJe s'6 me' li'abltá,
bi e os Oradores Sclimõckel e Milt.on, estavam en.- pela eo'rrêfa

.

formá�o 'do preciso lavar-me:, '

carregados de tr·azer, a ,equipe, são fi salva, de volfa seu povo. Embora com ca- 'esfregar-mé, para: me -.

à Ja:raguâ. "DaquI ,desta cóluna, enviam os- compo- fi'acfárfstieas' Cltstfntas, 'oti-
.

sentir novame·nfe llm'pet,
nentes dó Ä� die O'uro as saudações fraternas aos S'eJ'V&-se cõm'o ROm,ä', G.rW-

'

lim'pa: e 86 .

. curiHbanos que tantas .:boas re,co,rdações deixaram _ cla eEsparlia se C'ons;titui· Mas como? se esfe fardo
na "Péro:la 'do Vale do It'apocu". Gut Holz, Compà: fàm·@M ,!r@s\lnegivéls fon- � a minnà eonscTênclà?
nheirosl'J .� f(fS' cre cultura éfo. passa-' Se na15lta toao o' meu
- MárIo Tavares (Ia .'CunHa Meno, DeputaCfo I::sta- ao.'

,-'

, édroo e a minna a,lmá1
äô�r, fazia divÚIg.är. de'clataçãO' "AOS' MEUS AMIGOS . Se a rnlsslo: CIê ê,(tuéàr e "Sinto-me cansaCla,
1: CONCIDAD�'OS", explicando' que, "Mo-tivo!si de cr-' -

d äever' ile éstuél'a:r s'io f!-
I

Quase lnutil.
'

dem ·imperlosà m'€Y constrangem 11 'renunri!ar a minha "J�lfient.Qs funit'alnf.l'!la'sr Fi \. baãa vez mals., o pe·s·<)
candidatura à reelelção':'à Ässembléià Ceglslafiva do

_

. forma.ç__OI' '. CIQ, In(:J;Mduo" aUn'fel'lta� .

Estado, no pleito de novembro,'vind'otJro":
.•

< r � '

..prof8$sor ti aluno- tfevém: , breeisö IiEerfar-me.
- O Eng./Co·lombo Machado Salles era diplomado ,C91Jl.,feta�t:'-s� "

fiar.rrionicâ- . �eTSõ ß5'errar-mllJ., ..
.
'Govemador do Estado, documento'que .. Ihe. era ,en- , men,fê, _ulta.,'i:f� Iél8f cr.·,

tregue peJO: Dep�,tàdo Pedró�Colin,_Presidente Öa.As: �:,éladiioi"fiön;àdoi oe prosembléià I:.e'gislativà do Estado., Em séll dis�úrs9, � 1:-"Ps;TE�fre�aqtQ,' �,O/pa- �:
futuro gove,rnador" referindo�se :ae PteJeto 'é' .

Cätari-
� pel, (Ia' êducaçl«) foi' me- �.

nense d.e"D�se-nvolyi:fl1�nto, .Q.!I.e. p,ercQrfle,1,.l à�EstadÓ' "cfàll;,1�nje.;-supfetiYÖ, poderã :

"en�ique,C€JlJgo,:,.se OQr:n,os afluentes· quelhes:.:vieram .Of;Or{er. à�,r.oJi(,I'�çpO �e·t .

ao encootro na forma 'de contribuições, reiVindtca:i. éfesonestos 'e. inairginanza� •.

ções, anseiOs e clámo'res populares". Errr'."'Outro"1r� dos.
. .

cho do pronunciamentQ,. ßisse.· ,�Colo.mbo, Macl'lado..·-; _ Ent." ,nós, _.. 'élXlste a
.

"
.

S'áJlés: í'No processö::ádminlst'rativo"Idos Est�dos'ter-' 'possibrlidad� 'de estudar,
mina um perrodq govemameintal,'e se' Inicia' ,outro. 'vàmos'Junfall' a ob..igatori,-
Não são facções que se sucedem p;ara vinganças .oU ' dade legal, com a n,eCessi-
revanches'·.

. " '. '.

. dade"real", harmonizando
- No dla 24 estava de ·ánive,rsárlô Q Prefeito Hans .. ei&mento$:'�. ílliJdtc_;:êom�i .

�.

G'erhard_Mayer, eleito em 15' de 1Í0vémbro de 1969, econômicos, transtorman-'
. eom 9�058 votos e· mandato atê Jänei·ro dê 1973. E,m do meios para .ti chegar

"

9 meses de 'gestão: tinha realJzado um � programa �d� ,c �.' ·um.cfim. .'�.
ministrativo louvável ..

-'. . -

Cabe-nó.., como alunos
.. prófessires� corlllglr 'ér-'
ros qU•.1"'fI\",,�o>.�$ad��,;i.,
Implantat" i méiÓdôsl que"
marquem o presen,�e. criar
condições de proJetar o
futuro. E isso somen.te se

. rá.*passivél Se· efetivánién
te nos empenharmos, de
parte a parte, parà a pre
na obtenção de resulta-
dos.

.

.

A ca. um, a par�la ,d, ,

contribulçlo que llié cabe, "':
nestliltar�fa que nos'é:c�.
mum, � fim de que-�'prOf.s·

... _'r .
e .Iunq, �d,e_nYoIYam_

seu pàp.el núm clima de
responsabßldàde, �nlco

. dfano de uma (lYanae na·

elo. l'ínlco ca081Z de um

patrl6tlco esforço.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

Relojoaria
QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,
PQESENTEIÉ COM AS SUGESTOES

..DA '�El�JQ�RIA ;:;AVE�IDA. -',

�
"

Conheçtt � Sl,JgestOes em, J6.a�, re,óg�.
p.r�tarlas e artigos finos para presentes � rec't .,'

'

ba o atendtm,nto com o\carlnho que v. mereç�. ,..

, .1.,.' '.� '. �"._ t. _"�;...; .•••.'
,-

Ay. Mal. �ro, Q1 - FOIN: 72�

JARAGUA DO SUL SANTA, CATARfNA

Professór -) .....
.

�1rnlSsão �i-edaéar
::, aluno, " ?� .) �

dever· estudat

,

..
�

0(01;1

" ·�.GÔve'lÍe::;�ai ilDp!pnJâl ....

.o .11órario· dê verão
.

' Ö'ministro daa-Mlnas.e firmou também eio. �rasr- -mlnlstrovdlsse que,
.

após
, Ebergia', Oésàr,Gals,; �nun- .Ila que' o 'Pars. adotará,O .um. balanço "'da situação
clou reoenteme'Í'lte; em-ara "horário �dê" verão. i9J'que. petrolffer!i íntema 'e extêr
sma, que o -Oonselho -su- 'dentro de ',15 'dlas. levará, na, 19' Con'selho Superior

,.Jper:ior�de �En�rgiCll, apfo-
.

aomlnlstrb !'"Césa,r: 'Cals os ;de ;iEnergi,a� c)Qnsid�rou
vou uma ptoposl� visãn-

.

estudos a respeito;, prlorltârlo encaminhas es
do encaminhar à Oornls- Segundo afirmõu César sas solicitações à .Comis
são NaGional ·d?Ei'le-rg'ia

'

Cals, foi:dfseutida reunião ,sã(;)� No easo por exem-
.'

'a adoção de horários alter- ia aceliß,ração dos �raba- pto, .do· horärto corrido, a .

nados pare o funclonalls-: lhos de recuperação de -ldéla é. porque períodos
mo públlco, lndústría e co- G'aroupa '9!Tconfirmado,que aítsrnados parà os vários
mérclo: horário,-de verão a partlr de '1;0 de [anelro setores; -ä fim de se evltar
para Vigorar em novembro "de198La p!,etro:brß,S 'impor:- sot'igestidi:tämentàs'-e.:' em
'próximo; redução de .50% tará somente 800 rnll, bar- "consequMciá, turhülto:: no
no consumo de ilumlnação rfs dlárlos, .

I.
• -r :> ' •• ' trânsito. "09'- ';verélilos> fe�

pQblica onde esta é' pro- 'Ex-plicou, ainda o, Minis..; rlam..cond'içõ:esr' 'de:: :tr,af.e�
perclonada por óleo com- ,fro'que ,0' Brasil, alnda es� gar- mals rapidamente, 'pro
.bustrvel, � também . troc� te anO',

. c.om algumas �es- porGionando elconömia �:e
de, ho-rano para abaste'cl- 'sas medld�s, caso sejam diesel. .

. menta de' água. 00 pres'i-., ·.aprovados pelo COm'is- E na mesma' re:,;.miäo
CIente da Elàtrabrá's, 'ge-

.

sãe, poderá' ,economizar' c<lmfi'rmou-se ·para (fezem
'"eral' Costa Cavalcanti, a· mais 50 mil, ijarrrs ;diários" bro' U1n: novo íaume'nfd Cla

.
( de petróleo importado. O gazotina. .

.

�.

..

Prof. Paulo Moretti

. Alafde Sardá de'Amorbn
,; � �

.

�
.

- Ne.ßle �dill,- venho ren-
der r,ninha homenagem
póstuma, ao grande- e
humanttärlo médlco Dr.
João Carlos 'Baron Mau
rer, tragicamente desa
parecido no desastre' á
vlatörlo que abalou to
da Santa Catarina, no

dia 12 de abril dó cor-

. rÊmte,ano. _ ,

Criatura , admiráv�1
como médico e como

homem.
Para mim 'lai -um ver

dadeiro pai e grande' a
migo..
'Aqui Cleixo meu preito

Clê
.

gratidão e imensa

Isaudade, juntando, mi
nhas p!eGes ferVorosas.

I
.

. 0, Esp'orte' faz 'Amigos!' ,

Nós realmente estamos felizes em confar êm nosso. me·io,.
atletas-e Idirigentes de todas as: regiOes do Estado, fazend0':8 grandeza
destes JASe.

.
, ,
.,

_

Consciência"
JovaDka

... 'A nossa saudaçãq fraterna Ef que vença ó melhor.

Expresso Calarinense, dt Transpodes LIda
.

- Filial de Jaraguá do Sul - ,

\ .

Rua Domingos da Nova, 283'_; Fone, 72-0004 - Jaragúá do' Sill -� sc

"BENDITO SEJA. P ESPO'RTE, A ARMA DA PAZ"

,

. Nosso" fric'éiltivo e aplauso àqu'eles qúe conduzem e fa
zem o- esport'Ef amador. Qu� estes XXI JASC sejam cor?ados de êxitq�
e que atinjam o;� melhores r�dices e quebra de rc::co'rdes, superando
b.ompetições anteriores.

_-
I

.� ,

JràíÍspor13lrora .·MàJiiik" �JÍt::;MafIJJ'ktC( eia· lt�a.
, J"':iguá do Sul - Av. Mal. D.eodora, 744 - Fone 72:-0237 - San.ta Catarina

Chegou a hora de investir em
..... '

, .'

yoce mesmo: -
�

..." - .
. .,,' .

,

'ED'ÁC'OJARAGUA

\ -

Num dos pontos mais tranqüilos e resicÍ�ncials da cidade"
à Rua Epltáclq �e��ea.,eslá:$endo o;;onstruid� a obra-prima çla
RB Planejament!'is''ê'C,bnstruçOes LIda. EDIFICIO JARAGUA.·,
O apartamento perfeito para quem exige muito coflforto, q4alldade
Il bom gosto em todos os detalhes.
Além de ludo isso, o Edlficio Jaraguà é atualmente o seu rnel�?r
lnvestimento, pois está reVOlucionando todo o IMrçado imQblliárlo fi 9
-estilo de viciada cidade.
Venha acompanhar osctrabalhos de fundaçãO dQ préçtjo fi epmpaj'(l I)
i;!\IMIQ Voq& jâ gannou com e�te invelltimento.

'

.

..

I �

·

.íj .�. ;::::;:JO
.�ECONSTRUÇQES LTDA.

. ,Plan_tã.o diariamel'lte na obra, inclu?ive
sábados, domingos e feriados, das 08:00
às 12:00 e das 13:00 às 19:00 hs, '

ou em BLUMENAU à
Rlia Amadeu da Luz, 156 _ Tel. (0l\73) 22-4400 .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gráfica ·"Av.e�Qi,da 'oferece Iróféus '

: �:�G�roto > do·' Placar" ,

) -v-

.���� ""'''''�._,••
;' A ,Gráfica Avenida Uda., distribuidora da �'Edi

'fora Abril", em Jaraguá do Sul, participa destes XXI'
JOGOS ABERTOS DE SANTA CÀTARINA, oferecen
do dois troféus""Garo,to do Piscar", sendo um para OI,
artilheiro e o' outro para, a�uipe campeã de futebol
��k � •

SegundO! o' sõcio-garente da, Gráfica �Av:elnidá,Udo Wagn,er, estes tr�féus servirão para motivar to
das as eq�ipes partiçipantes, mostrando um, futlebol
'âltamente

-

técnico e competitivo. Estes troféusl são,
cedidos pero departamento de publicidade da Distr!
buido!8 Abril, somente pa'ra eventos de grande ex
pressa0.

OrçameQto ,g�tal de� Jaraguá
,
e de CrS - 516 milhões
Na sessão ordinária'

C:fa próxima segunda
feira, da Câmara de Va
Ireadores, será dada a
entr�da dos projetos-'
de-Ieli qUe estima a're
ceita, e fixa �s despe:"
sas do rilunicrpio áe
Jaraguá do S'!! para
1981, acompanhado, do
911e fixa as

, despesas
do o�çamenf()

'.

pluria- I

nuaJ 'de fnvesHmentos'
para o perfodo 1981 a
1983. '

_ 0.' orç,amento ge 'rar
'do Municrpio, ,para 81
composto pe'a receita
e despesa aa Prefeitu":
!à M�nlcJpa' e éSrgBos
(fa adminfsffacãc des-

; "centralizada, ,\ � de Cr$
515.436.000',00, estando
Juntos os orçamentos
aa FunâaçãO Educacio
l"I'a' Rergional '. Jara-
guaense (FERJ)'" oe

�

Cr$ 9,5 mllh5es e ó ao
... ServIço 'Autônomo Mu-

, hlcrpar (f'à Ägua e Es-

,

goto, de Cr$ \.. . .....

I 15.936.000,00. O' da
Preferitura propriamente�
aito', ,será de Cr$ 490
,rnilhões, d'o qual .....
48,16% (Cr$ 236 mi
lhões) será empregado
nO programa a. l1avf
mentação de ruas; o
malar volum:e 'previsto
ce 'receitas é da �Parti
cipação nO ICM, com

- CrS 1ao milhões, dando
uma pef'cent;agem dei
36,73%'.
Qua,,(.fo ao orçamen

to
�

plUrianual de inve's-:
I

t!me'ltos, qus compl�·
menfa' o orçamento e
au� tem a finalidad9 de
tr3('ar (jjretrizes ê!,� ,.,-

. vestimentos para o

triênio 81-83, está fixa0..
(Jo em crt .

1.106.068.000;00.
Ja'raguá' do Sul' tem

para este ano um or�a
menta de Cr$ 180 mi
I,hões e' tev� ano pas
sado Cr$ 90' mmi5çs.

,
'

PAGINA 5

O municfpio de Schroe
der formou seu Dlretórlo
;e, elegeu dia 05 os .mem

. bros da Oomlssão Executi
va' Municipal .do Partido
Democrático Sotial. Como
'em todos os demais Mu
.nlcfplos da Microrregião
do Vale do ltaoocu, houve
somente uma chapa con
corrente'; cuja presidência
recaiu em. Aldo Romeo
Passold,' atual'

.

secretário
-executivo da Amvali, vice-
-presidente' Cláudio Toma- '

selll, secretário Carmelo:
Pasqualli, tesoureiro, Harrt
Zerbin. Suplente's: Hé·io·,
,'Froehner, Gregório, Alais

)

Tietz, Werner Adôlfo Walz, ,

Herberto
.

Hasse e Egon
Beck: Defegadö à Conven
ção Regional;l- Ludgeró-

.', �Tepass�. e �up,entr �JY-
,

demar Piske. .'

Guaràmírim '

A pre!?idêneia da Co:
missão Executiva' Munici-"
pai do PDS de Guaramirim
ficou' com Frederico Gün
the:r '(era ex-presidente da
Executiva da ex-Arsna),
vice-presidente � Rodolfo
Jahn Filho, secretário Izf-

'

dto Carlos, Peíxer, tesou
reiro lnqo Wagner, dele'-
_gado à convenção tegió:"
nal Salim José Dequêch e;'

auplente José Prefeito de
Aguiar.

.

,I

'Verbas': da
�

EBTU
� som'entê p�ra 0,

sc
. ,

'

.'

. " SchroeHer ... A-n-o�t-a�ç-õ�,�S�/

, � o governo catarinense já recebeu .aproxl- ,;
.

madamente 200" mllhões de cruzetros da Ern-
, presa. Bràsiléira de Transportes Urbanos, ó'rgão '

,

vinculado ao Ministério dos Tránsportes, que.�
estão sendo apliçados em obras urbanas, como .

sistema viário, acessos, ciclovias' e renovação,
de trotas da ônibus, nas cidades' de Joinvillé,
BlllInienau, Tubarão, Cri6iúma, Lages, Brusqus,
Itajar, .chapécö, Jaraguã' do Sul. A informação

'

foi .prestada pelo . presiqente 'da EBTU, Jorge
Guilherme Francisconi, ao .secretärto Esperidião
�Amln Helou Filho, 'dos Tr-ansportes e

. Obras;
que, cöm prefeitos das cidades de porternédlo,
estiveram reunidos em Criciúma.

O presidente da: EBTU entatízou que aqu�le
órgão somente celebrou convênios com os Es-

,

tados de Minas Gerais e Santa Catarina", sendo
'que este último roi o único Que recebeu recur
sos do Ministério 'dos Transportes • relativos a
convênios flrmados entre Fundo Nacio:nal de
Desenvolvimento 'Urbano�e Se:cre'taria dó's Trans-
portes e Obras. ""

"i '.

_' Prancisconi cbservou 'que o sistema q� reu-
-

niões Implantado pela' Secretaria dos Transpor
tes e Obras cem os prefeitos das cidades de
porte médlo é eficaz, tendo :em vista .que cada
prefeito expõe seus programlas de desenvolvi
mente urbano, principalrri.ente no que .diz res
peito ao transpo'r:te co.letivo, que está dentro das
alternativas de economia de combustfvel.. Outro
aspecto anallsado pela EBTU é'o fato de Santa
Catarina ser um

,

Estado equilibrado, do ponto
" de vista urbano, sern multes problemas.

REGISTRO CIVIL. ,
-.

-.

Áurea Müller Grubba,
Ofichlll 'do' Registro )'Ciyil
do :1 �o Distrito da Comar

. ca de Jaraçuä 'do Sul,
Eistado de Sahta Catari-
na, B.rasil. ;-

Faz saber que compa-,
receram em cartório, 'e-
xibindo� os documentos
exigidos pela lei á ,fim
de se habilitarem para
casar:

Edital ,n.o 11.595 de 09.1'0.1980
Alcides da Rosa e Adele Bolo-
mini

\ \
'_.-

Ele, brasileiro, solteiro, indus-
triário, natural de 'José. BoiteuiK,

, neste Estado, domiciliado e re

sidente ná Rua Campo Alegre,
nesta cIdade, filhe; de Valdevino

,

da Rosa e Maria Madal�1a Ma

!�a::I'leiro. Ela, brasileira, solteira,
-do lar, natl.Jral, de Guàramirim,
mIste Estado, domict::acla e re

sidente na Rua pampo Alegre,
nesta cidade, filha de Angelo
Bolomini e Edith Hac'kbart Bo
lomini.

Editai n.o 11.596'de 09.10.198tr·
Luiz Augusto Bernstorff e
Delsl Marta Peral..."
Ele, brasileiro, 'solteiro, .enge

nhei'r'o mecâ'nico, natural' de

Florianópolis, neste Estado, dO

miciliado e residente na Rua
Getúlio

. Vargas,' nesta cidade,
filho de Augusto Joaquim Ber!)s
torff e Siliefe. Bosco' Bernstorff.
Ela, brasileira, solteira, aUiKiliar

de escritório, natural de Jaraguá
dõ Sul, domiciliada -e residente

na Rua -Procópio' Gomes, nesta;

cidade, filha de Antonio Pereira

e Maria Ana Mann' Pereira.
Edital n.o �1.597 çfe 09.10.1�8Q!
francisco Luis Dem8thé e

,Eliane Maria NlcoIuzZI

.. _11!"'. , .'

De 18 a 25, de outubro, os

Postos

t_ ,J:.....

.'"' -

'. \

estarão promovendo a P,1sior festa de malhas da cidade.

Vá correndo ver os preço$!
-

P�ra cada mil cruzeiroS- de compras, voçê ganhará�Inteiramente de .

gra�, Um brind'� MARISOL• .,

Aproveite! Será ,a ,maior festaI dê m,�lhas da cidade.

A Comi.ssio Diretora Re- '

liberou a nominala! com-I '

:.._....;.----....;.---��-------"""!"'-pleta dos que int�gram a
Nelson Pereira e chapa a' ser votada na
Marli Maria Zlmmérmann convençao r.egiona' do dia

:6Ie, brasileir.o, solteiro, ven-
- ,_09 de novemb�,'jun"men.

dedor, natural,de Luiz 'Alves, te com os nomes d�s de-
neste Estado, domiciUado e re- 1,�gadiOS à convença,o na-

sldente em IIha:da,Figueira, nes- clon�l, �os 'n�egrantes �a
te distrito, filho de Antôniö Pe- �":,ISsaO R�g;onal de D;ß-
reira e>Elsira ,Gertrudes Perei-' CIPllneoa, no I'"Cl)ncselhO 't�IS.ra, neste d.istritõ, filho de Antô- 'cal, nse ilO ansu IVO

nio Pereireve Elslra Gertrudes R�giOnaDI.e d?/eprRese�taniPer�ira. Ela, bra�lIeira, sOI'tefra, te do Ireto,,�I,' eglo",a
.

auxiliar de' escritório,. natural
-80 cargo ,d� ,'me:nbro do,

de Jaraguá do Sul dom'lc'l' d. Conselho Naclona.
,

. , I Ia a • �

d d'e' 'residente na Rua Pa�lo Krel- ,�a CO�PO&IÇ�O ..

0 I��-
mer, nesta cidade, filhil de José t{l1!0 reg!onlil, - d�ls poh"-
;Leópoldo Zimmermann e Maria e'Os jaraguaql!ses d'e peso,
Zimmermann.' '8 integra, ,n,a; pes�oas: dp

� 'Deputado Estadual ,Octa-Edital n.o 11'.599 de 13.10.1980 cUio Pedro Ramo$ e do
Carlos Corar e ,'� , Prefeito- Municipal Victor
CI�rfce Lucia NarcII Bauer.'

.

Çópia ,recebida do Oficial dá
Videira, 'neste Estado.
'Ele, 'brasileiro, solteiro, ciru�.

gUio dentista, natural de Nova
Veneza, neste--Estadó, 'domici
liado' e residente nésta CJdade,'
filho de Gilio Coral e Hilde B.
Coral.--EIa, brasileira, sotelra,
estudante, natural de Agua' Do
ce, neste Estado, domiciliada e

residente em'Vldeira;' neste Es
tado� filha de Vilmo Nardl e, Ma
ria 'Crema Nardl ..

-

,

Ele; brasileiro, soltelro, shefe
de operações, natural 'de..-UniAo
da Vit9ria� Paraná; domicili�do e

residente na' 8�a 'Amazonas,
,nelSta cidade, filhó de Francisco
José Demathé e Anna Hanlsch
DematlÍé. Ela, bra'sileira, soltei
ra, 'auxilia:" de escritório( natu-

'

ral de Jaraguá do' Sul, domici
liada, e residente na Rua Pastor '

Ferdlnando SchIOnzen, nesta ci
dade, filha' de ROdrigo Octacllio
Nlcoluzzl e Olayr NI.coluzzl.

�dital ,n.o 11.598 de 13.10.1980

Edltal_iß.O 11.600 de 13.10.1980
Gaudêßclo Marcelfino e

,

Sandra c8cllfa de ',Souza c_

Ele, brasileiro, solteiro, ineta;'
lúrg'ico, natural de Luiz Alves,
neste EstadQ, domiciliado e 're

sidente na Rua Albano Kanzler, I
'nesta cidade, filho de SimAo
MarcelHno e Cesara

,
Clsz Mar

cellino. Ela, brasileira, soltEtlra,
costureira" natural de Jaraguá
do Su, domlciHada

.

e residente
,na Rua Antonio Carlos Ferreira,
nestà cidade, filha de Aquino
de Souza fi Carmen Fun'ke (19
Souza..

E para que chegue ao co

nheçlmento de- todos, mandel

,p!!lssar o :presente Editai, que
será pUblicado pela Imprensa
e em cartório, ondà serA Afixa
do durante 15 dias.
Se alguém souber �e algum

In;:ped,men�o, acuse-o para OI

fins legais.
Ä OFICIAL

I

'-

Bauer e Octacílio -;

no Diretório
Regional' ,�

da PDS,

Concurso-

Estão abertas lnscrl- Jaraguá do Sul, o públí-
.ções para jovens da, co não pagará ingresso
classe 1,962, para o' Nú- em nenhum Iocal de

cleo de Preparação d� r oompetição,' conforme
Oficiais da Reserva :.. 'decisão do Prefeito Vic-

(NPOR), sendo exigido tor Bauer e do Vice-Pre-

como. requisito básico, feito e Presidente- da

possuir o segundo grau CCO� 81golf Schynke: A
.

completo. Maiores i,nfor-,' medida tomada objetiva
mações na JUnta do uma maciça, partlclpa-
Serviço ,Militar,de Jara- 'ç_ão de todos, no senti-

guá do Sul. do de ternar este acon

tecimentto. po"-e�por:ti
yo, ,numa' . verdadeira
festa <Je confraterniza
ção.

O Grupo Folclórico
Bumba Meu Bol, tem a-:
certada apresentação
no 'dta 15 de novembro,
em JoimÍ'iIIe, por ,0Ga

sião da "Festa das Flo

res",' promoção eia Se-
. l: .\4' -

cretarla de Cultura" Es-

porte e .Turismo' do vl

ztnho 'Mlinicrpio�
�..

. n

x-')

• •

Caso não, ocorram
adversidades climáticas

deverá Sair neste final

-d�sei'naria o "Festival
,

da Pandorga", para os

alunes do " Colßgio São

Luíe, promoção do Cen

tro Crvico Estudantil

daquele estabelecimen
to. Haverão prêmios· em
dinheiro em disput�

(_,....)

Nestes JógQs Aber- �

tos, inic.iados ontem em
�' ,r

Por decisão do Clube,

de Diretores' Lojistas, o
comércio fioará de por
tas abertas _

até : às ,19h
.

, para atendimento eúbli-
co, enquanto que os su-

permercadps desde OIJ

tem estão adotando um

horárlo-especlal, para·
abastecer as. delega
ções que "irã<? sem CQ

zlnha: ,Neste sábado,
dla 18, os supermerca
dos' estarão 'abertos,

ini.nterruptaménte, das

'7h30mif.l às zoheras e ,a

manhã.: domingo, 'das

7h30miri às 12 . horas

De 20 a 22,)das 7h30m:n
às 12 hof�S e das 13h-

30min às 20 horas; de
23 a 25, das3h30mili às,
12, e das 13h30min às

19 horas: �o dia 26, es-

tatão fechados.

Carros a álcool para
'Jarági.Já, ,d9" 841

'

,
.

A Me�e'gott,i Verculos está �êcebendo neste mês de

'outubro, para oolocação ,�o, mercad'o, vinte .,cl;irrosa

ál�ool e, para 'o' !próxim� mês, 'outros trinta 'e n'ove

completarão a cota destinada a revenp:a
" vo�kswagen

d� Jarag�á' do Sul. Atualmente exi�tem flódan�o, aqui,
,-

,
'

número pouco superior a trinta, porém, a ex:pectativ� é
.

,

de que até o final ao ano sub�, a cem., _

·sobr.e

-'r, ,

Sáhta, ..Catarina

Segundo O' Pr:ofessor Professores, autodidatas,
Laqro Ribas Zimmer, Pre- estudantes univers1tários e

- História da Gente"�' sldente �da Acafe "AHistó- todo.s aqueles dotàdos cul-
Pela' e:xpe�iência '�om 'à,' ria 'de 'Santa Catarina é turalmente de conheci

reaJização 'do Concurso desconh'ecid'a e sérn dÜu� mentos da história catari-,
Vestibular, a Acafe ciÓns- são •

.:

Pouêo� pesquisada' e 'nense.

'tató!;! que ,não eXistem Ii- muitó n;tenos escrita. Fal-

vros que tragam a ,realida- tam bons compêndios que;
ce, e a .histórla de S'arita, ofertãndo-se à le,itura n�s "'NO pró>Çim,o di?, 29, �s
eatarrna dlrlgld'o mals ao "prateleiraS 9as'6.ibliot�c�s, - ,�4h, nà sed� ,da Acafe, �.
estudante. no nrvel da, e�- cuinpulsados pelos jovens, Comissão Organizadora se
rola de 2.10 Grau' e promö- motivem mais interesse reuni'rá par�t',defihir o Re

ver.o.reya,ntamente deuma pelo conhecim�nto e pela gul�m�ent� �Geral:', <fo Do'n:
pesquISa ,":que','�ofltribtla .pesqui�a ,da. ":'is!ória �eF� �JJrso qu�' él'�v�r:â.�ontar,a,

'pära'
.

a lClentlffcação 'dã nosso', Estado, 'e' da sua.. cO.labC)r,açãó::_ �ir::�� do

�PQ�Ó '(fe" SEulta' Càfarfna, gente. Os poucos exist�n:" Cóns�ho l:stàduaVere, C�I�
'es.tä promovendo este 'Con 'tes Já se� tornaram 'clássi- . ,turá, Fundâção Catarinen�
ourso qu�.terã ,suas Ins- Ç9s e s�m-culpa, dão a en: se de Cultura e Deparf�-,
-erlç'õ'es :abertas ainda esfe· tender- que Histó'rla é coi- mento � d� História d
ano. Aos três prImeiros sa morta, ou monumento UFSC.

'Dentro do seu cronogra-
ma de atividades cJ,llturais,
a Associação Catarinense

�

"das Funda9ões Edu,cacio-:"
nais --' Aeaf�; promo"er�
um Con,curso de Monogra-,
fias S'obte '''Santá Catarina

colocados oàberá um p'rê
mio ,e para o primeiro tam
bérh a edição do,Jrab.alho,

: .1.

simplesmente; estabeleci
do". '

":" ... -

,Poderãô ,participar, do

COr}curso historiadores,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Járaguá Dispula'os"'JASC 'em 22
com 18ß atletas

I

o município de Jaraguá
'

do S.ul. sede dos XXI Jo
gas Abertos de Santa Ca
tarína, cuja, abertura deu
-se ontem à noite. 'sexta-
-feira, partlotpa dos JASC
em 22 modalidades e com
atletas exclusivamente 10-,
cais - pelo menos aqui
radicados -, sendo por
tanto um dos poucos munl
cfpios que mantém o ama
dorismo \ no verdadeira
senltdo da palavra, não U'ti':'.
lizando "estrangeiros" co-"
mo muitos outros 'e que te
remos oportunldade de ob
servar nestes Jogos Äber-
tos, Já lnlclados,

'

A utilização de atletas
:exclusivamente locais;
partiu de ,orientação da
pröprla, CME e CpO, com
vistas a prestigiar o ele
mento humano jaraguaen
se. Do, total de' atletas con
firmados, em núm,ero de
180,'setenta por cento säo
estudantes, ao passo que
os demais' 'desempenham
funções junto á c.ornércio,
indústria e bancos do mu-

nicrpio:
-.

I 'Segundo ,a ComissãO
Municipal de Esportes de
Jaraguá do Sul. do' total
de 11)0dalidades, com, ba
se nas informações toma
das junto a técnicos e' co-,

ordenadores, as pérspectí.:.
vas são dê que deverão
tentar medalhas, e boas
colocações ás modalida
des de atletismo, natação,
bolão feminino e ginástica
olímpica:, porém, crê, que
outras possam surpreen
der pela própria motiva- ,

ção que
- €stá havendo,

considerando os' atletas
defenderem o Municfpio
que sedia os Jogos Aber
tos e com a força da tor
cide, que certamente, não
falta'rá.

I

II

As modalidades novas
surgidas neste 1980, são:
handebol fe'minino, bas
q_!Jetébol ma�culino,

,

-voli
bol masculino, ciclismo,
tênis de n;tesa M/F, tênis
de campo M/F, xadrez M/
F, e saltos ornamentais fe
minino.' Excetuando-se 0,
xãdrez, todas as dem�is
säo mantidas pela CME.

Alfetas e modalidades
participao{es'

,

A Comissão ,Municipal
de Espcrt'ß'3, confirm·) J as

inscriçóes de atletas e mo
dal:r'ó.1es ce .Jaragu§ de,
Sul pa'ra os .XXI JOGOS A-
'BERTOS DE' SANTA CA,"
TARINA ,junto a Coorde
nadoria -de Desportos da
Secretaria de Cultura, Es
porte e Turismo. São os

se�uintes:
'

T@NIS DE CAMPO

Masculino: Ariovaldo Xa;",
vier dos Santos, -lvo,Ewald,;
Eduardo,Schiewe,. Paulo,
Roberto,Marcatto e Paulo
H. Brum. Feminino: Denise
Marcatto, FI'orilda Donini,
Denise� Meri Zimmermann;

.
Marlise Schmitz e Marglt
Helena Krause. Coordena
dor: Ewaldo Schiewe. Téc
t:lico: Paulo Marcatto.

BOLA0

VOLIBOL " Augusto, Bernstosf1 Coor:
denador: Douqlas.Oonrado
Stange: Técnico: Luiz, A
dolfo 'Czermly.,

"

.

Masculino: Jorge Eduar
do Opermann. Jairo Santo
Iin de Oliveira, Orländo
Mateussi, Waldemar Spie
cker, Márcio' Luiz Greul;
Nflson Franz, Osny Frariz�
Charles, Gilberto Klnas,
Oarlos Alberto Meier, Gil
berto 'OrtÍimann, <'Álvá-ro
Leithold e Gélson Emmen

doetter*Coorde.,'d�r: �al-.dufno Raulíno.. Tecnlco:'
Orlando Mateussi.

'BOCHA

Oenrado Francisco Fo
di. Albrecht Óeschler, Al
bano -.Jacob Fodi. Orlandi
no Àntônio Rumph, Antô
nio Freiberger, Alvrsio Jun
kes, Paulo Sacht, Dortval
Lange, e, Werner Weiter.
Coordenador: Alberto Ma-,

. iochi. Técnico: Dorival Lan
g�. ,

�

GINÁSTICA
,

OUMPICA

Masculino: Durval Borba
Neto, Airton Schiochet,
Oelso Henning Júnior, A
gostinho Borba, Edson Ro
berto Klein e Guido Man
nes. Feminino: Roslméri
Luchenberger, Maria Eliza
beth Klein, Marina Rudolf,
Adriana 'de Mattos, An
dréia L. Sanson e' Eliza-

. beth da Silva. Coor.na
dor: Amadeu Mahfucf1. Téc-'
nico: Durv,a.1 Borba Neto.

XADREZ
'

T!NIS DE MESA

'. F.'eminino: Zenaide: Inês'
Zimmermann, Ingrid Kreu..

tzfeld, Evanilde lsaura .

Kreutzfeld, 'Rosemari Gie
se e Betlina Otsa, Masculi
no: Carlos Ewald" Ricardo
Flefdert$, Paulo M�rcatto,
Soni Beber e Manoel H: da
Costa. Coordenador: Gui
do' Gascho:' Téçnico: O
mesmo.

'ATLETISMO

Masculino: Alceu Fer-
MaSculino: Walter Son- nandes, Ademir Roberto

nenhohl, Aldo Prada, Má-. 'Nunes, Alenor 'Lenzi, Cé-
rio José Lico, Ricardo Fel- sar da Cruz, .

Ivanir Ritta,

Iden!? e Marcos Mahfud., José Augusto Cagliorii, La�
Técnico: José Castilho Pin 'ércio Müller, Santino, Rit-
to. Feminino: Marli Marle- ta, Sérgio Martins, Walter -

ne Caglioni, Izildinha Beh- Sonnenhohl, Waldir Giese, '

ling .
e Vera R�gina Dorn- Tarcísio Demo, Hercflio

busch. Coordenador: Ivo, André e Idécio Petry. Fe-
-

'J<aufmann. Técnico:, Aldo minino: 'Cláudia Lescho-
, Prada�

,

'Wski, Cornélia· Holzinger,·
Dóris Maria Ronchi, Maria
Elizabeth KlIbnick, Matil
de Marli Baader, Regina! ,

Bruno George Marschall'
.
do Nascimento, Rita de

Joni, Alberto Cozzarin, Or- Cássia Zezurno e Rosemé..:.
lando Moreira, Walter Si- ri do Nascimento; Coorde
mas Severfno 'eWilson Bru nador: Albe'rto �aranto,
no Hoffmann. Coordenador Técnico: �José Aug4_sto Ca-,
te TécnicO: Domingos Cor- glioni.
reia (Português).

CICLISMO

.

TIRO AO
ALVO CARABINA

NATAÇAO'
, j

, Masculino: Aäflsön Lei.
\ te, Alexandre, Barbosa.

Jorge . Guniberto Bihr,
-

Jean Beno Lucht, Jos�Guida AI'orsio, Norberto Moacir Lehmkuhl, José
Barg, Ari Hornburg, Arno' Ro,?erto Fructuoso, Paulo

\

Utpadel e Guido Barg. Co'- Ro�erto de Oliveira, Ptena.ordenador: Adernar Duwe. to Ricardo Behnke e Ro.Tecnico: Norberto Barg. naldo Fructuoso. Feminino
Adriana Braun, Christiane
Hufenuessler, Cláudia 0'0:
nini, ,Denise Mara 'Ramos,
Heidi Werninghaus, 'I(a
tleen

. Beatrice Henschel,
Lígia Helena Braun, Maria
na Rozza, Rosâng'ela Jark,
Viviane 'Mara Dornbusch,
Fedra' Lucia'na Koneil, Bri
gitte HufenuEjlssler e Fabia
ne Ewald. Coordenador:
Siegmar Lucht.,Técnico:
Ariovàldo X. dos Sãntos.
A ,Comissão 'Mun;cipal

de Esp'Ortes de Jar,aguá do
, Sul tem na presidênoia o
Sr. Fidélis Carlos Hrusch
'kl;l �. como Assessoreg..i-.
Técnicos diretps, os pro�
fessores Caglioni e Arizi
nho.

.

HANI)EB'Ol _ ,

Feminino: Márcia R. 011-
�veira,' Rosali GieSe, Rosi
lete Hornburg, � Josyane
'D'Ombusch, Willna Corrêa,

.

,Maristela Menel, Rosãnge
lá Lazzaris, Eliane Feiler,
Marlete RanghleUi, Rubinéia
Carvalho, Jane Beatriz Rai
ser e Ivone' Rosa. Coorde
nador Arnaldo! Otto Schulz.
Técnico: Celço Thomazzi.

SALTOS
ORNAMENTAIS,

.
' Feminino:, Heidi Wernin-,
ghaus, Valsi Voigt, ,Maria;.
nä Rozza e Fedra 'Luciana
Konen. CoordenadOr: Sig
mar· BennO' -Lucht. 'Técnico·
Ariovaldo Xavier dos Sa�
tos.

."" .

(orupá: ceUl mil� à

quadra polivalente
FUT. DE SALAO

,t'
'

"Todas as difi,culdade
�ue advirão do cumpri
menta dessa" precipitada
Delibe ação

.

vão. eXl?o�:
tas nos "consideranaa
da Associáção de Garan
tia ao Atleta Profissional
de Santa atarina, que
também' exprime o ponto
dê' vlsta da Federação
'Catarlnense de Futebol-

- e de todos. os organismos
(lireia ou indiretam�nte Ii-

,

gados à mesma.
'

"Nestas condições, por
estar plenamente concor

de/com ós termos· do cio:
fado documento" a banca
da catarinense reitera o

'pedido dirigido. a Vossa
'Excelência, 'na certeza de

que, ainda' desta vez pa
trocinará esta justa cau-.

sa barriga-verde junto ao

'Conselho Nacional de Des

.portos, .
visando a manu

tenção d�s atuais quinze
!a�sociàções que. integram
a Primeira· Divisão' de, Fu-

. fe601 Profissional de San
ta' Catarina, ,'e' que estão

éll�utand,o 9 Campeo,nato
Estadual ae '1980":

Modalidades Baacudi· "do "PDS .. apóia manutenção de 15 clubes �a·1a. Di�isaD ,em, 81
,

o D�putado' Federal em 1981. A deliberação unanimidade de Seus' fissi(�mal r:I!aquela Unidade
Adhemar \Ghisi. Coorde- 01/80. do. eND. fixa para .

. membros. comparece à M,derada.
nador da Bancada do Par- ' Santa : Catarin'a somente presença deVossa' -

Exe-:-
"Pelo .documento l'16feri

tido Democrático Social! 'oito clubes. na primeira' lência para endosar os
do ficou derrionstrado a abSanta Catarina na Câma- "divisão, a partir do pröxl- termos do requerimento

.
soíuta justeza do pleitó';

.

ra dos Deputados, em Bra- mo ano. por nosso Estado da·-,Associação 'de Garan-
-catarlnsnse, levando emsrlfa, foi portador de offclo- �ossuir menos do que ,cin-' tia ao Atleta, Profissional- conta vários fatores. de al

ao Ministro Eduardo Por- co' milhões de habitantes. de Santa Catarina, data-
ta relevância descorlsid�-tella, da Educação e Cul- do de 9/de julho 'de 1930,
rados pela" D�lIl;>eraçJiotura, ratificando apoio à pelo qual solicita suas ur-
01/80, do...Conselho Naolo-... li 'ta ão ..I'a Associação São estes es termos- do gentes e necessárias pro-
nal de,O'e"sp',ortos, que hou

00' CI 'ç 'U. :,
PDS vl"�"':ncl.as obletrvando a'de Garantia ao Atleta pro- afrclo da Bancada do : • �

ve por bem fixar. parafissfanal deste 'Estado, '�SeFiborLMinistro, ,iA .Ban- mcnutenção das quinze
Santa' Catarina o numero

quanto a permanência de cada do I
POS-SC na

.

Câ- �: roclações desport=vas,·
máximo de oito associats club'es na 1.8 dlvtsão, .mara do� Deput�dos, pela na 1.8 Div. de Futebol Pro..
çôes qua,n�b atualmente.,_

�.' "

� rI
militam quinze delas.

,

�Iocais ., dé- �
.

cÔÍDpelicôes.. ..
.

- Jasc,

V_ÁAO
"GARTENHAUS"

. Av. Get. Varg'as, 847

Os
"

Os'XXI JOGOS ABER- , fáltica. Desta ,forma. -as m) SALTOS, ORNA-
TOS DE SANTA CATA- diversas modalidades MENTAis - Beira· Rio
RINA, iniciados ontem, dispõem destes loêalsc Clube de Campo.
dia 17� dispõe de doze a) BOCHA.- Socie- o) TIRO - SOCo Esp..
loçals , para as disputas' dade Esportiva João -Rio, da Luz . ,I {todas as

de Iodas as modallde- Pess'oa e: Aseoclação A- modaltdades).
'

des, em número supe- tlética Banco do Brasil,.· pl JUDO - Pavilhão
..rior a trinta, todos em ficando como opclonal Agropecuário.
perfeitas condições téc- as canohas da Assecla- q) GINÁSTICA OUM-
nicas exigidas pelo Re-, - ção. Recreativa Weg.

"

,PICA -. Pavilhão Agro�
,

guiamento' Geral dos b), VOLIBOL - Asso- pecuárto.
JASC. Estes locais, à· "ciaçãC? Atlética Banco, r) GINÁSTICA· RTTMI�
exceção da Sociedade do Brasil· e Ginásio de CA - Sociedade Espor
Rio da Luz I (tiro), S'O- Espolies prefeito R��pl,-

. tiva e Recreativa Mene-
__. ciedade João pessoa to J-ahn, de Guarammm. gotti:

(bocha) e Ginásio ""de cl HANDEBOL � As- s) PUNHOBO( - So
Esportes Rodolfo Jahn sociação Recreativa ciedade Esportiva e Re'
(Guaramirim), todos sé Weg e Ginásiõ tfe Es- creativa Menegotti.
encontram dentro do portes Prefeito ,Rodolfo As provas de ciclis-
perímetro urbano de Ja- Jahn.

.

. mo, quilõmetró contra
raguá do Sul e com di�+" d) BASQUETE....,.. Gi- relógi'O (mil metros), se
tância relativamente- pe- 'násio de Esportes Artur rá na SC-301, trecho Ja-
quena entre ambos. Müller. .'raguá ao Suf-Corupá,

Há de se. considerar, e) FUTEBOL DE SA- das imediações da Fun-
também, a concentra- LÃO.....". Sociedade Esp. dação . EdUcaciQn�1 Re
ção de várias modalida., 'e Recreativa Menegotti. giinal J,araguaense (Ferj

� 'des num único: clube" 1) XADREZ...
- Centro ao Posto Marcolla, tra-

como ocorre principal- Shal'On,' �m Nereu Ra- jeto apropriado, reto,
'ment� no Baependi e mos. g) BOLÃO MASC., que atende as exigên-
Seira Rio. - Soco Esp. e Recr. Vi- cias do Departamen'to
Os loCais eirense. , \ Técnico da Coordena-

São seis pavilhões h) BOLÃO FEM!NINO 'doria de Desportos da
cobertos que serão uti- --- Clube Atlético Boae- SCET.

.

lizados, nos Jasc, um pendi. . .' l

;Jás ,as provas em cir
dos quais pertencentes i) TI�:NIS DE ME;SA - cuito fechado, total de
ao, municrpio de GClara- Clube AtléticO Baepen- clteJ'lfa quilômetros, se

mirim, p'or so"icitação di. rão dispu�das no anel
da própria Secretaria j) ATLETISMÇ> -:- Clu- vC'ário que compreende
de Cultura, Esporte e be Atlét. Baependi. , as ruas Reinoldo Rau,
Turismo,. conslderando- I) T�NIS DE CAMPO Domingos da Nova, Pro
-se a pequena distância -:- Beira Rio Clube de cópio Gomes de plivel
'de apenas'oito/quilôme- Campo.

"

ra e Barão do Rio Bran�
tros entre Jarag'uá e ri) NAT�CÃO ........ Beira e'o. /'

'

Guaramirim,' por via as- Rio Clube de Campo. '

"RESPEITE E VALORIZE O ADVERSARIÔ, ELE ,É'IMPRI;S'CINPIVEL A
SUA VI116RIA".,

,

'

Neste esprrito, festhlo é de congraçamento 'gue cerca �
realização da vigésima:"-primeira edição do maio'r eyento . do. des��rto a:
mador baFriga-verde, os JASC, sentimo-nos p�rfeltam�nte Identlf!cados

�e a vontade em nos di,rigir àqueles que engrand�cem e fazem'esta f�sta.
Que s,iR.fam em Jaraguá do Sul 'o carinho, do seu povo, o ac�nc�ego do
seu lar, a lealdade dos. seus companheiros e a,força para ia,vltÓrla. : ". \.o

-
,

o Secretário de Cultura,I Dalbér9io Elísio, Alceu Esporte, e Turismo, 'Júliode-Simas, Ismàr Lombardi, César, liberoú s�ssénta eJair Franc'isco
-

Anacleto, $ets cheques; num total
Jorge Luiz Nagel, Jo:sé O� superiQr a :t O milhões del'rvio Papp, Mário �app, cruzeiros, para a cont!u
Mauro Adalberto Müller,. são de quadras pOlivalEmSérgio Sabei, Sérgio Glrol-, tes de esportes; em várias,Masculino: Arno Hens,", la, José Roberto Bitten-, cidadãs ·do' Estado; 'alémchel, Geraldo Werninghaus court e Rubens Roeder. (Je um ch'eque' no valorReno Riegel, Arolao Kars- Coordenador: Lourival Ro- de: 4,5 milhões' d:e cruze,iten, Viro Valz, Reiner AI-'" thenberger., Técnico: \ AI-

ras para a sec'retaria dofredo Wieie, Nélson Tár-' cione de �imas. Oeste repassar aos muni-nawsky, Adernar Brandem-
crpios de São Diníinqos,burg ellsan Nolteneo Bas- BASQUETE
Caxambú do Stil e,Cunha,tos. �minino: Gladis Schi< .

v

'ã''''
'

�l" fi r s-ômidt Potro,- "Florinda Er:n:':�'-" 'lIfneoJ,4.i99ustó Ràdi{j�nz' pO,t ;:par-a 'to a !oQ"cu a___ "

, -

Edl .M. Wiefe, '-1os,'Öàlma�ço""Filho, Gér� ('� ,g'nãsJOS"�Ei ilIpo�mendoerf�lr, ;'.. 'l:o<', r, .. so'n - KI;tzké'" IC\srry 'Franz.·�: Go,be.nos·;elTl� 'eonst�uea0::Carolina "

essmanFl,f;;)ara '. .
'"'

,
" ."

Ia d' "

R'egina Wieie, Rose Merl Antônio José Bortolotte naque �s comun a es.

Werch, Traudi' Henschel, José Augusto- Correta, Jo� Desta região" 'O munier·
Alv:ina 'Kréutzfeld e IId'a 'sé Alberto Klitzke, Henry pro de Corupá foi conten-

-"-"""""'Drews Sasse. Coordena- Meyer'Douglas Conrado piado com cheque de Cr$
'L dor: Dair Bogo. Técnico: Stang�, José Carlos Ne- 100 mil, Idêntico valor ao

Arno Henschel. ves, Osmar Vogel e Luiz recebido por Pomerode.

ll\JJ�)'nd�strias �eU�i�aiJ�raôUá S.A.
i,

_

-.Ru� Rodolfo Hufef:lues�ler, 755 ._. JARAGUÁ DO ,SUL

Saudamos aqueles -que partiéipam destes XXI JOGOS
. ABERTOS DE SANTA CATARINA. Jaraguá do Sul�.a "Capital do Es-

porte Amador Catárinense", está engal-anada em sedl1ar esta festa..Que
" " 1 ,,-,todos obtel)!l�m ��ces.so ryEtstes. J,ogos e .que si!ltam, também. o carinho

';., ..::�q",-pç".o, Iara,gua�ns� e O' mcenf.ly,o d� torCIda; ,',
,'r .. '�." ," _' ;-,,' --=-., j �

SC.

"t-

,.'r

I,
"

, Spézià & Cia., Ltda.-
Serral'ia e Terraplenagem

Rua J,oão Januário Ayroso, T12 - J,araguä do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMANA D'E 18 a 24 DE OUTUBRO DE 1980

,
,

D,sfolhan�o O mau caderno da notas
8Uvelra .J1bdor

Grauer

"()'� Estados, MUflicfpi0Sf
e respectivas Autarquias"
bem como as Entidade&,.
de Fins Filantrópicos, po
dem requerer ao Instituto
Clá Administração Finan
ceir-8 diaPrevldêncla.e As
sistência Social - 'IAP-AS�:
dentro de �80 dias,' a con

tar de ,2 de 'outubro,' «:
parcelamento de- seus'!d:é'"
bltqs prevldertclárlos, -

co';'

jos valores originários S'e

jarn -superlores : a'Cr$ a;
mil. ,,' '.

�

'A deolsão, que veio ao
.

encontro do ,desejo' ..c:le.
muitas instituições que
estavam �óm� 'dificuldades
de saldár seus·'compromis--'
sos 'êom 'a �Previd'ênéia
Soclal,'- está!'" contida

-

e'm
Decreto-Lei assinado p'e�'
lo Présidente' da Republi-�
ca, reabrindo a possibilF
dade' que jâ 'fora' êorlC:�eê:li
da o aho passado, pdr�
fo'rça do Decreto-Lei n,O'

1699, rde 16 dá õutubro'de
1979.

' .
r

'

Parcelanreriiô
� ..: -,

Os abrang1dos pelo De.,.
creto-Lei n,o 1806, die 1'.0
Cle outubro de 1980, po
dem obter O' parcelamento'
de seus débitos previd�n
ciários em até 120 pres
tações mensais, descle
q_ue apresentem o reque
rimento dentro de 180 (I/lãs:
a partir de 2 de outubro.
Os parcelamentos em

vigor concedidos ª Esta

dos, Municfpios e respec-'
tivas Autarquias, bem co

rno a Entidade de Fin.s Fi

lanfrópicos, poâ'erão ser

'reconstitufdos pelos sal
dos remanescentes e, re,..

parcelados.. As presta-'
,ções mensais não podem
ser inferiores a Cr$ .. , ...

Dein grauer Alltag, Ist er wirklich grau?

,

'

A prim!lvera e as Lojas AIf� _ '''A primavera' Wie farbig blueh'n die Blumen doch Im Maien,

chego.u mars cedo, com a moda mais colorlda ... " Der Himmel lacht 'dich an so herrlich blau,
Este fll�ete publicitá ...io, que serviu para o ano pas-,

Am "Bunt�J:1 AlI�ag" sollst'du tllch erfreuen•.

sado, nao está dando mars para agüentar nesta tem- Sf;ll nicht verzagt, .blelb Immer' Optimist,'
porada, �de p.ri!"avera atrasada d� quase um mês.

Geh immer froetilich d�lnen Weg auf Erden,

qomo_a publlcldade chatinha não saiu do ar, a im- �enn auch de,,�Hlmmel noçh,ao truebe Ist,
pressao q�e se. tem, é de que o estoque, da Alfred

Es koennte, deryk �,aran, roch' sChllmmer_.,werden,.
també.m n�o. foI renovadp. 'e -e-mesmo doano pas- Ur;t� .�e�k! Gew2el�i u'nd,Dunst der Sonne Sdhêln,
sado, PUbliCIdade mal Orientada crla essas imagens. Si� strahlt �uch uebe� 9unkJen

-

Wolken,weiter; .

,

'

-r-tr-,"" ,
',' Ist das nicht Grund, genug, um froh �U: seilI? ,"'\, �.. tl_

,

Gaúchos e Gr.loHns - Ainda .sobre publlclda-

I
Drum sieh den "Grauen AIl!ag" Imm�r helte,:. ' .:

"

I.de: alguém, deveria. informar ao G'razio.t.in que do, rlo '
. . <' .... ,.,

> '

Ball9U ,1DneIlfe1i1, Ho' páuio" :

Pelctas.para o .norte·nã� é rnals ,Rio,GranGl,e do Sul: ,;,':: � ::
.

1, ,I' , �t'! . "
, , ,

•

é uma 'porque,rmha d,á! uni Estado chamado "Santa ,� ,- '" - ,f.',

I Gatarin�. A publicidade d�les,' quem sabe ao gosto
( s

dos �auchos, é profundamente colcnlaüsta o 'desa-
'

p'
' ", ' _

I' I d d 'b;t
"

grada�el, ao 10�po do litoral catarinense, onde nln- razo para parce ame'u 'o e e 'lOs
guém curte as prendas",' nem os "tchês" nem as
vaquejadas, �em os homens de roupas de babadôs,
dançando feíto cossacos. A publicidade veiculada
em �anta Catari'la,qu çleveria ter unlveraandace, ou
u!". Jeve;.sabor Ipcal,)po,rqu,e qs clientes a que ela se
dlrtg� .têm outros há�itQs e outros costumes.._.E que,
'!lai pe'rgunto: Onde flcam mesmo '�s lojas:Gr,aziotin,
em Sar:tta Catarina?, --

'
.

, .�,',
, �obre biônicos ;,.. 'e comovente o' desejo dos
prefertos e vereadores da opeslção de se adaptarem,
aos dois anos de bionicidade. Eles que foram tão
combativos, que �grediram tanto o governo por pro
por a prorrogaçao dos mandatos, que insistiram
tanto que 'a prorrogação era ímoraf, antidemocrática
e- contin.ufsta, $Ó tinham um caminho apontado pela
coerêncla: a renúncia, que aliás nem seria .renún-

I

ela, mas conclusão"de mandato. E i:rão mesmo fazer
isso? Como diz a -mulher que anul'lcia- o "Doril"
"aqui, 6, que eles fazem". P..�lo contrário, já estã�
todos, tentando convaUdar 0& dois anos de, bionici
dade, de mandato outorgado por· d_ecre,to, falando
em "ouvir as bases"" "faze'r um plebiscito"; etc, Pois
não eram esses·mesmos patriotas que ,"piziam que
nada substitui á eleição pelo' voto' direto e universal
para legitimar os mandatos?

,

", ""-*-
E agora, Renato? :E agora, Luiz Henrique? E a-

'gora, Dirceu? "

.

'

"""'""*.,......, .

Como hoje esfou em màré de muito romantis
mo, envio a todos os futuros biônicos da honrada
oposição estes versinhos que ap'rendi na Cartilha
Fontes e que suponho sejam a tradução versificada
de uma fábula de La Fontaine ou de Fredo, tanto
faz. O nome dos versinhos é "A Raposa e as uvas".

. Contam .que certa raposa, ,

andando muito esfaimada,
viu roxos, maduros cachOs,
pendentes de alta latada.

De bom'grado os trinoaria,
mas sem lhes poder pegar,
disse: "estão verdes: não prestam,
só c'ães ós podem tragar".. .'

Mas cai uma parra quando
j

perseguiá seu caminho,
pensando que erá algum cacho,
volfa depre� (). focinho. :. "

-A- .

'e isso ai, gente fina. Como dizia a finada minha
avó, que Deus ,fenha; a Hngu�a é o chicote do cOrrpo. ,

'.A.
,.. -,

}o(-
Cocafna e Coca-Cola - Em ampla matéria so

bre a rota da cocafna no mundo, a última edição da
revista "VEJA" informa que gr�nde' parte das plan
tações peruanas de occa se destina à indústria da
Cooa-Cola, "que usa a foÍha, sem o àlcalóida tó
xlco, para dar gosto- ao refrigerante". Como se sa

be, é exatamente da folha d� cocá, que se extrai a
cocarna. A notrcia e tão estranha, como se o merca

do norfe--amerlcano fosse info'rt:nado ;é;le gu� o Bra

sil passou a Inclui'r folha �e maconha nO' s'eu café
solúvel, "para dar m�",or gosto à_, bebida". Comola
fórmula da Coca-Coita é um dos segredos mais bem

guardadOS do mundo, quem poderá g,arantiJ'l que es

sas folhas de coca são realmente Inócuas? Taf um

assunto que produziria um escândalo mundial, se o

produto atlngidro não fosse norta..americano.· A. Co
ca-Cola está na O'brigação de dar amplos esclare

cimentos sobre a fórmula de tornar t�� inocentes
as fo.lhas da coca, de onde' sai toda a c,l'cajna que
está destruindo a juventude mundial. '

a 1.,1 tag "MAO BASTA. PE"SAR NUM IDEAL, a' IR.ECISO LUTAR, P-ARA�1
�LtA.NÇÁ·LO"r! -. ., ... • ..

,

I -

� VA AO

"GARTENHAUS"

Av. Get. Vargas, 847

A carro�rl.s Argi Ltd'a�,.rvive�d� com Jar,aguá do, Sul

o momento máximo do desperte amador barrigà-vérde, os >qC1 JASC,

s�úd� � todos os ,p�rticipantes, fazendo vetes de pleno sucesso nesta

[ornada esportlva que' olia se inicia.' .' , "
.I

• t

;'

(--�,l
_.

\ I

, .'i, li ..
i

.
,.

...t ..... "", ol',' •

l
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"

�� "' ;.o!
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Carroçarias ,Arql'
�.960,,00, que -

correspon,
Cle a duas vezes o maior .

valor de refe!rência vigen-
te no país. .

'Furgões';_ Carrçorias Metálié_as ..". A�� - -3.0 I;qco
Rua; Dr. Enricó�Fermi, 113 - Forre 7�-1 077·...... -!araguá EsqueJ'cto.

•
'

•

, r;

'r.:Jaraguá do Sul _. Santa Oatarina '

,-
. '

, ...�-

. '1 -� 010\ .'",", �

"O BOM PROCURA A VITóRIA••• O MELHOR O R,ECORDE"

A Viação Canarinho' Ltda., nesta vig�sima-primeira edi

ção dos JogrOs Abertos de Santa Catarina" em Jaraguá do Sul, saúda a

toda:s os participantes e visitantes, esper,ando que sintam, aqui, um am

biente alegre, cordial e familiar, porque o esporte faz amigos.
\

'

,

.. ,,,,

ILtda.Canarinho
"O transpor,te carinhoso"

Transporte Co'letivo, Excursões, Viagens Especiais, Turismo.
Registradà na Embratur. Fone 72-1131 e 72-0728 (escritório)

Jaraguá do Sul ,_ Av. Mal. Deodoro da Fon:seca, 987 - Sant� Catarina
_,

"O DESPORTO iÉ UMA FILOSOFIA DE VIDA"

A nossa saudação àqueles que fazem, a grandeza do,
nosso desporto" .amador, nestes XXI JOGOS ABERTOS DE SANTA CA
TARINA, que Jaraguá do Sul, está sediando. Amigo's d,esportistas, esta..
mos torcendo pelo 'seu' sucesso na� quadra.s�' na pista, na piscina, nas

ruas ...

Obrigado pela tua vinda, estamos às. ordens.

• ,;....' "II

,-

Fábrica de móveis e àrtefatos de'madeira - dormitóriOs, copas, cozinhas
ame.,icanas em fórmica e peças avulsas.

Jaraguá do Sul - Estl1ada Jaraguá-Esquerdo, 2286 - F9ne 72-0104 - SC

> -

)'

"O MOVIMENTO VOLUNTÁRIO é PENSAMENTO EM AÇAO; "

(), ESPORTISTA EXIGE OS MOSCULOS COM A INTELIGINCIA".

''#t • .t.. "

Neste 1980 que 08 JASC completam á maioridade, sentlmo-nos felizes em· participar, ,

correr, vibrar, torcer •• '. Estamos com vocês, �o"istas, hoje, agora e sempre. Benvindos!

;'

• J ....
� .

Iãl\ Bretzke. LJndústria . e
"�. da. do S�I -- Rua Cart98 Mar. 320

Gomércio ", Ltda/
r' ,

..'" ,
"�o "

-1'eIefónê: 72-0203- SIlnta Cátarlna
. . �

. ..... .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1

Estado-de-Santa catarina ,

Prefeitura' Municipal cte Jaragui do Sul

LEI N.O aoo/ao �

Reccmllece de Utllidadé Pública _ o Grêmio'
EiPortiVO'Cruz de Malia. ;i_.',

,/ -

O $r.. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
ragu� do Sul: Estado de sante Catarina, no uso e
exercfcio de suas atribuições. .

.

-.
. -Faz sabera todos os habltantes deste MuniCfpiO'_:
que a Câ1mara de Vereadores aprovou e ele sanclo-.
na a seguinte Lei: _-

Art. 1.0) - Fica reconhecido de utllldade publi
ca o Grêmio Esportivo Cruz de' MaJt,a, com sede nes-
ta cidade de Jaraguá do Sul.

'

,

Art. 2.10) - Esf� Lei entrará -em vigor na data de-
sua publicação. . \

Paláclo da Prefeitura Municipal" de Jaraquã do.
SuJ, aoe 14 dias do mês de outubro de·1980.

VICTOR BAUER'
Prefeito Municipal

. A presente Lei foi registraaa� e publicada nesta
Direfori'a de Expediente, Educa�ão e Assistência So
dai, aoe 14 dias do mês de outubro de 1980. '

�STRI.T K SCHMAUOH
Diretora

. '.

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã e Oficiai do Registro de

P�testos
" - EDITAL -

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório- para tratarém de assuntos de
seus lnteresses:

-
,

Antonio Brandã'O_ da Silva do'Mar, Av. Mal.
Deodoro; 35, nesta. Nelson José Dornbusch� Av.
Getúlio Vargas, 4�; nesta..

Ada'lzlra Piazera de Azeved'o

Oficial Maior

, Câm-ara' -

_ de

de

assim como para a.comrs-. .'Werner. Suplentes: Sílvio
são' Executiva Municipal. Lennert, Alfredo Bosse,
O POS deCprupá fili'OLJ "la Rainwald Kohls, Adolfo L._
'primeira fase, 104: eleito- Baumle.e Waldemar Linz-
res com direito a voto na meyer. _

Convenção. '

A primeira 'reunião da
Exàc;utivª Municipa,l', do
PDS aconteceu - na terça
feira, dia_14 quando foram
traçados os planos de
frabalho para a gestão da
diretoria. O vereador Er
nesto Fe,:ipe sru1lk e o
'único remanescente da
Executiva Munlcipar'dà ex-- ,

Are;n·a, no cargo de secre
tário há cinco anos, ini
ciando o sex,fo perroâo (fê
mandato, ," ,

,

Notícias de
-

Sei�el"pl'eside o PDS

/ No dia 05 de, outubrubo
passado, o Partido Demo-

.

crátlco Social esteve' reu
nido para formação de
seu Diretório Munlcípa] e,
no dia 7, formou-se a Co
mlssão Executiva.

.

Tanto a eleição do Dire ...

tório 'como da Exe'cufiva
-transcorreram sem inci
dentes, uma vez que foi
apresentada apenas uma

chapa para .0 Diretório,

Os escolhidos para di-'
rigirem a Comissão 'Exe
cutiva são os

.

�eguintes:
Presidente" Alvim Seidel;
Vice-Presidente,..... mo Er-

. nesto Weber; Secretário
- Ernesto Felipe Blunk e

.

.Tesoureiro __; Teod:orio

.

·Terr�plenagem . Vargas
.

.:

- de lido D.omlngos Vargas-'
SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS e "

. '

,

..
E TRATORES DE ,ESTEIRAS

. -E- .

Tuhos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GE�L ,

Aua JOlnvllle, 1016 -·pone: 72-1101
JARAGOA DO SVL -:- Santa Catarina

.

A segurança da sua compra ou da sua ven

.da, uma 'garantla segura de Investimento.'
'

Se você quer comprar ou vender um Im6-
.

vel, procure a EMPRE�NDIMENTOS IMOBILI�
·RIOS MARCATTO LTDA.

.

Empreendimentos
.

MarcaDo
. Imobiliários
Ltda.

.

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

'vereadores·

,O PODER LEGISLATIVO' bE JARAGUÁ DO SUL, repre
sentando a comunid,ade jaraguaense, irmanado no ·esprrito

. festivo, desta
mens;agem, que oerca a realização dos XXI .,JOGOS ABERTOS DE SAN-
TA CATARINA, manifesta sua cordial

,

'-

.,,' .

quantos deles participam. ·saudação e boas vindas a todol;!
.

Nosso Municrpio es á 'orgulhoso' pO'r sediar o maior
acontecimento do desporto amador catarinensé. Amigos despo,rtisas, ,es-

tejam em casa.
. . , -

(

í
\:.......

Jaraguá do Sul"de 17 a 25 de ?utubro de 1980.

H�ins Bartel - �resldénte

'.

"O ESPO"RTE SUPERA AS BA:RREIRAS DO PRECO NCEITO, 'UNE AS RAÇAS E TORNA OS
HOMENS MAis HUMANOS"

. - ,
.

-

.
. �"

A MENEGOril saúda,aos atl�tas é visitantes que íparticipam destes XXI J,O�OS ,ABERTOS ..
; '. ";

.

.

OE SANTA-GATARIN.A, cOl)fiante n�m desenrolar tra·nquilo e com muitas quebras de récordes..Pof'isso,
-

.

- - I

a todos qu_e ,fazem e engrandécem o noss'O desporto amador, a nossa mensagem de ,boas vindas E!I que

encontrem em Jaraguá do Sul um ambiente-hospitaleiro e desfrutem do carinho do povo Jaraguaense.
',1. d;.' j.�'( -

1.j _..
....
�.�. j. ',,,J.. �' t;', .:

-

� �., ... !. .. .: :�}.( . �>Q _,o ,_ :C-.-:;p. �,t\�$:'�
._

. Metalúrui.ca Erwino Meoeoetti tIda., · e
•

•

- •

'.f o'"
..;

Jaraguá do Sul Santa Catarina

.. -C,QJU pá

Na: Caplfal

O Prefeito Adelino Haut
Ie,

.

esteve na Capital dla
9, mantende contactos a(f�
mlnistrativos na esfera es
tadual, Junto a Casan, Se
cretar!a da Educação, se
cretarra de· S�gurança e

Informações, alem de ou
fros 6rgãos �o Governo.'

Debutanles.
I •

I O casal Humberto Fel!
pe {-Editl1 Eloisel.·Werner,
será o paéfrinho das Debu
ta'ntes de Corupá/1980.
Ele é' CO" J"áense de nas

c;imento
-

e atual diretor fi
nanceirO ca 'Cônsul. S.A.

-' Virão prestigiar o aconte
cimento social ae CorupA
qúe é' promoção ao Lions
'Clu6e, cuja data maior se
rá na noite de '08 de no
vembro vlnaouro. ,

PX Clu6ê
.

"

Os rádio-amadores A
'doUo L Baeumla,'

,

Júlio�
Oonini e Jacter "da Silvá;
estão articulando em Co
rupá, a orga!li�ação do-

r PX Clube, acredita,nd'o
que desta' forma consigam
superar os obstáculos que

,
se' apresentam, �omo por
exemplo, a regüh'iilz6Ção.
junto ao DenteI.

Plan�o Fiscal .'

"Gom _a inovação da Se-
, cretaria da Fazenda do
Estado de' Sànta Catarina
de deslo�ar mensalmen
-te um Fiscal pata os mu

nicrpios, o sr. CI-áudio
.G.uaSko este\(e quinta-fei
ra, dia. 16, atuando junto
a Exatoria Estadual, como
Plantão Fiscal.

Utilidade Pública '.

- O vereador Hder do go
verno na Câmara de Ve
readores -de Corupá, Er
nesto Felipe Blunk, apre'- .

.

sentou indicação, torn'an-'
c;fo o Grupo E'scoteiro
Le-ori Qehorl', de utilidade
pÚblica, passando·.·a' go:' /

_ zar, após aprovado, de' b�-
.

nefrcios mais diretos por
parte dos órgãos j)à6licos
do ,Muniçrpio, notadamen
te da Prefeitura Municipal.

"'\".... ./� j '.

Menegolti :VeículOS
-

S. A•
/'

,
.

I� :

.-dir
-

LAR.' ·'·lmóveis
\. ' •

:W-.'
•. �

•
• I ,.

Rua Eslérla 'LenzI, esquina Av. Geföllo varga..',,:
-

"

�aobreloJa de Dalmar Magazine.
'

•

•

'
-aÓ:» ".. �

(0473) 72-0510Telefon,Ei •• e e e oe e ••••••• co ••.•

! .....

/ 'CASAS:
.

'.' _ Rua Frederico Curf AI�o veset, magnifica resl
,

dência nová em àlvenaria de 208m2;' cl 2 suites,. mais três

>dormitórios, banheiro social, dependência' para empregada, .

garagem, edificada em terreno' de 933,50m2. Também finan

'clávél, pela Caixa -Econômica Federal.' ,

'

.

_

-

_ Av" Mai.' Deodor.o, casa mista'com instalações' para
bar, em terreno de 480m2: Ac�ita como parte do negócio,'
um ou dois caminhões mercedes-bena. E�tuda outras pra-...:._.

postas. =- c·
'
...

,

•

_
c

, � .

--'Rua João Planinscheck,322, próximo à Weg I, ca";'
sà de maCIeira em bom estado de' �3m2, com, 3 dormitó-'

rios,' edifi.cada em· terreno de 480m2. Financiamento até,

000 mil, Saldo a combinar.
-

'- ,

, !
...

...... .:.,
- Rua 25 de Julho, esquina com Rua 1'99, Vila Nova,

casa de màdeira com sobráClo. em 'terreno de- 504m2. Fi

nanciável pela Caixa Econômic:a. Aceita. terreno em ne-'

gócio.
1 -

TERRENOS:
.. _ Rua Preso Epltácio Pessoa, terreno 'de 16x25m2

com vista para o Rio ItaPocu, no valor de' Cr$ 100 mil; -

....:. Rua 225, entràäa entre Dalmar Confecções e à Kuki,'
terreno de 427,50m2. vista pâno�lÍmica, região calma.' Cr$

.

.

/280 mIl.
_. Rua 25 de JuihQ, próximo à ponte pensil do Beira

Rio Club; de Campo,' terreno
-

com äreà de 806m2. C'r$ .

.

, .

380 mil.
- .Rua. Preso EpitÀ-clo péssoa, .próximo ao Viaduto,

terrel:)o de 672m2. com 28m de frente, 'fazenao fundos pàra
o Rio Itapocu. Or$ 380 mil.
.

"._ 'PRAIA DE UBATUBA (centrö) magnifico lote a 30m

do' mar, zona 'super ,nobre· (2.0 lote a partir do mar'. \..'

'-LAR ALUGA
- Uma saia de 88m2 na' Aua'João Picol!i, Edifl.cio

"Palom"a" em Jaraguá do, Suí, contendo telefone comerçiaC -

Falecimen-tos,
Dia 29 de setembro. Viviane' Amaro, ." com t
Rudicir Barbosa: dos dia, em Santa'Cruz (Barra

Santos, com 2
. mese�, em . V�lha). :

Rib. Manso (Santa. Luzia). Dia 11 de outubro
Di3 <»8 de outullro >" Rudi Franke, Com 62 a-

José Arl, com 85 anos, .. nos� à Estrada Ga(iõaldi.
) . nesta. ," Dia: 14 de �tubro

Octávio Oorreia, com 62 . Marcia Eichenberger, cl
ànos, em Guara)liirim.

'- 2. horas, em S.chroeder.
'

.
.

Dia 15 de�outubro
Dia 09 de outubro Silene Kienelt, . com 5
Ricardo' Amódio, com_2, meses, na Barra 'c;lÇ) Rio

d.ias� nesta.' Cerro.

ConstrUfora Ser�. Lida
CO"STRUÇAO CMl.;, ENGENHA�I� E

COM�RCIO DE -MATERIAl: /
DE OONSTRUÇAO•

.

Rua JoAo Pico"', 94 -

-

édlf. Carlos Spézla
,.

.

• T�lefone: 72-0214

JARAGUA DO: SU� STA. . CATARINA

.-

-, .

- 1"

,(revendedor Volkswagen para a micro rregião do Vale do ftapocu)'.
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'As várias. modalida
des em' "disputa�'certa
mente prendem a aten
ção de um modo gerár
pe todoa quantos partI':
cipam direta ou rndlre
t.amente dos Jogos A-
bertos, Contud'o, a arte
e o divertimento não fo
ram , esquecidas peras
'organizadores deste e
vento poliesportivo, .Ini
ciado ontem à nollet,
com o belo cerimonial
de a�ertur-a, que encan
tou àqueles que apre
senelou,
Assim, (je 18 a '26 (j�

outubro; a Sociedade
de Cultura Artfstica de
Ja'raguá do sur, mostra
-o talento do laraguaen- ,

se, através Cle desenhos
pinturas em tela e por
cel�na" esculturas, tap� , .

�artas e outros objetos
IlfJ�d9s à arte, na 'Expo
srçao de Arte", que con
ta com a colaboração
da CCO. Esta exposição
está' aberta à visitação
pública, nas dependên
cias do Sindicato CIos
Trabalhadores nas ln
dústrias da Construção
e ,do MObi,liárlo de Jara-

r

, guà do Sul, .na rua Pre
atdents Epitácio Pessoa
345.

'

" Amanhã', 19 'dã.outu
bro, no salão nobre do
complexo esportlvo-so
-seclal do Clube Atléti
co Baependi, pelo IV
Circuito Universitário,
.patrocinado pela SEAC
FUNARTE e MEC, co�
a promoção da Univer
'sld:ade Federal de Santa

"I

Catarina, será encenada
a peça teatral "Terra de
Terrara", a partir das

, 20�. O elenco é forma
,
do ,por estud'antes (ja

,. UFSC.' ,

E no diá 22, quarta..

-feira, também' no Bae-.
pendi, ,'8 Coordenadoria
Social dos XXI JASC �

promove o "Baile do A�
tleta" com .a escolha da
"Rainha dos Jasc". Se�
rá das 20 às 24 horas
com muslcalidaCfe d� ,

Bandlnha Turec'k de R
Negrinho. .

'1 •

Outras promoções es
tão prevlstas, no entan
to, à parte, por clubes e

,

sociedades, não de
cunho oficial (ja CCO.

'A ,Secretaria de Cul�
tura, Esporte e Turismo
liberou verba de três
milhões .de cruzeiros
para a Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul,
como forma de ajuda à
re!illização dos XXI Ja.. I

gos Abertos de Santa
Catarina, Iniciados on
tern à noite com o ceri-
monial de abertura, ,,"-
prosseguindo até o dia
25.

'

Segundo o Secretário
Júlio " César, antes já'

Secretaria 'faz nova liberação
para os Jasc

havia sido liberado 4,5
milhões por parte da Se.. ,

cretaria e outros 1° mi
'llõe,s' por parte de ou·'
Iras secretarias� notada
mene 'pela Educaçâo,
para a rlecuperação' de

pr�dios escolares que
abrigarão as delegações
dos munlcrpios partici
pantes..O total de recur-
sos liberados para Jara
guií do Sul, eleva-se a

'

17,5 'milhões de cruzei
ros.

t' r�� .. �·-:·,.... ,·,,� '.... ;-.�� �'-!'-l�(: .�:r:.t �.< I:,; ;.:- ·-zl_.L,·l'�{· .. ,""'J\'�··le·

Guaramirirrr ficou
,.

com os Alehdiliiênfô'"
..

do
tltulos do Estadual de Kart 1:' �,;;:-: J -;

�Sesl será, rRor-mal
I, >..,I:'. "

- ,

nos' '1as&·1l

Eugênio Victor, SchmöCkel
CRC-SC n.o 0048

Téc. Con,l. Antônio '.ro$ã GÓl1çalves,
CRC-SC n.o 7.786 '

,
,

-

'/.

.Dentro do Programa de Téc. Cont. Yvonne A. S. Gonçalves
,'I!1te��à�ão de Alunós de \ CRC-SC n.o 7.638 ,

Jardim de Infância do mu- ContaBilidade _ Recursos Fiscais e Admi-
fni?rpio de, Jaraguá do Sul, nlstratlvos - Serviços de Marcas e Patentes .-
.0 Sesl. recebeu nos dlas Legislação 'Trabalhista e Previdência Social -
08 e !J9 do corrente, um to- " SeglJl1o's em Geral e S�rviços Aéreos VARIG.
'tal de 417 alunos e 18 pro-

I
"'Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraçuä

Iessorsa, pertencentes 'ao do Sul - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 -
Jardim de lnfäncla Marieta Telefone 72-0091,.

'

S. .Rublnl da Barrai do Rio .

, I

CàrrQ,.. Jardim de Infância ---------------------
da. Escola ,Jaraguá e Ma-
t�rnal, _J_?rdim de I.nfância . E :. D· ib�'·d_9.P.re;'Escofa_ , do. Colégio 'uropa lstr,UI ora
,Dlym�Ci.Prowaêrcla. Uma.

_ ',.
_

. _

série de ?tividades foram
I cumpridas," comó entoa
çãó de cantos, 'danças,
brincadeiras no salão no-

J:m(!!. ãrea cope.rt�,_ parque ����ES�O RE(''EB� o FILMIB NCMERO

infantil e quadra polivalen-
"f�. ,_.

, ..
' •

"

78.. ,I;tapa do C8lJ1PeOnato-
Catarinense, Rodolfo Ja$tn
Neto, o "Rolinha", conse

g/ulu novamente a primei
ra colocação nesfa Etapa,

.,
"

Renato Nas�ou..nl, de.Cri ...
'

cillina e Rôdó!fo Jahn Ne
't9, � Gu�ramirim. amobs
<-da 'qulpe� C9ftSle1'va& Ro
Ja,.'d,o vIzinho Município,

'. são, �por antecipáção, os
campeaes catàril1ense de
�art ,dtf 1911°, fá' . que Nas�
polinl somou mais sele
pOntos na corrida do" 6lti
mo domfngó,·'válida pela

. I
",,_ �

enquànto ,'I. Sérgio.LtÍlz
$ocreppa, da equipe' Es�"
f�os Mann", de �arag�:i
do Sul, ficou na ,terceIra
posição•.

Jasez � "promo�ões -lrtisttCl's�e- lbdâls
=

illo�
foram esquecidas

Imobiliária
SANTA. MARIA Ltda,

COMPRA, VENDA E ADMINIST�ÇAO
-

DE IMóVEIS.
CRECI N.o 1.309

Compramos
,

/.

MELHOR PREÇO

Vendemos
QUALIDADE

Admmistram�s
.' CONFIANÇA" � �

Alu�amos.
TRANQUILIDADE

I
I

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

CARRoÇAÍlIAS HC',

_"
_ Hornburg .

'Indústria' de
Carroçarias" - Blindadas Ltda.
CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
..REBOQUES - ,

ESQUADRIAS E '

MOVEIS.

•

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

JARAGUA DO SUL- - S.c.

"O DESI'ORTISrA COLOCA O DESPQRTO A SERViÇO DE UIYIIDEAL"

. Viva o' prazer da vitória a cad·a gole da Laranjinha Kie-

,

nen. Nestes' XXI JASC, 18 'Kienen entra com tudo ao lado dos atletasl pro
movendo o esporte, incentivando' à luta em busca das primeiras ,ooloc�
ções. Por isso, dirige mensagem de que sintam, aqui, o carinho do povo'
jaraguaen.se, deste terceirQ parque Industrial do Estado.

,

, Desporti:stas, estamos com você .. '. boa sorte!
.

Luiz -Kienen
\ '

Av. Mal'. Deod. da Fonseca, 657/697'"

�Lukisa Distribuidora der'Bebidas Ltda.
..

Rua Reinoldo� Rau� 414
Santa Catarina,

'

,

,

Bebidas Lida.

-,
o �gente do Sesi de Ja

raguá do Sul, Ademar Lo
tin Frassetto, 'está comu
.nicando que' a Agência a

tenderá norrnalmente seus
usuários, dependentes e

_

membros da comunidade
nos seus diversos servi
ços, no perrode de realiza
ção dos Jogos Abertos -de
Santa Catarina. Estarão
parallzados apenas os ser
viços prestados' junto ao
Salão Doering, Salão Viel-

_ rense, Sindicato dos Tra-
balhadores nas Indústrias
,Metalrírgicas, Mecânicas
e do Material�Elétrico e, no
Salão -Paroqulal da Barra
CIo Rio Cerro.
Criança

Atendinierilos � ""

O Sesi, ate.nde diaria
Il)ente. ,_em n:édia, 712 pes
soas, que se utilizam dos
vários serviços colocados
à disposição dos interes
sados, como a, farmácia
,com atendimento das 8
às 12 e das 14 às 18 ho
ras, o serviço odóntológi
co, das 8 às 12 e�das • ,_,,;

16h30min às 20h30mln, a
lém de cursos populares,
clube de mães, grupo de
jovens, ' barbe'arla, banda
de,música, serviço de es

portes (quadra d'e espor
tes utilizad,a pela E.a. R<;>
land H. Do�nbusch, com
600 alunos, semanalmen
te), Programa, de Dese:1 ..

volvlmento Infantil (Jardim
de Infância com 80 crian
ças filhos de operárlosJ,
recebendo merenda e tra

tamen,o _

dentárIo gratuito,
serviço (Ie ralo x '(a6reu
,graflás) a ser realizado noS' '

to, de Guaramlrlm,' limbo.
'

. mese,s _de novembro,
dezembro/80 . e fevereiro
de 1981, aendendo as em
presas· solicitadas'e cantf
na,.

,

Jaraguá do Sul

O IMPORTANTE i! CO.MPEJlR III

(

...

/c O mais Important� mesmo é Corcel " álcool, ou gasolina em 36 meses pelo
. Cona6rclo Unllo.

, ,

, ,

, I

oi.;. F" ""L

Santrssima Virgem do Rosário, eu -me orgulh_o de vossa

proteção e de vosso amparo, em agradecimento para convos

'co ofereço 'essa, luz que acenderál todas as
-

quintas-feiras' em
'vossa' honra. '

011 Virgem do Rosário favorecei a minha tamüla "!lS sua�
necessidades e aflições, supllco-vos que tenhais misericórdia

de mim e pela mesma felicidade que tiveste em hospedar em

vosso ventre original O Salvador do mundo Jesus Cristo, peço
-vos que concedei-me esta graça ••• se for para maior graça
'de Deus. Amém. ...:... Reza-se esta oraçAo 9 quintas-feiras se

guidas acendendo uma vela e deixando ar_der áté o fim,.
Antes da nona vez obtém-se a graça pedida, por mals di

ffojJ' que seja. Publicar assim que receber a graça.

, , L.R.A.,'.1
-, '

.

ORGANIZAÇÃO CONTABIL
'1 'COMERCIAL ,S/C LIDA. '

, J "'I

Temos à- venda 'excelentes filmes, er6tlcos importados, ,

colorIdos. Preços: Cr$ 3.200,00 (30m), Cr$ -4.200,00 (50m) e

·erl 4�SOO,OO (SOm).

: 201 - Urso de
-

.peIdel&EJ
O �02 -'Romaria.

O 203 -: Sexo especl&I

0.204 - Bar

O 205 - Show de lêsbleaa II

-0- 206 - CadeIra de rodas

O �07 - PraIa

, O 208 - ShoW' de lêllblcu I

,O 209 - carna.va1

O 210 - ConsultGrlo mê41co

O Zl1" Os vlklngs (10m)

O 213 - Branca. de Neve e 08 7 anGes I (10m)

.0 118 - Branca. de Neve e oe 7 anGe. II (10m)

O lU - Graacle e preto-

O 1l11i, - Os motoqueiro.

O lIli - Playboy, orgie

O 217 - orgia com bàrbea40r .'

O 218 - Amor na e�ermarl&
,O 2_19 - Fotografl& de casamento

O 220 - Amlzrute

O 221 - Banheiro "

,

O 222 - A prImeira orgia

O ,223 - Orgia na sala. de ginAstlca.

f

Dispomos, tambêm, de. slstema. cassete, com 1 hon. ('
fllmes). erl •.000,00.

Envie o cupom e o elleQae llemIDaJ na. mesma rem....

para� DIlJtrIIJ.tIlOl'll - Poeta Restante - 891&. _ lar&

pA do Sul-8C. ,

Preencha em letra d. forma:
,

\

�� �.. ".
',,�'

,

',:': : , -. ,', .. ;...• '.'.�. .:-._.'

lind., 1
•••••• : •• ',' : ••••••••••••• �. M.o •••• apt.. • •• ,

- I

�Irro c. "._••••••.•• II. •
'

•••••• '1' ••••••••••
'

•••••••••••••

-
"

-a4&de .' .... '� •••• _,' '

•••••••••••••••• ', "�'•• ' lIBtac!o •••••••
'

At_ca•• elltrlÚUIl_te P1"OlbíllO »U'Il __e1"ell de lS __

•

M tt' J d & C' Ltd [
.

.

• Av. Mal. Deodoro da 'Fonseca. 158_
•

• Fone 7�-17n - Jal"aguá do Sul - SC, '

.

..
-.

,- •

I
- _'. I

.

. _ "t
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Notícias de' '"

Massaranduba
ra entregues ao Rotary
Club, .

para .
a tradicional

campanha do "Natal da
Criança Pobre". Sobre es

ta campanha do Rotary,. o
Prefeito Salim José De-
quêch Informou que serão "Autoriza o Reajuste de Preços do COntrato

repássacos -urn total de de Empreitada- com a emp�sa CESBE S.:A.
Cr$ 184.269,00, provenien- _ Engenharia e Empreendimento$ � dá eu-

tes de outras promoções e fras providências".
.

de verba conslqnada no <,

_,

orçamento' deste ano. O O Sr. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja-
.

repasSe será. telto no dia raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

27 ao Rotary Club de Gua- exeroloto de suas atribuições.
.

.

'

ramirim." Fàz saber a todos os habitantes oeste Municrpio
Na Câmaral, projetos .

.

'

I i
O Chefe do Executivo que a G,âmara 'de Vereadores aprovou.e 'e e sanc OI.

na a seguinte lei:
guaramirense enviou para
apreciação' e votação da Art. "1.10) - Fica o Chefe do Poder 'Executivo Mu-

edilidade, três projetos-de- nicipal autorizado a conceder reajuste de preços na
'

I-lei, acompanhados das ordem de 97,10% (noventa e sete vrrgula dez por

justificativas de suas fina- cento), sobre os valores contratados, objeto do Ter-

lidades: � Que Concede mo de Transterêncla Contratual entre a Prefeitura

abono d.e Natal aos servi- Municipa) e a empresa CESBE S.A. - Engenharia e

, dores públicos' municipais I Empreendimentos, assinado em 19.05.80. .

ativos e inativos não en- Parágr:_afo único:. A autorização ora' concedida

quadrados' na legislação não incidirá sobre es parcelaslã pagas.
. trabathtsta da CL.T, no vá- Art. 2.0) - As despesas decorrentes da presente
Jor de um salário mensal; Lei; correrão à conta de dotação própria 'do orça-
- Que autoriza 'a "811'8n3- mente vigente.

.

-

nação de um terreno per- A
tencentes ao pat(lmônio

rt. 3.0) - Esta Lei entrará em vigor na data de

da mt!!tlclpalidade, cujo H- .'
sua publicação, revogadas as disposições em con-

ld rt" f
trárlo ,

. qUI o reve era em avor '. . _ ..
'

do Hospital Municipal san- .»:
PaláCIO d.a Prefeitura ,MUniCipal de Jaraguá do

to Antônio; - Que autort- SUl, aos 14 dlas do mêsde outubro de 1980.

za a venda do automóvel VICTOR BAUER

Opala e compra de outro;
,

Prefeito Municipal'
�

,O 'km: para o Gabinete do
-

A presente LeLfoi r:egistrada e publicada nesta
Prefeito. Diretoria de Expediente, Educação e Assistência 80-

clal, aos 14 dias do mês de outubro de 1980.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul
Sucesso a

"Criança 2"
teve o maior sucesso. A
Prefeitura promoveu a rea...
llzação de várias atrações,

'

inclusive distribuindo gra
tultamente refrigerantes,
doces, pipoca e outras gu
loseimas. Centenas de cri

ançes� compareceram à

festa. A agência do Bese

recolheu a importância de
Cr$ 8'6.760,00, te"do a pro
moção a coordenação da
Sra. Amália Meyer De-

- quech, Primeira Dama do

.
Municrpi.o.

�
.

Além .destes., recursos,
foram doados roupas e a..

gasalhos, que ,\serão ago-

-

O'Prefßito Dávlo Leu, de
Massaranduba, em recen

te viagem a Florianópolis,
esteve em contacto com'

/

vários órgãos. da Adminis

tração Estadual, ocasião
em que fez relvlhdleações
ein prol da. comunidade

Massa,randubense.
Junto-a direção 'da 'Ca

san, Dávio Leu solicitou a

mudança da tubulação que
está sendo colocada na

'cidade, objetivando em fu-
· turo bem próximo a cana- -,

Ilzação de água, da pista
para os passeios,

.

evitan

ao-se desta manelre pro
'61emas com' o ealoamento
nos locais onde serão as

senfaCios os fu609.
, Depots ae uma exposl
ção aei motivos, propondo
a mudança, a Cf'ireç'ão CIa
Casan acatou as pondera
ções do Prefeito,. sendo

que estes trabalhos no

centro-da cidade foram ini-
.

clados esta semana.

Na Secretaria de Cultu

ra, Esporte e Turlsmo, tra
tou da liberação da última

parcela, no valor de Cr$
939 mil, referente an con

vênio _ celebrado entre a

Secretaria e a Prefe,itura

Municipal, para a' aquisi
ção da cobertura do Giná
sio, de ES'portes que está
sendo edificado na cida

d'e e que tem o' seu térmí
nó previsto para o mês de

março d_e 1981. .

Na Secretaria dos Trans

portes é Obras, Dávlo Leu

manteve áudiência com o

seu-titular, deputado Espe- ,

rldlão Amin Helou Filho,
oportunidade em que rei

vindicou a nummacão do

trevo que dá acesso à cl-
· dade na Rodovia Guilher
Iherme Jensen, bem' como
solicitou o asfaltamento do

referido trevo até a Ponte

Ricardo Witte, na estrada

que liga a sede do Muni-
·

olplo à região 'de Benja
min Constant, no Inferior.
Esteve 'Igualmente junto

.� Superinendência do

fNAMPS, tratando da' libe-
·

ração de' uma ambulâhcia

que será doada à Prefeitu

ra Municipal de MàSsaran

cuba e cuja documentação
éstá tramitando no Minis

.tério da Previdência So

claJ.

LEI N.•
� 799/80

-'

A-Operação Crianç:a 2,
promovida -pela Prefeitura
Municipal, sábado, das 14.
às 18 horas, nas depen
dências do Salão Paro
quial, da Igreja Matriz, ob-

EmmendQrfer Comércio de Veículos Ltda.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

- Agradecimento e Convite· para Culto
A Famrlia enlutada do saudoso

,RUDI FRANKE
ainda p-rofundamente consternada, comunica o fale-'
cimento de seu querido esposo, pai, sog ro- e avö,
ooorrido no dia 11 de outubro de .1980, com a idade
de 63 anos. .'

Por este intermédio, deseja agradecer a todos
os que acompanharam o féretro ao Campo Santo,:
aos vízlnhos, amigos e clientes, aos que enviaram
florés, coroas � cartões, enfim, a todos quantos de

forma direta ou Indireta participaram dos momentos
.

de dor. O agradecimento especlat aos Srs. "Eugênio
Victor SchmOckel pela bela homenagem prestada e

ao Prefeito Municipa,l Victor Bauer, ao Pastor Ger-
hard Briese .-- da Paróquia Cristo Salv.ador, da Bar
ra do Rio Cerro, pelas palavras confortadoras profe
ridas em casa e' à �eira do túmulo, bem como a di
reção e fyncionáriQs ,do Hospital e. Maternidade Ja
raguá e �o Dr. Lurs Bonilàuri, que não mediram es-

forços no atendimento ao enfermo. (

I
OUtrossim, convld'a

p.
ara o culto a realizar-se no

próximo dia 16 de novemhro, às \ 8 horas, na Igreja
. Evangélica Martin �uther, em Estrada Garibaldi.

.

Jaraguá do Sul, ou'tubro de 1980. . f

Nestes dlas em que cente nas de, jovens es!ªo em Jaraguá do Sul

disputando troféus e medalhas, riestes XXI- JàGOS ABERTOS DE SANTA CA

TARINA, estamos, eu e todos que comigo trabalham, felizes, em poder cumpri

mentar as CMEs co-irmãs e seus atletas, esperanççeos de que', findas as '

competições, retornem às suas comuní dades de origem, levando daqui' a mais

grata recordação, vitoriosos ou vencíd os.t.

. Que durante o período em que nos dão o prazer do seu convlvlo,
.

". .-
...

se sintam cómo que em suas próprias casas- estivessem.

A história dos Jogos Abertos ê também uma parte da própria his

tória de Santa Catarina.

�
... /

Jaraguá do Sul, outubro de 1980.

Os Jogos Abertos de Santa Catarina são a maior

f�ta do nosso esporte amador•.-AoS atletas, temos
um recado: Vença! ,

As medalhas, OS troféus e apoio técnico são p'or
nossa conta. �

. ,

/

b . Secretaria de ,Cultura, Esporte- e 'Turismo
-

'"Lj.:j."
�CA"DlRINA

mi:::!,.
I '.

"

..

pomissãoMunicipalde�Es�órtés de�Jar�guá do Sul
�. � -... � I" ._i : .) ��. �. '

Fldélls .Carlos Hrusdlka .�Pr'esicllante
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�

J A WEG sabe que viver é competir, éi para vencer no mercado nacional e internacional
'

(

.'J
,uniu ii técnica �o hum�ismo, �<?is para uma g�and:é vitória hß neceSsidade

_([.'de aprimoramÊmto técnico constante e um ótl�o trabalho de�,eq�ipe:: ..; ,

o.

"

., "L
: •• ,,1 "

-

_!:.' j.

.�,
E mais que isto: Há que se cultl"ar os mais significantes sentimentos humanos'. [,I N�stes XXI Jogos Abertos de ,Santa Catarina sauctamos atletas e. visitantes,

1. • tol'Cllmos pa!a que �ada vez mais se difundam os modos sadios de_se VIIncer os jogos da vida. I-
.): I
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Os . alojamentos das
delegações�

� Jasc
A Comissão Central Cr-

ganizadq_ra dos XXI Jogos
. Abertos de Saflta Catàrina
diante. de problemas süt�
gidos, . alterou -na última

. nora alguns locais de'al,o
[amsnto, visando cem este
remanejamento atender da
melhor forma possr\ll�'1 as
dele9açõ�s participantes
deste eVéntc;f pOli-espot'ti
vo.'Segtmda-:feira;,o Coo'r
denacor de Alojamento o

Ooordenadoj de
-

Const�u
ções, juntament.e com o
Presidente Sigólf Schünke
definiram" oficialmente" a
questão, que \e. apresenta
desta: forma:

.

AgroJândia.- Sindicato
dos Trabálhädóre's hás In
d�s!rias Metalúrgicas, Me
camClas ie do Mäteriai Elé
trico de Jaraguá do Sui;

, B�ln; �a�bori�,i Co;légio,..Normal Laur� ZJmmerman
em Guarámirim; Blumenií�
_:_. 'Co.légio São· Luís; !;trus- ,

qu� -;- Faculdáde de�Est.
Sociais; Caça�or. - Oen"'
tro ,Shalon, em Nereu Ra
mos;, Campos Novos - A
ção Social d;e Jaraguá 'do
Sul; Canoinl'1as:-::- Résidên
cia. Nicolini; na Av. Mal.
Deodoro; Capinzal - Gru
po Escolar Municipal Al
bano Kanzler; Ch'apecó _
Grupo Escola:r Almirante
Tatnandaré; Concórdia _
E.B.. Heleodoro Bor�}'es'
Criciúma _- E.B. Holand�
�:ar�elino Gonçalves; Flo-

, J:lanopolis.- Centro In ie

res�olarde Primeiro Grau;
Fralburgo ....:_ Editrcio Me-'
negoUi; Gaspar - Ediffcioc
Dalmar; Ituporanga - Es
cotas Réunid'as 19 de. A
bril; �oaçaba - Edil/cio
Meneg'Otti; Joinville - Co
légio Divina Províd,ência;
Lages - E.I;3. Roland, Ha
,rolq D<;>._rnbusch; Laguna
E.,B. Abdon Batista; Lauto
Müller - Escolas Reuni- ,

das Albertp, Billuer; Mafra
� Edi�fcio Menego·tli; Sã'o
Joaquim - Esc,olas Reu
nidas Julius' Karsten; Or
leans - Edifrcio Dalmar'
Pomeroda�,_ Casa Luthe�

Cruz 'Ide
longa

Só um empate para o "Vila ser

.campeãe _rjo; VarjaolS:O '.-;y
s

"

rana; Porto União:'- G.E
Municipa:í Ãlbano :Kànzler:
Rio d'Oeste -- Escola�
Reunidas Cristina Marbat-

"

to; Presidente: Getúlio -
G.E:, Munioipal ,AIPano
Kanzler; Rio ao Sul;- Cen
tro de Treinamento do Se
nài; 'São Bento' do 'Sul -
E.B. Euclides "da Ounha
�e'!l' NereJJ Ramos; São,éar�
los - Salão paroqu'iai S. '

José, de Guaramirim; São,
Francisco'do $,ul - Editr-

'.

-cto Menegotti; Sälete '_
Residência Leithofd, na R.
J0i.nvm�;. 'São Lu�gero _

'

Edlfrc'io Dalmar; São Mi
guel ",g���;:;;r �F?avilhão
dQ Café Bauer: Tai6 - de..
pendências da Indl. 'de,'Mó
Veis Rtibirii, na Barra do·
Rio Cerro; Tim66 � Salão
Paroquial; T.ubarão·- EB "

Abdori Batista;, VfcJeira, ___;
� Prefel-tu,ra 'co'nc�ed'e:u ,Jardim de Infância'do CoI. '

Divina Pl'!o�idênci,a; Xahxe- ...
'

-'

t',
'

'-1h -: .,'

'

rê-;-,naAPAEde,J�ráguá ""'Vln e .. ,.ml ,·oes em
do Sul; Escola de Educa- "

. c;.

, _" , ,'.,_
ção Fisic�:-:. Escola J.ara- auxIllos e subvençoesgl,lá e Edlfrclo da Comunl- -

"
,

.
,

d�de, 'e, Bafalti:ão cfe Poli�
-

/,' p'ara, OS J,a,SC" ,'.

"

cla ...,.. Corpo de Sombei- 1

ros Voluntá'rro$ de Jal"ag!Ja C
.,

d d '-c'reatl'va M'e"negot+.,I' C'r$, .'.do $ur. •

. om o mtl,l-lto e' ar .

Os I'Ocais de alojamen- todas as garantias n&exe- 2;500 mil; Sociedade Es

to foram pre:parados äe cução do cronograma de portiva Rio da Ll.z! I 'Cr$
modo a stenCler ·satisfato::. 'Obras e da 'preparação 1.025 mil; A3Jociação Re":

riaménte a toClos' oS,.seus dos' atlet�s jaraguaenses, cre·ativa We�J Cr$' 1.300

.RlfJ1anf1& DI, �'ÍI!!i.'Ai� com vistas ,aos�XXI Joges' mil; Clube At'édco Baepen
. �.- I L_�.JDI!Q'" Abertos d' Santa Cata'r' ,c Cr$ 700, r.l;!' Clube Ja-
v�IS p�lo. setor garantiram '

e ' : 1-
" -

terem feito o melhor tra- n�,' iniciado� .onem, a Pre- raguaense de Xadrez Cr$

b?lho 'possrvel, dentro das felt�ra" MUnIcl�al d�' Jara- 350 mil; Grêmi_o Esportivo
condiçõ'es" do Munic;fpiö, ,gua do Sul mv�stlU..Cr$ Juventus Çr$ 650 mil; Sa

apesar dos< inúmeros pro- ,
20.565.000;00. Alem dIsse Ião dia Igreja de. Nere,u

blemas enfrentados, nota- s�rrla-se" oufràs � aplica-
_ Ra!"os _Cr$ 150 ��I; Paro- "

damente porqúe' foi neces,- çoes,
_

çomo reform�s, .co- qUl�,��o Sebast�ao" Cr$
sária a montagem d ,t d loc.açao 7""de' sanItános; 250 mil, ComUnIdade E-,
uma infra-estruturae• �u: chuv�iros, iRstalação elé- vangél.ica Lut.eran� Cr$
era praticamente nuia, 'di- trica, r�p�sse de, verbas, 250 md; C�léglo �a") L�fs
ante das exigências que. à.Comlssap Cel)tral ,arga- Cr$ 575 �II e 15. ,G.rupo
se fazem necessárias a a- mz,adora, que devera che- de Escote�fO' .Iacontaba

comodação de atletas e di- gar, no total de 1, à éasa Cr$ 310 mil., '

rigentes..' dos Cr$ 40 milhões, um ,'Esses auxfllos, ascende-

I, alt'O investimento para dar ram a ,Cr$ 14.100.000,00. '

O mesmo se sucedeu' ao� Municfpio a infraestru- E além destes, - a Pre-

com os locais d'e' compe- furä' necess�ria ao maior feitura aplicou Cr$ 4 mi

tições, que exigtram :vulto- evento do desporto ,ama- 'Ihões para construçã? de

sas aplic.ações
.

para a In-, dor catarinense.' arquibancada junto ao E$
fra-estrutura mfnima ne-' O ru:efeio Municipal Vic- t?diO' Max Wilhe�m, �eio'
cessária exigida pe!o Re- tor Bàuer, com a aprova- sIstema de pre-molda-_
guiamento Geral dos Jasc. ção dia Câmara de Vere,a- gern, com 50 metros de

,'dores, Hove'ra dládo, ini- extensão por 16 lances,
cialtnente, Or$ ,. . . .

cobe�ta. Possui também 3

-17.835.000,00 para clubes cabine� para rádio e tv. '

e entidades, no entanto, 'Igualmente hOlJve su�
face ao alto cüso dos ma- venções, yisandio a prepa
eriais devido a inf,lação, ração das, equipeiS qu� 're

rprincipalmente, efetuou, à presentarão Jaraguá do

pedido' dos c-Iube:s, e en- Sul, a partir deste 'sábado,
,tidades, reforços nas sub-

-

nos Jogos Abertos: Ch:lbe

�ihções "6 'auxrtio'Sl para Atlético Baependi (atleHs;,
No domingo, em Gaspal: dar atendimento �aos' tra- mo) Cr$ 220 mil; Beira Rio

.
nova vitória da equipe rio- balhos que vinham sendo Clube de Campo' (natação)
luzÊ>nse, desta feita sobre execufádos, com vistas �. Cr$ 200 mil; Comissão Mu '

o União local, pelo escore realização çlos' XXI JASe, nicipal Cle, 'Esportes (CME)
l�e 4 a 1. �Milton (3) e Wil- em mais Cr$ 2.730.000,00 Cr$ 1.600 mil; Grêmio Re
son anotaram os ten�os do· O-montante de, repas- creativo Jarita Cr$ 80 mil;
Ci uz de, Malta, 'que for-' 'ses efetuados pela Muni- Clube �Jaraguaense Cle Xa-

,

mou com Renato; Valdir; cipalidade, tiveram a se· Clrez Cr$ 25 mil; Socieda
Celso, Srdjo, e RuditJerto; guinte destinação: Socie- (Jie R,io da Luz I Cr$ 50 mil;
Cláudlc (r 'ávio), C'I t, e dade Espoi'itiva e Recrea- Liga Jara-guaense de Fute
Ademir; W�Json, MiU"r e tiva Viefrense'Cr$' 2 mi- tlol Cle Salão Cr$ 100 mil;
Ivar:1ir. ,Ihões; Beira Rio Clube, de Clutle Atlético Baependi'
Também' em Ga � )':1:, Campo Cr$ 1. 650 mil; So- {ginástica oHmpical ,Cr$

entre aspirantes; cpm' 2 ciedade, 'Esportiva João 100 mil e Clube Atlético
gols era CidO, a equipe Ja- Pessoa Cr$ 900 mil; Asso- B·aependi (bolão) Cr$ 80

raguaense ,saiu-se venCle'" ciação Atlética Banco' do mil. Total das subvençÕes
dora sobre os �aspirantes' Brasil Cr$ 1.500 mil; So- concedidas: Cr$ .

do União.
'

ciedade Esportiva e Re- '2.455.000,00.
/

-

I '

.,: :

, .» n t

No .domlngo passado',
,

FigUeirense e VUa Lea- '

zi fizeram no Estádio J.
Marcatto, a seg�nda
partida pela decisão d o
título do nr-camcecnato

, Varzeano de Fuebol ..:_.

,

somente um' empate 1à
equipa de Getúlio t.eh
zi, para tornar-se' cam
peã.
I, No entanto, caso o

corra vitória do Figuei
rense no tempo normal,
haverá prorrogação,
pois que ambas estarão

empatadas em númêro
de pontos. Está-se pre-.
vendo uma das finais
rnais emocionantes, con
siderando, o quilate téc-
.nico de ambas, ajuda
das pela torcida que
tem comparecido ein
grande número.

Varjão/SO, dlsputãndo 0;- .

troféu 'Gráfica Avenlda',"
"No 'primelr0� 'encorrtro '

,

entre ambos, o Villa t.en-
zi saiu-se vencedor, pe-.
lo escore ni'rnimo, e· no

domingo, ocorreu em:"
pata a um go; bastan-:

dQ,,ªg,era, Da partida S8-
I

. r
'." 1 . � 1- , ...

gUInte, que devera, sair
neste' final-de-semana,

.'t, _I.

Malta 'mantém
invenci bi I idade

a' Grêmio 'Esportivo
Cruz ä,e Malta, 'de Rio da
luz I, é de Utilidade' 'Pú
blica ,Municipal� O projeto
'de -lei apresentado'na Câ'-'
mara de Vereadõres fo;'a-,

provado, segUiída-fe'ira,
,unanimamente, em segun
da discussão e remetido
para a sanção do ExecuU..

voo
,

E O clube, no terreno
espo·rtivo, vem mantendo
uma longa invencibilidade
em jogos que realiza em

,

seu, EstáCIio ôu em cam':'
po adversário. .

No 'Sátla
:do à tarde, ,dia -11, goreou
ao, Caxias äe Santa luzia
por 9x3, na

�

pá'riídá prin
cipal CI'o Festival "tfoi'Gnel
pel, de 'Schroeder:' Cido

, /'

(�), Ademir (2), Curt (2) e
Strelow foram os golea
dores.

"

o'

1

'R t' t Ch
- As (ompeti�öes Inl-

es auraß es, urrascarlas
' ,e dam-se neste sãbado

> 'A exéeção da ginásti-

Lanchonetes -
•

�

/ Informações �:;::�ii�a'e ����:ç���
, '.. '

. �., j,,' todas las demals moda-

'A 'comissão de Alimen,o ch'On·;te'Ideal ÇMãl. Ceodo:' lidades começam a dis-

tação dós XXI JASC, cêôrl ro), Lanchonete" Telhado' putar a ·-tas�, inicial des-

denada por Adetar Jark, (rua Reinoldo Rau), Beira tes XXI JOGOS- ABER,"

efetuou levantamento 'so- Rio Clube' de campo, Res- TOS OE SANTA CATA-

bre as principais lancho- taurante ltajara ,(rua ..
Gu- 'RINA, neste 'sábado,

dia-' ,18. O' "Congressonetes, restaurantes e chur-, merclndo da 'Silva), Garten Técnicol [á-fel realiz,ado,rascarias, de Jaraguá 'dó
'

Haus (G'etúlio Va�gas), Val- '

Sul e que poderão ser uti- dir WiII'e�(Estação Ferro- qu_artai-feira e. ontem,

.Ilzaõas pelos .atletas, diri- viária), Bar'Rodoviário '(na sorteadia-s. as" .chaves,
belas e ,acel1àeros por-gentes e turistas que aqui

',r rodoviária), Bar: e Lancho- confeccionadas;- as' ta-estão acompanhando o de- riete Rosângel'a (defronte '

,

W II)' '-M
' msnóres acercá. dá·fM-senrolar dos Jogos Aber- '8 eg r, lnl-lanchone-

os. Eis algumas informa-
.

te AlvO'l'adá (Posto à'ecker mula de disputas:". ' .

ções úteis: 'Kaffe Haus (SG Rua 'Joinvíllé),
.

Panlflöädo- Dias � compe!!ção,
301 km 5), . Churrascaria ra- Nosso Pão (rua Padre De acordo com a Co-

P d F ordenadorla deDespcr-Pavaneüo (Rua Jolnvllle), ,e' ro ranken), Cine Lan--
t'os da Secretaflà �

de
-

Churrascaria Espeto -dé ches (rua Cei. Emflio Car-
.öirro (rua 'João prcêdli�, los Jourdan), 'BarÓátàri- Cultura, cEspórt� e Tu-

Lanohonete Varandão (�ie- nense
-

(Get6lio 'Va'rgâ�), rlsmej_, as, datas' das

túlio'Vargas), r:a17telÍonete Bar do ,Capilé (Procópio cOrnpeiçõßs, estão as�

Equipão, (Mar. Fl,oriano Pei- ,Gomes ,deOlivelra), Gordo sim determinadas; �tle-
xoto}, Lanchonete 'Otto LanchesAMa.I., ,Deodoro}, '. �tis�'9, :-::-: '1 �'!, �1 �. "� 20:
(Mal, Deodoro.), Lançhán'e'" rvtarina's Lancnes (Mal. BasqiJe'te - 1 a a; 2_5,
te do'õlÍ (MáC' De'Odoto), Dpgdoró}, Churrascaria Ca Bocha -18 a: 2�;. BQlao
Sh'a,lon B'ar Ie' 'Restaura'nts valinlío- Branoo {rua 'Cabo f'

--- 18 � 2�; CI�"smo -
e Shalon �Bar-:t�rreö� (Mal. Harry Hadllch}, 'Resll!1uran-:- '_' ...

18 e 1�;"GlnAsJlç!� pJf�-
'Deodoro}, Lanchonete: 'e' te-Marrocos �(Maí. ,Deodo- , 'P_iCii � ?2, �3_ e_24; GI
Petiscaria São Berí{6 (Ge- {q, sl!,�s619 !J�IQ. ' 1;f6tel}, , ,n�ástic,a ,RftmJca: De§lpor
túlio Vargas), Lanchonete Lanchonete' � Irmãos (Mal. _ � tlva - ,1� e 19, Futebol

Jaragulf
"

{G'aléria'--: < Dom Deoêforo}, 'Re�Jà�r,�r{te'Mä- .

de Salão .- de 18 a 25;
Fran-ciscQ 'Center}, ,Lan-, rebá (rUa JoinvHie). .. H�ndeb_ol ___. de 18 a 25;

",
.. Judô -- 18 e 19; Nata-

t----------------- ção'- 22,23 e 24� Pu-

Os,Muriicipios,que,-já sediaram 'nhobol- 18,19 e 20;
Saltos

"

Ornamentais -

J.ogos Abertos dia 25; Tênis de Mesa
- 18 a 25; Tênis de

Campo - 18 a 25; Tiro
Carabina, Révólver e

Prato -'18,19 e 20, Vo
.fibol - 18 a 25 e Xa
dre'z -, de '18.a 25 de
outubro.
Os loca'is de' ,compe

tição é de alojamento
das qelegações, encon
tram-se em pagina in

terna, ,d'�sla edição.

D�zesseis .cidades já
tiveram O' pr,ivilégio de
se'diar os 'Jogos Abonos
de Santa ,Cátarina, ao
longÇ> dos seus vinte a-

nos4C!e>reali�aç&o. A dé
cima-sétima é Jarag4â ,

do Sul, que ontem, com
o cerimonial de abertu-

. ra, viu ,iniciar a vigési
rn.a-prinwira edi;ção des
te ql1e é o maor eVentO
c;Ilo de�porto amador-
baI r'ga,.verde. '

A história dos JASC
. registra ,a edição pri
meira dos loges, em
1960, :_na clidade de
Brusque. Sucede'ram
Florianópolis em 1961,.
Blumenau em 1962; Ja
írvifle em 1963, Porto
União em 1964, Brusaue,
em 1965, Lages em : ..
1966, J'oaçaba em: 1967,
Mafra em 1968" JoinviJ
Ie em 1969, . Concórdia
em 1970, Rio "-do Sul e'm
1971, Itaja! em 1972, S.
Bento do Sul'em 1973,
Criciúma em 1974, Cha
pecó em'�19!S. rubarão
em 1976, Florianópolis
Sill 19,77, Caçador em

1978, Blumenau em 7.9
e Jaraguá do Sul, em,
1980.
O municrpiq-sede des
tes Jogos, Abertos, sem
Ipre tomou parte das
,competiçõés, tendo, si
do, em 1961, campeão
no ciclismo, o prime,lro
da hisória dos Jasc,
cujo integrante da equi
pe, na época, Domingos
Corrêa (Português), ho-

,

je é o técnico' e coorde
nador da modalidáde.
Jaragu� do Sul efetiva-

mente não tem grß,r:l(Íe'
tra,dição eSportiva, no

entanto, sua partfcipa
ção sempre foi desta
que, ,em posições inter-'
mediárias na classifica-

, ção geraL"
, E além de haver sido
campeão no' ciclismo em

1961. foi vice-:cámpeão
fia mesníá modalidade
em 1968, nos Jogos A
bertos em Mafra; vice
-campeão no xadrez fe
minino em Chapecó: vi
ce-campeão na nafáçãlJ
feminjna em Florianópo
lis e vice-campeão na

. ginástica oHmpica mas
, culina em Caçador.

Neste 1980,' quando
_ partic,ipa com maio! nú
mero de modaHd-ades., é
uma incógnita, pois que.
aquelas que a princIpio
,aparecem com maiores
chances de troféus, e

medalhas _:_ rlatação e
a,tletismo '_. depararam
c9m: vár,ios problemas
no perfodo' de, prepara
ção, como por exem

plo,. o baixo estado Cla'
temperatura amb'lente'
da água e falta, de uma
pista. adequada' para
treinos, o que refletirá

, no rendimento d'os atle
tas sem contar "butras
modalidades '1Í'0vas, a:·,
gumas " .com al'e-- '

/ tas fá "veteranos"�' ou..
, tras, com ,elementos no

vos, sem experiência
_ em competições . deàtà
natureza.

'

Mas se.r'flpre .há a es

perança de que eStes

aspectos s,ejam supera
dos.

'; �

� _ '�__ _!'
t

,J

.
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'�MAIS IMPORTANTE QUE. A V!Tó'iuA SOBRE'O ADVER'�RIO, � O TRIUNFO SOBRE Sf MESMO".
\ ",' ... t

,

'ESportista amigo, sinta-se, -em casa..Obrigado pela tua p'a'1icipação nestes XXI JASC.
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Pedreira Rio '.Branco ltda�
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, ,'Jaraguá do·SuJ"':';"Av. Mal. Deodoró, 1188 - Fone 72-0186'- Santä Catarina
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Juventul e [ata�orenle
oelte ,dOmingO

de ,elDone amador
Independentemente das

competições amadorísti
cas em realização em Ja

raguá do Sul (Jogos Aber
tos), o futebol profissional
será também atração nes
te' domingo, dia 19, no Es
tádjo João Marcatto, quan·
do a partir das 14 horas

icgarão Juventus e Caça�
dorense, válida pela quin
ta rodada do returno do

Campeona,to Estadual. O
.fUvEmtus que perdeu em

JO'r:ville para 'O JEC por
� e 1, 'no último domingo. e
lapõs ter enfrentado quar'".,
,te feira o AVJ' no "Adolfö
I<r\r:'�;€r", tem esperanças
Ue t::'on�eguir , 'a litóiia

.

sO:--"e séu adversário, me
. Ihorando seu' posiciona
mento ria' tabela de clas-
sificação.
,E já na t�rça':'leira, o

"Moleque Travesso" tem
jogo fléficrlimo na iOi,gln·
qba'Chapecó, freAte a eha
pecoense, enc:errarido sua

participação' desta tempo
rada jogando

�

na quinta-
-feira_; dia 23, com o Pay:
s-andu, no "J. Marcatfo"'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Festa da criança :fgi sucesso
Con'fôrma � estava pro

gramado, ,foi realiiàda 'no
domingo passado" na �éde '

da Recreativa Weg, a 1.a
Festa Marisol "da .cri�nça,
Ideallzadà e 'pätrocinada
pela, Marisol S.A. � : In
dústria do Vestuärto.

Ia garotada presente; que -petições. cedoras receberão bonitos
vibraram 'com a festa. 'Df-

,-

Todas as brincadeiras ' prêmios, havendo também
ante-do suoesec obtido, a estarão sendo cóordena- farta dlstrfbulção de reftl
Marisol -S.A. - Ind .snla das

_ e.anfmadas p�r' um �

geran,tes, balas, .algp�ão
do Vestuário, já pensá em_ grupo de -14 engraçados -doce e pipoca, além de
ldêntlco acovteclmento palhaços. As crianças ven- diversos outros brindes.
para o pröxlmo ano.

r-

Aos C?olaboradores '

'Aproveitando' a passa·,.
gem do Dia da Criança, a'
Marlsol S.A. - Indústria
do Vestuário e suas' em-

.

.presas subsidiárias, pro

moverão uma festa para
os Jilhos de seus colabo _.

radares no próximo do
mingo, dia 19.10.80, a par
tir das 13 horas.'

As' atividades serão de- '

senvolvidas na sede da '

Associação Recreativa
MarisoJ- (ARMA), constan-

<
'_

•

do do proqrarna, brinca-
delras diversas, torneios

de futebol de salão, ping
,

Os demais prêmios dís-
,
'-pong e mata-soldado. a

!ribufdos também, atra ',és . lém de corrida - de sacos,
Ge sorteio" foram recebi. corrida de bebê� corrida
.!.. •

-
.,

dos com muita alegria pe: de colher e aufras com

�'=�,

Apesar,do ,m�u tempo,
milhares de garotos e'me-,

ninas ecmeereceram ao

l�cal do evento, 'onde ii a
legria foi tntensa tendo as

crianças .presentes parttel
pado na feitura de dese
nhos e pinturas. Dos 17

prêmios .sorteados
-

gratui
faménte " entre todos os

participantes, constavam 3,
bicicletas d'e corrida, que
foram ganhas pelas se

guintes crianças: Silvane
P�I,S 'Buzzi, Clóvis Ney
Steeker e 130sane Fagun-
etes.

'

Bornhausen .' receberá.
neste sábádo' 'a

cidadania jaraguaense
,

"

í:m ato que \ deverá
ocorrer neste sábado,
(Jla 18, a Câmara de Ve
readores de Jaraguã
ifo Sul.. , 'em' sessão so

lene nó sallllo nobre da
Äg�ncln Re'gional. do
SesT, 'Outorgarã o trtuJo
,éfe "Cidadfto Honorãrio
<Ie Jaraguá do Sul" ao
Govemador do Estado
ae Santa .'Catarina, dr.

, Jorge Konder Bornhau-_
sen.

'

O 'acontecrmento dar
M-á. às 11 horas, dele
prevendo-:-se O' presti
'glamento maclçó Cfe au- �

,iforld'ades e membros
éfa ,comunidade desta'
Microrregião, que es
tAo 'participando e pres
tigiando os ;)0(1 Jogos
Abertos de Santa Cata
rina, Iniciados ontem à
noite. com o cerimonial
de abertura.-
O Decreto leg,lnlati.

vo que ratificou a ou

torga da cidadania ja-'
raguaense ao Governa-

'

dor do Estado, leva o
nOmero 03 -aO.

'

/'

A proposição quanto
a ,conces�o d,o trtulo
honorffico, partiu do
Uder da Bancada do
PDS na Câmara, verea
dor José Alberto, Klitz-

j'
ka. Este vereádór, des

" tacou o 'incondicional
apolo qúe Jorge Born
hausen vem dando à

,
(

todas as reivIndicações
Jaraguaenses, a:íém de
,uma particlpaçãô mar
cante, citando como' e
xe"!plo, no setor edu
cacronal, a instal'ação'da 19.8 Ucre, verbas
p�ra !eformas e am-'
ph�çao de prédiOS es
�olares; Instalação da
Agêncfa do (PESe
além de verbas para a�
Pontes Tavares� Sobri
nho, sobre o" Rio do
C,erro e em Nereu Ra-
mos.

'

� Outro .pónto destaca
do pelo vereador José
A�erto :Klltzke foi a In-
clUSã� de J�raguá do.
,Sul como cidlade. dá _

porte médio, asfalta
mento da SC ·30 1, Ii-'
gando Jaraguá a Coru
pá, obras·, de eletrIfica
ção, substaçlO. .refjaf.i
xadora da Celesc, além
de apoio financeiro e
técnico à, realização
d�s Jogos 'Abertos dê
Santa .

_ Catarina, cujo
,

�omel')to maior "esta':
mos vivendo, entre inú-

,mer9S outros, benetr
ra de Inteira Justiça a
elos. Por Isso conside
concessão da Cidada
nia Jaraguatnae ao�
vernador:' de Estado em �

ato que acontecerá às
'11horas deste sábado,
no �sl.

"

a partiCipação de
Jaraguá nos

',- jogos '''coletivos
Jaraguá do Sul como

sede da vigésima, pri
meir� edição, dos J�gos.
Abertos de Santa Cata

rina, inicia sua parttot-
, pacão n'as modalidades
coletivas nestá -sábaçlo,
cuja tabela qe jogos foi

,

Clada a conhecer a im,

,

prensa na manhã de on

:tem e que passamos a

oivulgar para o conhe
cimento do 'grande pú�
blico que aguarda com

expectativa o infcio das

comp,etições.'
- No basquetebol mas
cullno,_�arago�, <fo Sul
iestá Incluido na chave

''.1)'', juntamente' coIÍ]
Caçador, Concórdia' e '

Brusque. A sua, 'estréia

será contra Caç�dor, às
0110111 _tlrl ....

T��arão, amanhã às 21

horas contra São Mi

guel do Oeste e segun
da-feira enfrenta Join

vllle. O palco çfesses'
jogos, 'será- o Ginásio

da Soco Recreativa Me.e.,
negofti.
No handebol femln.il:lo

,Jaraguá do Sul faz par
te da chave "A", junta
mente com Joinville,

'

Itajaf e Concórdia. Jo

gará às 14 horas de ho

Je contr� Joinville, ama
n'hã às 16 horas enfre.,·

tará Concórdia e às '�4
horas de segunda-feira
joga, com Itaja,r, man··

dando todos os seus jo
gos no Ginásio 'da As

sociaçã<? .

Recreativa

Weg.
No 'tênis de mesa

gUe, e finalm�nte se- masculino, Jaraguá do.
gunda-feira às 1.4 hora� Sul integra a chave, "D"
,enfrenta Concórdia. en- Juntamente com São'
cerrando a primeira ta- Francisco do Sul e Xan�
se. estando :lodos estes xerê. Tenao por local o
Jogos mar_cad.os para o Clube Atlétic:o Baepen
$Og08 marcados pRi"i:I. Ü di, o nosso _ municfpio

. Ginásio de Es�ortes Ár.- fará sua estréia enfren--
thur Müller. tando -a São Francisco

�a bocha, Jaraguá d'o do Sul às 1.4 horas de
SUl integra a chav� "811 h�je, palia amanhã en ..

ao ladó de Rjo do Oas- frentar '81 Xanxerê, às
te: Gaspar e'Porto 8h30min.
União. O

..
primeiro ad-

<

Nó ,tênis de mesa fe�
versário dos jaraguaen- minino; ,Jaraguá da 'SUI
ses, será Porto União estreiará as 10 horas de
às 17 horas dE-t hoje. Rio. amanhá jogando contra
ôo Oeste serã o segun- Porto União,- no Clube

,
'

do ad'versário, às 17 ho- Atlético Baepend1.
ras de amanhã e na pró- No voleib� masculino,
.xlm� segunda-feira an- Jaraguá do, Sul é inta;.
frentará Gaspar também grante da chave "C'.',
às 17 horas: Todos eJ- ao lad'o d�, Pomerode; Ifes Jogos serâo desde- Jolnville e Florianópo� ,

brados nas cdncbas da Iis. Tem sua estréia mar

Soclpdade João Pes�, cada para hoje às 21 h
soa, em ItapocuZinhp. contr� JOinville, fazen-
No bolão masculino, ,do a sua segunda apre

Jaraguá do S ri faz par- sentação, amanhã r.o
tá da chave "A", junta- mesmo horári�, jogando

. ,mente· com Xanxerê. contra Florianópolis,' e
'Florianóp'olis e Concór-' na segunda-feira volta
dia. Iniciando a sua par- ' ré a quadra para enfr�n-
ticipação na�!es_ XXI ter Pomeroda,' às 191'1.
JASC a equlp'J 'de bolão �stes Jogos Elcontece� \

masculino qÚ:J fará s�us râo no Ginásio da AASB
jogos todO's ,na

.

S,oc. No tênIs de campo
Esp. e Recr. vieirense, masculin,o e feminino,
jogarä- às 9 horas de que ser-á desenvolvido'

- hoje contra Concórdia, no Beira RIo' Clube de
enquanto qU3 ..0 bolão 'Campo, Jaraguá do Sut
feminino -jogará às! 4h 'Inlclarásua participa-'
é:!e hoje enfrF.)r.t�nd_c Po· ,ç'ão logo cedo, às 8h. _

merode, 'JO CIUDa: At!é-
'

.

tIco Baepend\ ,Os de-, Atl_lsmo
mais jog,os não for;'-I':l O 'atletismo mascul1"'
(fados a conhecer, por no e femlnfno será de
este' motivo deixamos s�nvoMdo a 'Pa,rtfr das

! Cle dlvulg.á-Ios. '9 horas de hole nas pis.,.
No futebol de salão, tas dö ,Clube Atlético

JarBguá do' Sul integra Baependi, devendo es

o grupo '.IA" ao lado çfe fender-se até segi1nda�
Jolnvllle, Tubar�o e Sãq >- �fejra, dl� 20.

_
.

Miguel d,o Oeste. Fará' Jaraguàense, prestl
sua estréia jogando ho- gle. comparecendo aös
Je às 22 horas frente a locais d-�s competições.

Ämvali levanta
mlcrorregíonals

problemas '�
assembléiaem

A Associação dos Muni- das, redes de iluminação _ Munjc,rpio. � M�ssarandu
clptos do Vale do Itapocu 'públiea, ressaltando que a �ba � t�v� pela . quarta vez
'(Amvali), com sede em Ja- empresa mantém convênio consecutiva 'baixado seus,

raguá do Sul, realizou dia .corri a quase totaíldade
'

rndicas de 'participação.
10, movimentadà assem- das prefeituras -oatarínen- Acirrados'debates e a

bléia'nas dependências do ses para cobrança da Ta-. cusações. foram a tônica

Baependi, com a parttel- xa -de Jlumlnáção Pública do 'assunto. com'algumas
pação de

.

elementos liga- (TlP,). A-arrecadação _dà considerações nada reca

dos a Secretaria da Agri- TlP é insuficiente para sal- mendävets feitas pelo ehe
cultura, Secretaria da Fa- dar () consumo: que a Ce- fe die Setor- do IBGE, de
zenda, IBGE, Oldasô, Ema- lese tem com sua manu- Florianópolis, Carlos AI-

/

,ter e Celesc, quando dls- , tenção, lembrando que a barto Ronêatto Filho, rela
eutlu-se pontos afetos a mão..de-obra é gratuita. clonsdas es fortnulações
estas áreas, de Interesse Em vista da nova slstemä- 'dos Prefeitos. Roncatto a

direto dos munlcfpios da tica, Kleinubing só vê duas firmou que o_'IBGE é. re

microrregião. opções: a) aumentar as ta- paeaedor dedadoe inoiça-
Na assembléla, foi co- xas, b) ou manter os valo- dores do levantamento fel

munlcada a colaboração, 'res atuais, buscando ver-' to, não sery� EI não 'servl":

prestada pela Amvaít poe- bas orçamentárias de fon- rá nunca, para efélto de
tertormente répaesada

'

à tes diversas. .

.:
' " . base para coteta (fIe dado'!

SeccIonal d aANFEB em O Diretor de Operações para O �oviment.? Ecpn'ô
Jaraguã do Sul, com vistas

/

da Celesc é de opinião de mico."
.

_ , . __
�

ao, 'recenseamento nesta- que todos, ind'istintamente, Acr�scen.tQ4 ' qU!9 e�ti:..
mlcrorreqlão, de todos os beneffclàríos ou' não, de-

. matlvas são felfas anual

ex-pracInhas que [utaram' vam pagar pela iluminação mente para medtr a$ esta..

nos campos da Itália,
'

na pública e, apelou aos Pr.e- nstlcss de produção, por
2.8 Guerra Mundial. Com a feitos para exigirem dos isso, os dados não têm a

autorização dos Prefeitos loteadores va implantação / função a que são d�stina-
.

Ie Presidentes' de Câimaras, de postes e linhas, dentro dôs atualmente.
o

. Prefeito-Presidente da- de um allnhamento pa-
.

O "-refeito-Presidente V.

Amvali, Victor Bauer, bai-· drão. Disse também que Bauer defendeu novamen-
'

xou resolução 'para sup!e- Santa Catarina possulo fe ii 1d'�la. dÊ!l
.

cad� 'munJ
mentação de verbas, oble- maior, fndice do Brasil em clpto efetuar um cadast n
tlvando a compra de um número de flgâções rurais, me.nto próprio da prOdu:
,verculo para os trabalhos attiaimente 50 mil farí1f1ia�, ção é áre� cultivada, ape

�a Associação, 'Já ,adquiri- sendo que faltam ainda sar d,e oneroso.' E diante
(1'0.. _ ,",,10, mir para atendim!9nto,. ela po.lêmica, p-regoq a

For 'aprovado o· Orça': "Nosso Estado cresce 20' U'l'Ilàó, 'dizêndo-a '-impros
mento Programa e Progra- -por cento ao ano, quando r.iridfvel sob tod'os os as·,

ma de Atividades para 81, ...a média nacIonal ,é de a..;' pectJs para r::eSolução dE'
em Cr$ 3.700.000,00, dos penas 1'2%''', nestei setor. problemas comum? e SU9?-
quaIs Cr$ 1.276.000,00 de

,

E 'Klein'übing advertiu riu otrcio ao Ministro Del ..

contribulç6e:s � orlunClas que diante da grave crise fln Neto 'e' ao Governador
'dos munlcfpios fifiados; os fln,anceira dlo Pars, a Ce- Jorge Bornhausen, expon..;'
éfemals recursos virão do lese, sofrerá .restrições, ,.d'o e. situação e o ponto dê

G'overno do .Estado e de não tendo condições de a- ,vista do.s municfpios desta

'outras fontes. Para O pró- tender à demanda de tra- Microtregião.
xlmo ano, estabele'cêu';se l:)alhos, a partir do pr6xi,· 'Presenças
s: ,manute:nção�da Secreta- mo ano.

"

Além de pre,feitos, Pr€-

,rla Administrativa e Asse's- Movimento Econ&mfco sldentes de Câmaras, Can-
saria 'de Encienharia:. .' O momento mais acalo- tadores e Assesspres, par-
O secrefãrfo'-exeeutTvo, r_ado- dos d'ebates ficou ticipararrf cpmo conyida

'Aldo Passold, ex'plicou es por conta da discussão dos da Assembléia da A!T!'"
pontos principais CIo re- sobre' a problemática do vaIi,_ JoséWeJlingtorfCa
cenfe: a'ecreto preslden- .Ievantamento' de dados pa- valcanti, ' Procurador FIs"

cial, com referência a: a'l- ra o MovlmEmto Econômi- ca! da Secretaria da Fa

ferac'�o Impesta na slste- co, quando. os PrefeItos, zertda; Srrvio dos Passo«;,
m'ática de fioeração aas' Clefend'endo seus pontos' ÄssessOr Técnico; Voltaire
cotas Cfe· fundos. 'taxas e de vista, argumentarám, M. César, Supervisor- Re
Impostos aos Esfados e que existem inúmeras dis- gional da Emater; Walter
Municfoios. 'E' a AltlvaJl. na torções. Dávfo leu, Prefe,i-', Casagrandle, Assessor do
ocasião, rece.l;)eu CIo. As- to de Massaranduba, pro- Secretário da Agricultura,:
sessor 'Técnlco efa Secre-' vou, com dados reaIs do Çarlos Rotierta f Roncaitto,
taria da ,Fazenda, 'Sflvio Municfpio, que os dadçs CIo IBGE; Joel da .'Costa

Passos,' 'Cr$ 90 ·mil, para (f'C) IBGE (o pomo da ce:' Pereira, Supervisor' Regio-
,

pagamento das éfespesas ,Ieuma) não são corretos, nal (fa Cldasc em Blume
Clecorrent'es de, levanta- pois que existem uma sé- nau; João Romãrlo 'Carva
'mento de dados para o ,rie de anormalidades e le- Ih'o, Diretor Veterinário Cla

..._ Movímentó Econ'Ômico de', vantou suspeitas de que 'Cidasc; Wilson 'Klein'übil"lg,
1980. alguém está manipulando

r

Diretor d'e -Operações ca

careso ,os dados, registrando ao 'Celesc; 'Alsione, 'Gomes éfe

O DIretor ae O'pe:l'ações, mesmo tempo seu Incon- Oliveira, Offo' Harttn'a!nn� 'Ej

aa Celasc, Wilson :KleinÜ'-- formismo' diante da situa- ,CuTz 2lmmermann, '(fá: 'Aa�

l>íng, explanou a nova s�s- ção, pols Isto representa 'ministração, Reg'fon'al aa

temãtlca' éfs Im'plantação menor retorno cre ICM ao Cefese, em Jolnvllfe.

Donini presidirá -a' 'Associ�ção
.-

·Comercial e Industrial
Ins!�lações da agência
dos. Correios; a constitui

ção do Centro Empresa-'
rial de J-araguá do Sul,

,

cujas obras. for:am inicia

gas e com previsão para
conclus'ão: dentro de 8 a

cou, na ocasião,; a grande
co�pera-ção do empresa

riado, pregando a união

çfa classe para fortalecê-'

-la, através d� uma p�rti
cipação, maior nas reu-_

niões ,s_emanais e nas rei-

vindicaçG��. r 1 O me�es; - preocupação
.

Atividades / ,quanto ai segurança da,
,

rNo relatório d'a$' ativi-, "Ponte Abdon. Batisfá, em
d�des desenvor'(idas pela

'

VIrtude des semáfor6s e

ACIP�,'no perfodo, desta- xistentes (já rétirados das

ca-se a elaboração. de su.,;
- oabecei�as); ampliação da

gestões para a solução telefonia 'urbana, confir

do problema do trânsito mados mif terminals para
'u�bano

.

do Municrpio; a ,19�1; a conce�são do lltu

discordância total da ini- "lo de Sócio-Benemérito ao
,

ciativa de reduzir a jorna- ,Prefeito Victor l?s\Jer p��os
da d'e trabarho ,para sete serviços pr&f;,tados, no qua
horas, proposta pelo de- tange a Declar�ção de UU:

.

putado catarlnense ,Fran- Ii<tade Pública e' a doaçã?
cisco libardonl; a'bastec!- do terreno rara a const ..u

mento de água por parte ção do Centro Empre1�- .

do' Samae;' preoéupação rial; pen�\�[sa sobre mã')�

quanto a latente falta de -de-obr�,-ccT!statandO-$a a
moradIas e, � -, m�rosldlade criação.' da- 3.500 nõvoi

êla construçAo do conJun- 'empregos -a,ste ano; ren,�·

to habitacional, com' 150 'vação da slnaflzação ho

chsas, ,em -Três Rios do rlzont-al 'da' SG-301, além

�UI'; alargamento dos fimi- de �ss�«;ta!,cia'para � tu:" ..

tes de crédito ao'comér- dação da ASS9claçã� Co

cio e Indústria locais; ges- merclal e Industrial de

tões para ampliação das Barra Velha.

Foi eleito segunda-feira, �'

por aclamação,' .0' novo
Conselho D�IiJ:)�rativo' e

Fiscal da , Associação Co

merciai e Industrial d'e Ja
raguá do Sul, pela chapa
única 'apresentada,' além
do que, o relatório 'd�s ati
vide,des desenvolvidá:S e o

balanço geral, do perfodo
outubroli9 a outubro/80.

Este Conselho, I'eunir

-se-á no dia 27, para ele

ger a nova diretoria d�
entidade, devendo a presi
dência ficar _com o empre
sário Pedro Donini, d'ire

tor";presl�ente da Marisol

S.A. - Indústria do Ve&

fuário.
'Na oportunidade da e

lelçAo, nesta semana, a

provou..;se a p�oposlção de'
reajustar as men�alid'ades
semestralmente, «compa
nhando �os fndices Infla.-:
clonárlös, nos meses de

Janeiro e Julho de cada a

n,o com:' base 'no INPC, .

, , ,

fixado pelo Governo Fede
.ral. ,

O atuar presidente, Hen
rique Reis Bergan, desta-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


