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População jarauuaeose ·cheuará ·00
. máximo . 48 mil babitanles

·

.

ANO LXii JARAGUA DO SVL.

Um dado muifo im"
portante, é �e' que neste
decênio (de 70 a 80), a

I população ur,bana jarar'
guaens,e subiu em mars
de cem por, cento, s�m·
do um dos fatór-es que
determinaram este au·

mento, o êxodo rural o."'
riginado pelo grande vo
lume de empregos que
a indústria qferece,.além
do 'que, as r�'gíõe� de
João Pessoa, Nereu 'Ra
,mos e Rio 'Cerro II (pro-

, ximidadas' da firma
Gumz), foram decretá.:
das zonas. urbspas iso
ladas. Mais de trinta mil
pessoas mo�am 'no' pe'rr
metro urbano, segundo
os dados censitários, a·A

tualm,ent�. '
'

Os mais p_opulos'os \

No Estado, 3,65 mnh�s

.Jaraqué: ,Inamps
abre:' inscricöes
para 35 vagas

, .

'

\

o Instituto Nacional
de Prevtdência Social
(INAMPS),

-

através do
-

Diretor Regional de, Pes�
soal em Santa Catarina,
está comunicando a a

bertura. de concurso: pú
blico para 25 categorias
funclonals, para 101açãQ
has vinte e' nove agêr:.l.:. '

cias do Instituto, neste
Estado. Os interessados
poderão -concorrer ape
nas a urna especiallda
de ou categoria. profls
sional e candidatar-se
apenas para uma Ioca
lidade onde

.

exista V'P�
gas: isto no perlodo de
0'4 a-07 de novembro, 11
partir de' ferça-felra
portanto.

'

Os horários de Inseri
ção vão' das 9 às 17. ho
ras, naquele .pertodo. '

.

Para a ,Agêncüi' do
INAMPS de- Jara�uá do

I Sul,
são disponíveis 35

y�gas, sendo 4 médicos
para, clínica �eral, 2. 'pa-.

�"ià- gineoo�ia/obsf'6t'rí
cia, 2 para pediatria e 1
para o setor die traúmâ
to-ortopedià, .aiém ·de' 1

para farmacêutico, 5 pa·
ra auxiliar de enferma·

gem, 7 :para atenden!es
2 para tel,efonista, :9 pa-
ra agente' administrativo
e 2 para 'motorista ofi-'
eial. -,'

Maiores'" informações
junto, a Agência" situa

d21 mi rua Barão do Rio
Branco.

, ..

"Contribuinte 'do Futuro": Jaraguá
escolheu ontem vencedor do, concurso
� ......__,

-

Ins.criçõ,es' ao ves'tib,ular
dá Acafe'/ até dia ,7·

I'
'

o Erivolvendo. a' Receita:
, federal, a 19.a'Unidáde, de
Coordenação He'gional e

os Estabelecimentos de
Ensino da .Região, cheçou
ao. final o cónct'rso "Con.
trlbulnte- do Futuro" ,'� con

sistindo-no preenchimento .

de questionários por alu-
.

nos .das quartas e sextas,
séries -'- e eláboraçâo de

uma. redação por alunos

"O Desfiladeiro
S chiókari" � na ».

Comunidade
Evangéliéa .

\

C'hEsta �firmação é do tado, reuniu a imprensa polls - 193 mil; São"
efe da Agência de quando mostrou 'os da- José - 88 mi.J;PalhoçaColeta: do Instituto Bra- dos obtidos através de - 38 mil e' Biguaçu-slíelro de· Geografia e um trabalho que .evou 21 mil habitantes. A po-Estatística em Jaraguá ,52 dias parra ser cen- 'pulação geral do Esta-'

do.Sul," Francisco Piset c1uído. -do, pelos dados do IBGE
ta, éom base em- dados Segundo Garcez, "es- é de três mllhões 647
p.rel iminares sobre o ses resultados estão su- mil habitantes.
"çepso demográfico en- jeitos a alteração, uma "Em -,

crescimento du.
cerrado dias aträs, le- 'vez que' foram sornados (ante a década,' rnere-
vantados �na: zona urbá- com máqulnas comuns cem destaque seis mJ'
na e rural do Município. Somente após o

.

trabe- nlcfplos: São 'Bento do
Os-dados. reais somente lho ql!e será feito por'" Sul' com 120%; Joinvil-
deverão ser divulgados oomputação, é" que te- Ie com 87,76%; Blume-
pelo IBGJ=, no próximo 'remos os dados reals." nau 57,05%; Florian6.
ano, e o número de 48 Tínhamos uma previsão ,palis com 39,73%; Cri-'
-mll habitantes contraria de recensear em Santa ciúma. com 35,!56% €
as previsões 00 Municí- Catariná"três 'milhões e -lages com 18,53%.
pio possuir pelo menos �

oitocentas mil pessoas
'

Segundo o Deleqado ,

60 mil habitantes. mas conseguimos atln- . Regiona: do IBGE em
'

No censo de 1910. gir só três mllhões e Santa Catarina, "em 'fe-
Jaraguá do Sul possuis seiscentas' e 'cinqüenta vere!ir:o estaremos entre-
30.262 habitantes, dos" mil. O, aumento da po- ,gando uma sinopse pré
quals 14.74� moradores

... pulação no Estado em liminar' do censo de ,80
na zona urbana e, com- .relação a 70, foi de 746' a oada município, per·
parados aos 48 mil pro" mil pe'ssoas"/

.
.

.

mitindo, ) desta forma,.
_ v�istos, dão urna eleva· Em termos reiativps\ qúe a administração fa-
ção. superior a cinqüen· o município que- mais: ça" seu' planejamento

. ta por cent<;); contra cresceu foi
'

São Bento, com' basé em dados
trinta pOl"ce,nto d� t�res- 'do Sut, -COm' 1'20 pôr

-

reais�t;'
cimento, em média, _â cento, um dado consl-. _

níirel nacional. derado espantoso, uma ·Censo Agropecuário
ve-z que a médJa ,de
crescimento nqQional é

,- ,A partir deste mês de
"

. d� 30 por centa.. Em novembro, o 'IBGÉ ,dará
início ao� chamado cen,:contrapartida, o municí·

pio ql:Je mais ,diminuiu so ag_ropecuário, qU'an�-
em população foi Lacer- do enviará dois funcio·

.

dópolis, oom 32,9 por
nários dÇ> õrg&o' ao Rio

c�nto. Já em te'rmos ab- de janeiro para fazerem
. treinamento. .Esse· tra-solutos, 0' .município balho deverá, iniciar em

que mais diminuiu em"
população: foi São Joa- j'aneiro e aindÇl !1ãp, tem

quiin, em torno de três prazo ,previsto' para o

mil habitantes e ro que encerramento, acredi-

mais aumentou foi Join-
. tando-s'e que a coleta
dos

.

dados deva, estar ,E.st'ado 'ap.rova·viHe, em cerca de 110
.'

mil habitantes.' conclt:Jfda possivelmente , cO'n'veAn-1°0 com .,'em fins de"março, quan- ,

'

do então se'rá, . iniciado Guaramirim'
o censo econ,ômico. Decreto de 24 de outu': Até o dia 7 de novem':- firmàção dê Inscrição no

. Pela ordem, são os., O censo agro.p,ecuário .

G'
.

d E- bro, próxima sexta-�e'ir,a, Posto onde efetuaram ,às
bro do ov!emo ,'o" slà- _.

seguintes os dez maio- tem por finalidade me· do, aprovou o convenio estarão sendo re'êebidas inscrições. Caso esteja in-

res municípios / catari- dir a estrutura agrária as inscrições 'para o Ves�. correito deverá ser corri-
.

• . celebrado entre aGover·
'b I' 'u 'f' 'd 81 d A'd

'

A a�sessori,al de organi-nenses ·:em população: I do Pars e' levantar o
no do Estado de SÇlnta ti u ar nI Ica o. a. s- gl o pelro candiélato no

J'oinviHe - 236 mil; Fio: crescimento\'em 1980. Catarina, através./ da Se: .

socia:ção Catarinense das momenfo e devolvido ao zação; e métodos da Se-

rianópqlis - j 93 mil: É importante' obser- cretaria da Educação� ten- Fundaç�es, Eduêacionais. Posto em seguida. cretaria da Educação está

Blumenàu - 157 mil; vér ainda quanto ao do C0mo órgão 'interveni� cEm Jg..u� c:o Sul,
.

o P�sto
'

D,epois de re:tificadó, o chamando'a atenção dos

Lages - 152 mil; Cri.. censo catarinense, com ente fiS'éal,o Departamen" ' de Inscnçao.funclona ju!n- Cârtão será entlie'gue às 7 p.rofesaores qúe se inscJ.e":

,Os dados prelimina-' ciúma.-r- 1� 1 mil; São relaçãq ao. êxodo rural" to' Autônomo de Edifica. te: a secreta�la da Fu.nda- horas dO dia da prrmeira veral1) para o· concurso de

res do Censo 80' em S. José - 88 mil; Itajar""7 é que' 'mlJHos municí. ÇÕes, e a Prefeit�ra Muni-" çao Eoucacionai Regional 'prova. Entre 18 e 27 de nO- ingresso, que' ·êmcon�ram-'

Catarina forarjl" Iievela- 87 mil; Chapeéó - 84 pios durante a década
' -

çipal de Guaramirim, con.. �ar�,guaense (FERJ), n� ro- vembro estarão sendo re'a- -se publicadas nas sedes

dos esrá semana pelo mil; Tubarão - 72 mil estenderam a sua, ár,ea cernente à' construção, em dovla SC-3�1, que deman- Iiz���s as Verific?�ões d� ;das Unidades de Coorde-

Deleg'qdo . Regional áo e Concórdia .- 59 mJI, urbana adentrando à á- alvenaria, do prédio da. da a �orupa. . H�blildade �speclflca eX,I- nação tRegional de Educa-

IBGE, José LindolphO, totalizando .um mi hão rea rural. Qutro fator' Escola Isolada "Quati'" no Estao sendo esperadas glqas para os cursos de ção e no Instituto Estadual

Garcei e a 'mai,ar sur- '242. mil habitantes, q�- pará o êxqdo, é que as vizinho Município.
'

17 �iI inscriçõêS_ e"':l todo
'/

Eduçação Ff�ica da. Furb de Educação, em Floria-

presa foi a const,atação
.

presentando 34 por cen-' popl:Jlações. "estão con- O apoJo finance,iro do o Est�do _e os.. In.teressa- de Blur:nenau,. da Udesq, n6polis, as -relaç.õe,s das

,de' que 64 imuniCfpiöE to da população do Es;; vergindo para os cha- Estado se caracteriza me- dos deve;rao iniCialmente de FloTlanópolls, da FUI"J" iÍ1scriçõés que foram ho-

-dimlnuiram de' popu'a· tado. mados municípios pó-
\.'

diante .a transferência à procurar uma agênc!a do de 'Joinville ,e Formação malagadas ou indeferidas .

.

ção em rel�ão ab cen· A,Grande FIQriaflópo- '

los, por razões de traba- municipalidade guarami' Be?c>, pagando a tata de �e Oficiais da Polícia ,:_Mi- ,.: Os candidatos, deverão
,

'so de 7Q. O de'lega:d'2 lis, incluindo os quatro lho (o caso de Jaraguá rense dos recursos no va- Cr$ 860, quando entao re- fitar do 'Estado. Todas as' v'erificar" a' sit'uação _de
. do .IBGE, acompanhddc municípios de urbaniza- do Sul), colégio para os lar d� Cr$ 408:24000 sen- C'ebe.rão o Manual do Cal1� provas serão _iniciadas às suas i';'sCrições e caso

do secretário Nereu ção possui um to1:al de' filhos ,:em busca enfim, do a Prefeitúra 'o ÓrgãO oidato, com todas as ins:, 8 horas e a primeira, que constatal'1em alguma irre-

Guidi, da Casá Civil, que 341 mil ,habitantes, obe- das maiores facilid;ades executor do convênio e- truçÕe'S necessárie"s. Eie' será de Comunicação e gularidade,_Í?'oderão en:frar

na ocasião representa- decendo o s.eguinte de's- que a vida urbana ofe- . xecutando a/-obra confo·r: / deve ser Ud'o atentamente Expressão, ocornerá no dia com recursos até o déci-

'va o governador do Es- dobramento:- Florianó- 'l rece. "me o p.rojeto r:fadrão da. e pren"chido o rascún!:1o de -13; Ciências I (Física e mo dia da publicação>C1as
___......(

.

---------__..;...---\�---....:- Secreta'ria e dö DAE.
'

Requerimento de Inscri- Matemática), dia'14; Es- 'referidas relações'no Diá-
.

çã'o. De posse da Cédula tudos Soçiais. (História, rio·Olicial.

Donbii -.assum.e. presidência da 'AssQciação Comercial e Indust�'ial de Identidade,' único 'do: G.eograrfia e ÓSPßl dia 15; Os recursos deverão dar
.

.

, ,_. cume'n�tó áceito, de 'äcor- e' Çh�t1cias" (Qufmica e entrada no protocolo. cen-
á Conselho Deliberativo B-reithaupt, J'osé Çarlo�, (eivindic21ções. E solicitou cerrados' sábado,' 'dia 2�. �o. �ÓlTl' = a 'Pórtaria 27/80- Bi'ologia), _ dia ,,16, ,de ja- traI, situado no ,: 1;10 an<;!lar

da Associação> Comercial 'Neves, Dorval Marcatto e sugestão tabéin quanto a Outro ponto levântado e· ab MEC, 'e do comprovan-.. neira.
.

A, do edifrçlo sede da Se-
e in,dustria,.1 ,deoJ_araguá:do Rodolfo Hufenuessler: Co- mudança de, dias� e hor� te do pagamento aa taxa, A cidade. Qnde farão as cretarial da Educaç'ão, em

�

, ,
,

;: aprovado, diz respeitO' a ", "' ,

-

Sul� aprovou;, p-or aclama· mo tesour,e'iro Udo Wagner rios da,s reuniões do, Con- o candidato deve procurar provas deve.rá ser escol�i- Florianópolis, .na Rua An-

çã6, a chap�a proposta' pa-, e..ßecretá_rio Oswaldo Pe-' sei ho e da Diretoria. 'autel)ticª,ção dê )ivros o .posto �de Inscrição -Ioêa- da no ato da'
-

inscrição, tônio Luz, a.té ,às 16 hóras
�a ;a1nová -dir.etoria exe- -reira.

.

Também solicitou � a- r:nercantrs no ,final e i,nf?io' lizado n'a:s cidaaes-sedes p0dendo .ser el)1. Blume- do décimo dila. .

cutNa 'da entidade, " eleita' .' provação, de. ofícios. a se: d,o. fln,o� .um�a vez que, co- d:as Fundações E:ducacio":' nau; TubarãQ,
-

Florianópo- Parã '0 referido concur-

.� empossada segund·a-fei· O Presidentê· eleito,.,ao' rem diri9idos. ao ,Prefeito mo.: ocorre· costumeira· nais� qUänClo então'deverá fis, Lages, JoinylUe, Criciú-:; so inscreverß'r:n-&� .9.2�4'
ra. -f'Ja presidência,' o' em� 'agrade'cer a confiança de· Victor, Bauer ,e 'ao Presi· mente neste iper!ódo, de 22. ser ,pr�Elnc�ido' o' Réqueri- 'ma.. Itajaf, Ch�pecó, Caça""< proflessores que estarão
resário Pedrq Dontni; da

'

positada em seu-nome, soo' dente
.

da eco, Sigolf _de dezembro .a 10 ele ja": menta de�lnscrição defini- do;r, Canoinhas, Curitiba- 'concorrendo para 12.753

Marisol, substitui a Henri· licitou ,a ;colaboração de 'Schünke, congrattJlando- tivo.
.

.

nos, Rio do. Sul, Videira, vagas e,spalhàidas pelos di
que Reis Bergan, 'trcando

.

todos, para que juntos -se pela organizaçãp e S!,l:
.. niro, a.Associação estará,

, Nos dias 17 'Ie ,18. de de- Concórdia, Mafra, Jaragua versos estabel,ecimentos
como vice-presidente Wal' consigam atingir os inte- cesso dos XXI Jogos Aber- cóm seus funcionários em zembro os candidatos de- do Sul, Brusque e Joaça- de ensino da redie' esta_'
dir Octávio Rubini, Bruno resses da classe, em suas tos de Santa Catarina, en· férias coletivas. verão retirar o Cartão Con- Da. dual.

�:� "

Neste' sábado, dia 1.°,
. às 20 horas, será apresen
tado na Igrej� . Evangélica
Luterana 'de- Jaraquá do

,. Sul, centro, a apresenta-
•

çãó do filme evançellsttco
"O Desfiladeiro Shiokari",

,

. que retrata a--'3.erdadeira
hisíória,de um homem que
encontrou força suficirente
para véncer 'sua fraquEilza\
coragem suficiente para
oonquiitar €).màdo; e amor
sufléienfe para ,dar. a' VIda
a 0utros. O filme' é basea
do no '6est-seUeir interna",

..

'cional' de Ayako Mima,'
Desfilade!ro SAiokari, pm
duzido no Japão.
A entrada será franca

para fodosi, ,não' havendo.
limite de' idade. AComl!Jni
dade Evangéltca' de Jara

guá do Sul convida a to
d0S par:a 'assistirem a ses

são· cinematográfica às
20 horas de hoje...

.

da oitava série. corrusaao 'previamente
.Eféíuada a triagem doa . constituída para tanto, pe

trabalhos nas próprias :es.,. '.Ios seguinfes membros:

colas, n'uma primeira fase, Júlio Maffe'zzolli, Adetnar :

chega-se agora à escolha Menegotti, S�alSma G. Bel

do melhor' trabalho apre-
.

trariiinl, Jairo de Barros,
sentado por alunos. da oi- -Dolctdeo. Mensl, Fred�ríc?
tava série.

' .

unterberçer, Geraldo José,
E para julgar 'o traöalfio Flávio �José Bru:gnago,

em questão, onterrià tarde Paul,? Moretti e Carla

dia-31, na sede da t9.a - Schreiner.

UCRE, esteve' reunida a Para indicar o trab�lho
premiado, toram levados
em conta os seguintes cri-

Correios '

tem, 'térios:' a) Alcance das
"

'

mensagens, do ponto de
\. �

vista .trlbutárlo; b) Oornpa-
novo expedíente /

tlbilidadé da redação com
_a faixa etária dos concor

de atendimeuto rentes (12 a "16 anos); c)
Consciência com QS prin
cípios moreis e otvíccs, na

D,esde segunda-feira':\d,ia conformidade. do artigo
25, todas as Agências da '2.°, trecreto-Lern.? ' .....

Empre.$8 '1'rasileira de Cor� '869/69; d) Criatividade.; e)
reios lei Telégrafos, aten- Clareza e correção de 'Hn
dendo determinação dlal A- guagem. .Cada critério foi

gência Oantra�, órgãO do anàlisado por dois jura
Ministério da$ Comunica- dos, denltro das suas res

ções, estão dando .expedi- pectivas ál',9!aiS de atuação
ente \$1 novos horários. profissional. •

o

,

Nos dias 'úteis, ·0 atendi- O trabalho visa,espSlcifj
mento'é d!;!lS 8 às 18 horas,. camente a despertar na

ao "..,.. que' �<O setor<de ériançà- bÍ"8sifeirà :a 'cons
telegrafia, das'7 às 19 ho- .

ciência da aplicação, dós
ras,este inélusivel no sá- recoUrsos procedentes do
bado man.fendo idênticb Imposto de Renda, rever

horário ao público. A A- ,tendo-os em bene'ficie das
'gência somente funciona" múltiplas n,ecessidad'es do
aos sábados ate às 12 ho-

-

bem-estar social do nosso

ras,
.

estando com as por-,
tas cerradas, n� ctomin
go;�

O novo, �xpedienté não
foi bem aé!eito.

povo. ,

, Criando uma mentalida
de atúal. e

'

rÇlalista sobre
,a origem de recursos que
se' aplic8rn..em.favor da po
pulaçãq, ,padeJá a priança'
entendêr a açao do Gover-
'no voltada aos múltiplos,
interesses da gente brasi

leira, e'sta, a finalidade
principal ,da -concurso

"Contribuinte do Futuro".
,

�,.;-.
Encontram-se, nas
.

Ucres. as listas
de inscrições -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,J

delrantes -procurando sa- do Povo", o,omemorativa cal e, diga-se de passa- cebida na colocação de rio.
ber a participação de ao infcio dos 'Jogós At g.em, com. Irrtsérte acóm-" "pavifex" nas paFe�es d�seus Muniofpios nos Jo- bertos, circulou nos locais :panhamento.

'

G ve'rdlad? c�ec�e, para maior hl
gos Abertos, E quem real- de alojamento de todas que- os XXI JASC atraí- glem�ação'.mente ganhou com isso as- ·42 'delegações parttel- ram mais os habltàntes _ �foi Jaraguâ do Sul, iIIéve pantes, levando, as rnen- da ctdade, pelas lutas re,_
seu nome divulgado em saqens de . boas vindas nhidas entre os vivostodos os Estados braSi- das empresas" prefei,tura competldores em final de_Juventude Democrática te do Futuro 1980", a nívet lelros, De leve... CCO e CME.- A ed-ição te- campanha. Mas. de uma.I de J,araguâ do Sul, promo- -tr- ve uma ótima reoeptlvl- "coisa estamos certos: oNa quarta-feira, à noite, ção da Secretaria da Re-_ ) .

. dade. ,tempo é o amargô com-no Juventus, à 'Comissão ceita Federal," através da Prof. Mofando em Joinvillie - Adernar Lotin Frasset- panhelro de 'viagem queProvisória Regional da Ju- Agencia dirigida pelo sr. to, 'agente do
-

Sesi, nos sepulta mortos e vlvosventuda Democrática Ca-
- Júlio MaffezZoJli. Este jor- O ex-Dlretor do

_ CIP, enviando o relatório das a-
_ no templo da ,afetividad�tarinense, tendo à frente nal participou da Comis- Prof. Holando Marcelino llividades comemorativas sem cobrar os "royal ties"I:nio Andrade Branoo e são Julgadona -' através G'onçalves, foi designado a "Semana da Criança",. da ingratidão e do esque-como eoordenader o jara- ·seu redator Flávio José - pela Portaria de 11/10 da lcfieS;envolvida de seis a ,cimento.. _.guaense Paullnho Bauer, juntàmente com outros /Secneita!rla da �Eduoação, nove de outubro, entre as Por esle intermédio,lançou oficialmente a JDC col�gas de 'imprensa e au- para ocupar o cargo' em diversas escolas da clda- seus familiares desejamna microrregião do - Vale. toridades ligadas à área comlssão de Supervisor Lo- de que mantém Jardim agradecer a parentes, vldo Itapocu, em encontro educacional. Estes traba- cal de Educlàç�o, em Join- da Infância e ou Pré-E�- zlnhos, amlqos e �s, que-muito concorrido. lhos trão agons ai jul'ga- ville, desde 22 de' setern- cola. Isso tudo para pro- ridas amígas db bingo, as-:A':"'" mente a nrvrell subregional ,'b�o. Também a Profa. Ma- mover a integ�ação entre sim como aos médicos -ena próxima semanã, em 'ria de Lurdes Trentinl· ,foi estas Escolas. enfermeiras do Hospital;UContribuint, do Futuro" JoinvlUa, posteriormente designada até 19 de ja- Estamos recebendo da São José :el as palavrasà fase regional e nacio- neiro de 1981, para o car- Secretaria Idle Pl'1ojetos de conforto do asslatenteOntem à tarde, s,extat-fel-:, nal. -

•. I 90 de diretora da EscO,la da Presidência da 13epú- da Igreja São Sebastião.ra, na sede da 19.11 Uere, li Básica Heleodoro Borges, blica, o livreto editado em _*-houve o julgamento dos
da rua Joinville, em subs- comemoração ao Dia das ____trabalhos de alunes (Je JASC em todo o Pais .

tlfulção temporária à Pro- Oomunloações. Também "Níver" importantes na .

4.a a 8.a séries, classlflca-
fs. Dulde Rau UlrlcJ1. a Empasc, através' seu agenda.' _

no "Pronrama Contrlbuln- Ae:la primeira vez na -*_ Presidente nos envia Ii- uDébs" de C��pá
..

histórl,a dos -Jogos Aber-'
vro sobre liA .Cultura da Nossa agenda, sempre fi

"

nN a S C I-m en tos
fos de Santa Catarina, o Rainha. CIos Jasc é de Maçã - a Experiência l'1epleta de importantes a- Em Corupa,.. tudo ':�c�Importante evento (Ja es- Quaramlrlm Catarinense", do Eng.o contecimentos, regi'stra os to _para o Balle Br

.

porte amador barriga-ver- Agr.o K!enshi Ushirozawa, mitaHcios die: Professor desta temporada, �ue a-de ,atingiu a nrvel nacional, Ä CoorCfenádoria ,So- - E o Lions Clube Cidade Emílio da Silva, hoje, 90m- c�nte�erá na. SOCiedade
Dia 15 de setembro

Samir (Jivulgado at!1avés (Jas po- �far (f'o� XXI Jaso,' reali- Industrial vem de a,grade� pletando 80 anos' Eugê- AtIradores, dia 8, a par-
Fábi'o, filho d'� derosas- ondas da ftádio.. zou quarta-feira, dia 22 cer "a inestimável colabo- nio Victor SChmõckel: tir. das 22 horas, com a

(Marli) Torquato. Band'eirantes. Diariamen- 'no Baependl, o '''Baile, do: ração prestada ao nosso nosso Diretor quel neste Imlusicalidraclfe do Grupo:Di�a��!�e����ode Ané- (e, o conllroyerticfo. ár�i- .
ÄUefa" e concul'lso "Rlal- Clube", por ocasião da domingo. esta�â receben- Musical Imagem, de Casio (Lindamira) de Màia -

\
tro. de· futebol" também 'nh'a (fos Jasc", registran- realização dOo conc�rso, do os cumpriment<?s de xias do Sul. As "cocoti-. repórter do JSC e nepre- Clo�e nó salão &zurra, a· "Bonecas Vivas", reallza- seus famili-ar,e's e amigos, nhas" q'ue farão :seu "de-

Dia 09 de outubro
sentante da "Bandeiran- ,maior concentração hu-, do dia,08.10. dia quatro; troca idade a but" são as �seguintes:

'

Renato, filho de João 0:- tes"- no .Estado, Alvir Ren- mana jamais vista. Oito ..-- Também a Randon Ve�- Sra. Jutta, 'esposa do sr. An81 Cláudia Creüz, Bri-�1�01�S��:�t��:r zi, fez "flashes" da Sala oandldraJtas conClOrrrerarr QuloS! e Implementos nos 'Dorval Marcatto, sem��e gite Kohl's, Célia Frances-Fábio; filho ciel Genésio da Imprensa na Prefeitura .

ao Utulo - 'Elorsa Corren- 'envia ,seu "lnfQrmativo lig,ada as causas sociais chi, Diacuf Jandara Lu-(Ruth) Kempczynski Municipal-para a -Emisso- te, de Joinvllle; Henri!�,te Randbn", 'do'_ te,rceiro tri- e filantr:ópicas' da, cidade; cht, .Elvira Hauck, Isaurara, informando detalhes e Jacobsen, de Taió; Sara: mestre de' 1980. A 'Ele�ro- no dia oinco o conheêido Wlzni�ewski, Ugia Werner,
- Dia 14 de outubro

resultados dos Jase. E R,eglna Wieie, d'e Jaraguá motores Weg, ,nos faz che- f.arm.acêutic�, guaramiren- Luzinete dos Santos, Már-
Karine, filha

.

de Valdir
. A, 'd' Maes Ma-

1'$10 que se soube, a au- (lo Sul; Rita (Je Cássla La- gar "NoUcias Weg", des- se João Lyra lei o capitão cla -l"\parecl' a "
, ,..

(Rosaura) Bruch
diênci,a foi muito boa, _'au, de Criciúma; Rosân- tacando os . 19 anos da de' indústria Erwino Mene- risa Kühl, SUmafa Nogaoz,Di�u1c�,a��,���:r:e Ronal- principalmente �e caf�ri-,

.

gela Sardagna, (Je Ba.l- empresa.. comemorados a gotti réceberão ,as felici- Sf:lvia Regina Piazera edo (Rosa. Maria) Hornburg nense� que reSidem em' lne)Arla <?ambprió; SUZ1e�e 16 de, setembro. tações pela idade nova. Rosângela Jark, ás duasoutros pontos do Pars, que VIeil ra, de ItaJar; EdeIrr --k- Daqui a counã ienvia seus últimas aqut de � Jaraguá
Liliane; filha: �e Sebas-

telefonaram à Rádio Ban- Sardagnã, (Je Guaram, irirr , ,cump,r"lmentos. do Sul. _

'�

.

tião' (Ceprliar) da Silva
I.

_

__�_
Irêne; filha d� Juarês. (A� e Regina BIerbierbach, de Na Brasfl ExporU�o te,;...,.A

·

··ante s Porto União, que teve o
...��!a��e���:,ebro '. nlversan. 'Corpo de! Uurados forma·, 'A' �Eretromoltores Weg, RecepcionandoValdecit, filho de Alzrrl- . (1'0 por elemeintos _da so- par:tfcipa de 14 a 23 de �mpanhelrosno (Cleonic.e') Gonçalvés Aniversariam hoje, sábado

":

'cieda� I'ocal� se,npo eles: novembro, no Parqúe Ä-Anderson, filho de AnfO'" _Sr. 'Emflio da Silva Dr.. Mario e -Jandlra Sou- nhembr," em São' Paulo,nio (Anastácia) Weber Sra. Maria Cezarina, es-
.

Sà, Flávio 'e Janieit'e Mar- da 4.a Feira �rasill9'ira dieDia 20 de outubro posa do Sr. João Maria dbs catto, Dr, Thomaz Césiar :J:;xportação, a Brasil Ex-Jackson, fflho de Fran:, Santo's e eara Fr-uef, Dr. Irineu pOrt/80, exibindo sua Ii-cisco (Olrm:pla) Klowas'kl
.

.

Sra. Ana Panstein Sche- Rubini e Dr. Humberto e nha de tabricação,. hojeh 'd Dá -I' uer' Evanira Prádi. O Utulo do conhecida mundialmente.
,.. Maike, ' fil a e 'r o

Srt(Renita). Dellagnolo Sra. Iris Mohr Schom""concurso coube a a'. �_, Júlio César, filho die Ivo matz -. Rosâng!e:la Sardagna, que .

'(Eunice) Stlnghen Alcio Mannrich em Curi: é de Guarainirlm, mas re- Emma -Benelta-Dia 21 éfe outub� tib,a. '

presen�ancfD B'alneário
Marcos filho de Marcell- Aniversariam domingo· C8Imboriu, Edelir Sardag.-no (Marl� Salete) Scllra--' Sr. 'Eugênio Victor

.
na, também de Gualraml-

mowsky Schmõckel, nosso d'iretor rim obtevel o se:gundo I.u�Jonas, filtlo (J� Hum(jer� I Sra. Ruth, esposa do sr. gar, enq.uanto que Rlt.ato (Iraci) de Mede'iros A!vi�, Lemke, em R. da Luz de, �áss.l� .

Lalau, �e Cr,!-Ola 22 ele outubro VitÓria ciuma, fOI' a 2.a .Prlncesa..

Carlos, filho de Lauro Sr. Ingo José Krause A entrega das f,alx_as, P!ß,I-a
(Ivone) 1ascheok, Lorie Glatz

.

ordem de coloc�çao, cou-
Márcio filho de Mário Sr. Lufs Zonta '

be as Sras. Cacllda Mene
(Edla) Ei�henberger Dia 03 de ßOvrembro \ gotti Sch'ünke, espos� do
Nina, filha de Manfr:ed'o Sr51. Ivone Luz Gottardi, P"esidente da CCO-�Igolf(Santa Terezinha) Boett- em Rio da Luz

.

Schünke; Iris Barg Ptaze..
ner.

.

.

Sr. Sérgio Thomsen, em ra -Diretora da 19.a Ucr�Dia 23 de outubro Bl!rn�nau e Meike Neves, es�osa do
-·pinas, filbo de Mário Wally Meier, em Alto Pa- Coordenador �ocl�1 dos

(Clara) Moser 'ral"!A
.

XXI Jasc, José Carlos Ne-
Evanilde, filha de Henri- Maurfcio Hélio de Almei- ws. .

que (Nair) Hein da, na Lapa-PR
Rafael, filho de Geláslo Sr. yitório Bortolini, na

(Adélina da Costa) Cam- Lapa-PR. D. Ginian de idade nova
pestrinl Sra. WalJi. fI1. Str�b.�
Wolfram' filho de Wolf- Jean C. Vieira

gang (Itam'ir) Elchenberger .

Egoh Behling
Iara, filha de Arenor (In- Dia 04' de novembro

grl<l).· Oldenburg ,

- Sra. Jutta; esposa do sr.
Cleison filho de Vilmar Corval Marcatlto,

-.i..(Adelaide) Cariquioni
'

AI�rzlo Tomas.elli
_

Marcelino, filhD de Uno � Sr. Leopoldo Schwartz,
(Adélia) Wendorf' . em Garibaldi

'.Dia 24 de outubro Sra. Marl,ene Meister Jo-
Irineu, filho -de Vende"'n esting.

.

(Elvira) Bosse Sr. Domingos Murare Fi- Coquetel
-

Maurfcio, fi,lho de'Ernes- 1�0, em Irati-PR
to (Orlanda) Geis,er Dia 05 de _'ovembro Após a elevaçãD do sr.Adriano, filho de Alfre- Sr. Erwino Menegotti PedrD Donini, diretor-pre;.do (Amanda) Gumz Sr. João Lyra, farmacêu- sidenfe' da Marisol ao. _Cléber, filho de Arlanfo tico, em Guaramirim DIrga lia DftJIlCfante de,(Evanir) Ferreira 'Sra: Wanda Fodi Doe- Associação Comercial eDia 25 de outubro ring

. Indu�trrat de Jaraguá doCharles, filho de José Sra.-Isabel- Girardi Nas- -Sul, por aclamação, ,osLourenço (Maria) Mariano cimento, iem Joinville con.selheiros, . associados.

Sidnei, filho de. Raulino . Dia 06 de novembro e fmprensa, que cobre os(Herondina) �orges Srta. Ivane Viergutz
. trabarh'os, partiorparam (IeJamarna, filh'a d!e Ingo O Jo�em Ald'ir Mannrlch coquetel no au(JltóriO �a, Lanz.nasterJosé (Valéria) Benkendorf Dia 07 de nov�mbro

. Associação, Isto na norteKlaiton, filho de Benildo
_

Sra. Clata, esposa do.sr. de segunê:fa-f�lra.(Marlene) Frelberger Vit6rlo Glowatzkl .

/._ �Eduàrdo, filho de Nélson Sr. Eugênio Henl'1
'. Dois toques'(luzla) Vierra. .

O g,aroto Eugênio José '

(Ja Silva Júnior A edição do "Corre·io

OS' qUinta-feirinös do
"Bötaforai" clube' filiado
ao Baependi, forarm· re

cepclonado$ onlem à noi
te em .Balneário Cambo
rru pelos casars anfitriões,
Fldéns WO,lf, Dietrich Hu
fenuessler, Waldemar Ro
'cha e Bruno Wolf. 'Aos
Integrantes do "Botafo-ra"
acompanhados pelas, es

posas, foi oferecido Jantar
no Restaurante ; Impera-,
trfz, ,localizado no último
andar do Edifroio Impera
triz, o mais �Ito da "Co-'
pacabana catarinense".

-t:r-

(NOSSA GENTE - NOSSA TERRA _ ,NOSSO MUNDO)
(Eq�lpe "Correio do Povo").

.MffiANTE
. 'SOCIAL. ..

-A-

Dia' 24 falecieu Emma
Benetta, viúva de Ângelo
Benetta,- ,nesta cidade.
com a idad'e de 78 anos
IS 3 meses, deixando· duas
filhas, um genr9, um fHllo
ie uma nora, . além de 9
netos e 16 bisnetos. I Du
rante ,longos anosl explo
rava o estab'elecimento
oonhecido por Bar Ben:et
ta, ar na Marechal Deodo
ro, com grande clienfela
a prestigiar as sua� ativ:i
d�d�s. Seu

. sepultam:en1�deu-s� no dia 25 de outu
bro, para a Necrópole lo�

, -*�
Milda recebe c/lanche .

Na quartã-feira �ind.�u
ra, a sra. Nilda Salai Sta�

. IIng, que também aguarda
Recrebendo... '

pare [anelro a chegada
..

'

'�da cegonha, recebe �f!l
- Recebeu casais de a:- sua residência suas arm-

-migo's na quíhta-felra à
gas do Grupo de Lanche

noite, em sua: residência, �*..:_
os amigos Aristides ,(Mar- Os 13 anos de Betina
Iene)

.

Panste1n.
,', Betrna Driessen, filha do

.

- Anfltrll parfelra 'na. casal amigo Raul (tvone) .

quarta-feira 6· Sra. SOnla. cebeu suas a-dt'· ose de Drleseen, re .,Marquar " esp
mizades _ na

.

terça-feira,Rolf, recebendo suas a-
comemorar a passa-rnlzades. Também � D. para

eus 13 anos,Ve�a Haake, qu�' amver: ��:rri':sd;mingo, dle 26.
sano� ontem, �Ia 31, re

A coluna envia seus êumcepclonrou
. ,amigas pára � .

entos à Betina pelocomemorar -a data' na pnm
quarta-feira. .

.

_n_at_a_u_,o_iOo_._�� IO tradicional "Café das
PARABIeNS,Primas" teve o' seu encon-

,SR. EUGI!NIOtro ne quinta-feira, na re-
. Neste domingo, 02 desldêncla da Sra. IIse Mar-

quardt, esposa
.

do sr. novembro, que coinci-
d dentemente é o Dia deHerbert M�ar t.

Finados, o Sr. Eugênio-
Victor Schmöckell, dire
tor do "Correio do Po
vo", o mais antigo jor
nal semanario de Sant,a,
Catarina, completa mais
um aniversário, acres

cendo um' novo ano à

queles, qUie; mesclou de'

alegrias e tristezas ao

longo de sua honl'iada
e exemplar vivência. Pa
ra nós, da redação, a
data também,é de muita

-ale'gria, razão porque
todos os que aqui mili
t8lm, . sentem-se -felizes
de desellar ao Sr., !=ugê�
nio, felicidades, sinteti
zando efetivamente um -

cumprimento q,ue traduz
o carinho e a comp�e
ensão com, qtJ.e' seus fa
miliares e am.igos. sem
pre viram trânscorrer
sua dafa n·aJtaHcia. .

\

Ainda semanas atrás
vimos, ao- lado de D .

Brunhilde, sua esposa,
completár 30 ano� de
casamento, hoje, porém,

'A 'municij)1alid:ade jar.a- a comemoração' é pelo
guaense estará, ao meio aniversário do nosso

dia deste, sábado, home-. Diretor e daqui, direcio
nageando aos ar�l�tas cê namos os,cumprimentos
.da terra, que participaram pela data, que também
das oompetições no� Jo- são de seus familiar�s e
gos Abertos, óferecendo amigos. Pàrabéns, Sr.
u'ma churras:cada: nas de Eugêniol
pendências do. Agrop�cuá-:__ ------

".ltle!��=�!OI:���!!�a!��I ..

·

dendo diariamente, Inclusive aos sáb
.

. ii à 18 horas e aos domingos e
dos at 'ds 8 'às 12 horas. Demonstreferiados as

seu carinho. Ofereça flores da

FLO�ICULtuRA IMPER1AL

.

Momenag,em' a �t'etas

A�o Social
_

.. .

tos
.

Decoraç6esDecorações parI! casam�n '-be ArránJosj _ DecOra9é)es paracu. - ,para Igre -::ara festas_ Buquês em. geral.A Aç�o Social 'que dias
afrás rêoelbeu Or$ 100 mil

Plantas ornamentais.Cla Secretaria 'do Bem!..Es- :
tar Social (Jo Governo do ATENÇAO; Nlo temos f1uàis
;Esta(fo de Sanfa Catarina, !_---------_.__I iiiaplicou ;81 fm'portância .re;'

'�--------.

Quinta-feira, dia. 30,
tr.ocou idãde a, Sl'1a..-Gil
Uan Hermann, esposa do
em)presário e rotariano'
Rolf Hermann, quer rece

beu amigas em 'suá r�i
dência para comemorar o

acon:te,oimento.
,--)/-- \

Ligada com as tendêricías do
mundo elegante, a nova �oleçãoverão 80/�1 das MALHAS- JARlTA,
produz a qualidade e a beleza que
anuncia '8 chegada do verão. Entre
na moda!

Aproveite este J')asseio inesquecrvel para conhecer o' cardápio di
versificado 'do ,Kaffee H.aus Jarita
para este ·'verão.

-

,

Pertinho de' Jaraguá do Sul -
Rodovia SC-301 - 'Km 5 - Tele
fone 72-1266.

..
I

o

�
_. ,

- -

-

JOIAS?
P�ESENTES?

,SO NO

Av. Mal. Deodoro, 364
JARÀGUA DO SUL ----

- SC
Um presente para cada gosto

[OMfRe·IU fLORIiHI
Oficina de Máquinas

de Escrit6rio
Antes '(te mandar Suas má�

quinas par,a conserto, con-
/ sulte-nos.

_

.

Rapidez, eficiência � bon.s
-preços estã,o a sua diSpOSI-
ção. .

S'IRua Venâncio da
_

I va

Porto; 331, ao lado da Weg, I,
Fone 12-0053 (recado) - Ja
'raguá �o Sul-8C.

Calce e vlsta"'se melhor
nesta primavera com a

(]úldefela
Tr.. lojas para meli!or

servir a distinta clientela,
duas nã Getúlio Vargas e na

Marechal Deodoro.
'

CIN,DERELA,
a melhor opção para

Seu problema de roupa '

sujà Já era. CIRO'S tem a

solução. Eficiente!
"

.

Fundos Açougue Mahn�e

..

ChegOU
.

Lufs Gustavo

, Nasceu na Maternidade
Marieta KGnder Bornhau-
'-sen, em ttajar, dia 21 de
outubro, o garótão �

LU,fs
.

Gustavo, filho die S'ebás- .

tião (Ivone Maria) � Demar
chi; ele nosso .Ieitor e con

terrâneo, residindo' atuãl
mentê naquela cidade por
,tuária.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CGCMF n.O à4.429.752/0001-62
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO

EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA
ASSEMBIJII!IA GERAL ESPECIAL

Convidamos os senhores acionistas. desta socie
dade, portadQ_res de ações pre1!erÉmCiais, para,

reunirem-se em Assembléia Gleiral Especial, a rea-
lizar;.se às,11 .horas do dIa 10 'de novembro de
1980, na sedie social à Rua' Bernardo Dornbuséh
n.o 740, em J-araguá do Sul (SC) para delibera--
rem ,sobre' a' seguinte:

ORDEM DO DIA
- , ,

1 .

-

Ratificar as deliberaçÕes 'tomadas pela Assem-
bléia Gel'iaJl- Extraordinária a r.e,alizar':'sie 'dia
10 de novembro de ,1980.

Jaraguá do Sul (SC); 29 de outubro de 1'980

"PEDRO DONINr
- Presidente de Conselho de Administração

SINDICAT·O. DOS TRABALHADORES NAS,•

INDOSTRIAS METALORGICAS,
-

MECANICAS E DO MATERIAL EL!II!TRICO DE'

JARAGUA DO SUL,

Edital de ConvOCação·.
...

o' Sindicato dos T�abalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas Mecânicas e do Material r;lé�ri
co die Jaraguá do Sul,' por seu Pr�sidente coavo
c'a' todos os trabalhadores nas indústrias'metalúr
gioas, mecânicas e do material elétrico dê Jara
g'uá do Sul, sindicalizados ou· não representadosl
pela 'e:ntidade, para comparecerem- a Assembléia
Geral EXtraordinária, a realizar-se em primeir:àí

"convocâção aS'15 horás (quin'ze horas) do dia' 08
de novembro de 1980, na sediei própria do Sindica�
1'0 à Rua João PIaninscheck n.o 157, em J1araguá
do Sul � não havendo quorum legal,

.

nos térmos
do artigo 612 da CLT, a Assembléia Slen\ instalada
uma hora após ou sela, às 16 horas (dezesseis
horas), r,lo mesmo dia é local em_ segunda çonvo
cação, valendo esta nos tennos do artigo 8S9 �a'CLT, como autorização para a InstauraçAo de dls
sfduo coletivo decidindo-se 'então, com qualquer
número de prese:ntes, a fim Cle ser discutido a se

gufntei:
.' ORDEM DO DIA

1.0;_ Discussão e votação pôr escrl,ltfnjp se

creto, dias reivindicaçõeõs a serem apresentadas
aos senhores empregadores ou � sua entidade die

.

classe na revisão da convençAo coletiva dei tra-
-balho, 'cula vigêncIa expira a 31 dEi

r

dezem��o. de1980' e outorga de pode-res à Dire!�rlla. do �mdlca
to para enc,aminhamento das relvmdlcaçoes, c�
lebração de convenção coletiva, ou se �ce,ssá�lo /'
Instauração de dissfduo· coletivo.

_

.

2.0 - Fixação da importânci·a a ser descon
,

- fada de cada trabalhador pe,rtencente a- categorra
representada pelo Sindicato, de acordo com a le
tra "E" do artigo 513 da CLT.

Jaraguá do Sul, 28 de outubro de,1980.

CELSO S. MEDEIROS
Presidente

SEMANA DE 1.° a 07 DE NOVEMBRO DE 1980

Silva�80 anos

colher, anotar e guardar dados de
pessoas, de fatos' econíectdos e die
oclsas que se desenrolaram _ao, longo
dos tempos. Há 10 anos, em 31· de
outubro de: 1970, o "Correio, d�o Po-
vo" saudava o "cabccünno" ,Emflio'
da' Silva, dizendo que estava "gamar-
do" pela pesqulsa 'e "vidrado" pelos
primórdios de nossa terra. Não erra-

mos na nossa assertiva; corporifican-
do logo num livro die: 385. páginas, a-.
pós muitos eortes e réduções, os da-
dos pacientemente colhidos· para .

contar, na seqüênela do �RIMEIRO
LIVRO DO JAAAGUA,-de Frei Aurélio
Stul�:r,· o segundo livro - JARAGUA
DO' SUL - UM CAPfTULO DA PO
VOAÇÃO'DO VALE ·00 ITAPOCU, que
mereceu- carinhosa apreciação do
Professor de Socio.légia, autor

doyro-I- _

mance histórico de Joinville "À� Mar
gens 'do Cachoeiira" - Augusto Syl-
via Prodoehl, que finalizava de manei-
ra tão nobre 'e gentil: "Cabe, àquele

< que deseja saber "o que e como ,en
sinar História", conhecer as finalida
des da 'educação de. nossO' temp'o e,
como professor, usar a sua matéria
para eêfucar. _E . esta obr:a do meu a

mig'o Emflio da Silva, a par die: ser
uma soberba coletãinea de pe,s,quisas, .

e, também�educação para. ,a Histó
ria". Em 28 de Julho de 1976, emple
no festejo do ANO -100 de Jaraguá
<:Jo Suf, Ó salão nobre do. Forum lo
car transformava-se em noite de au

tógrafos, a que, para sua surpresa
. comparecia o saudoso ,escritor Os-

-

waldo Rodrigues Catiral, ocasllão· 19m

que, juntamente CiQm o Prefeito Eu-:- \

gênio Sfretie, entregava ao sfgnlatário
'destas lintl�s, um le'Xemplar, com a

,

seguinte dedicatória: "Com um gran
de abraço ao

'

colaborador. deste,
. Prof. Eugênio Victor SctlmlSckel, a..

, gr:ooece com Imorredouro carlntlo o

autor - Emflfo Cla Sl.Iva". .

,Eis, Senhoras e Senhores, aha,..
mem a quem muito admiramos pelo
ser simples q,ue é e que relevantes
seirviços tem prestado à n'ossa 00-

munidàde. Ainda hoje serve-se de
sua' biclcle:ta, para locomover-se pe
I,a cidade Ie para contatar ·com pes..-

soas de suas relações, qu� não são
pOl!_cas.

\

Iniciou-se,; fambém, no oonheci
m'ento da estatrstica e na C�pjtal do
Estado, ainda hoje, quando aflor-a o.

nome d'o "velho" Sifva, . Com muita
freqOência o ex-Reitor da Universida- Foi o aniversariante exempl'o pa-de FeCferál ae S-anta Catarina"":::;' Ro.. ra seus filhos, todos berillencaminha-
oerto LaeerCfa, lemtirBí passa�e'ns vi- dos na vida e continua a ser o mode-
vidas, monfanClo amtios uma mofoca, lo em que !podem se inspirar.as gEr
em bOsca de Informações estatrsti- rações futuras.
cas e outros Clados nos confins âe '.{

.

Itapoou�lntlo e ,CIo Bràclntlo. Nessas Parabéns, pira Você - Mestre
vfagiens e os con�atos com o povo EMfUO DA SILVA!

-

�que efe fern' gta'nCfe" fac"'dade ·em fa-
.

� i
,

zer, certamente nasoeu a idéia de Éugênlo Viciar Scli'ínU�1

ElDílio· da
Mestre Em'flio da Sil

va entrá- hoje nà cesa
-dos 80 anos. Nascido ao

primeiro dla do mês de
n�vembro de 1900, do
ventre, dé Maria Úmbeli
na da Silva, o ternpo
encarregou-se' de fazer
do "seu" Emflio- uma fi
gura Impar dentro da
área que pOderíamos
chamar de "Grande Ja'

I
ragl1á" dos nossos dias

.'
-

-'E�bora criado por Carlos L�h�mert e sua ésposa Claresdin_,a deGoes, que sempre proclama com mui!O orgulho os seus pais drei criação, .

Junto das margens do famoso Rio Ne
g�o, nos limites div�sórios e contestados do Paraná e Santa Catariná lá-

. em Mafra na firma Bley, ele inici�ria
a prime:ira de muitas profissões .a deeletricista. No ano em curso, �m 25de 'TIarço ele voltaria ao Rio Negro,para comemorar os 100 anos áe seumestre Christiano Buch que o iniciaria na músiba e noa segred'os da' fa
bricação dO-- instrulll'ental.;">- 'Com uma
bagagem de muita. experiênciá queele soube armazenar da escola da vi-.
da, Jez-se professor'primário no hojevizinho.munlcrplo de Schroeder,'a
companhado de sua es/)osa M-agdallef-

.

na- Salomon, nascendo lá os seus fi
,lhos. Há 1.0 anos, quando já' andava'.

na casa dos 70 anos e, por ocasião
dia inauguração . da Ponte Pênsil
'�Unlão", .ligando Jaraguá do Sul à
Sc�roeder sobre o rio ItapocuZinho,
mestre Silva teve a melhor das re
compensas pelo seu árduo e nem
sempre reconhecido magistério, quando o lentão septuagenário Tomaselli
voltava a lhe agIladecer a graça alcan
çada, com o conhecimento das letras -

ensinadas pelo agora também madu
ro profeSSor. Atravessava a ponte pa
ra abraçar a quem o havia ensinado a
ler e esorever. Como homem fnfruen
te no melo ambiente Ie dedicado à
causa partidári,a do· seu tempn; fez
-se candidato, certo de sua oontribui
ção para melhores dias à noss,a gen
te- e à noss_a terra. Na entrada parai o .

.Ifapocuzlnho estabe·leceu..se como
comercl,ante; Tem queda para o de..
senh'o e 'é projetista, Contando-se aos
milhares os trab'altlos prestados.a

,

partiçulares e ao poder público. Os '

alinhamentos elos nivelamentos de
ruas e logradouros pÚblicos vinham
dlo,seu 'e,ntão emprrico instrumental,

-
mas que realizado.' e manejada por ,

mãos oapazes, faziam seIOs tratialno'si
respeitados quando examinaClos po.r
profissionais Cle cal�uâoi. .

'Tinta PI,á,stiQ8
-, '

/

Cr$ 39á,OO/Galão

3' .

No Depósito das Tintas MICHIGAN

Rua Procópio Gomes '�e O�iveira, 157-'

defronte. ao' Sesi

- ,

Sup_ervisores do Mobral reune�-se �m Jaraguá
ao Posto Cultural do Mo

bral, represéntando .pró
ximadamente sessenta mu

nicípios ,catarin,nses, de
batendo o programa de a

ção e os problemas .en
frentados pelos Superviso
res na .Iexecução dos seus

trabalhos.

Nos próximos dias 04 e

05 de novembro" Jaraguá
do Sul estará sediando o

Encontro Mensal dos su-

-"P8rvisoÍ'é� do Movimen,to
I Brasileiro de Alfabetiza
ção, pertencentes a G'ran,
eIe,Area' de Blumenau. São
dez Supef.Visores de iÃrea
que e�rão reunidos jun�o

"

.,

COLUNA ROTÁRIA
Ä reunião'desta semana do Rotary Club de

J'àl1aguá do, Sul. esteve 'amplamente movimentada,
tendo como visitantes os rotarianos Oarlos José
Chaves, do RC São Miguel do oeste e Rola�d _Beh
rendt, do, RC de Guaramirim e, como ccnvldados,
os Drs. Luís caríos Bolinauri e Durval Mar:caUo Jr.

O rotaríano Murillo Barreto de Azeve:dq� pes
soa ligada ao esporte e que teve participação. di
reta nestes XXI Jogos Abertos de Santa C�ta!l�a,
encerrados há uma semana, levantou um hlstérlco
do evento realizado neste Municfpio el que.prlrnou
pela organização, principalmente. Ta"!b.ém Norb.e�
to Emmendoerfelr discorreu .soore a ötlma partící
pação de Jaraguá do Sul, ob�endo tat quarta colo

cação, no cômputo geral de medalhas e troféus.
- Mario Sous,a relatou trechos da carta mensal
do Governador, durante 1St "Informação Rotária".
E Henrique Reis Bergan tratou sobre a reunião in-

I
terclubes, entre os Rotary Club 'de Jaraguá do Sul,

.

GiJ-arami'rim e Bhimenau,.Norfe, visando a funda
ção do Rotary Club de Massaranduba .. Esta "Inter
clubes" deverá ocorrer provavelmente em novem
bro:

PREFEITO POR 1 DIA'
<

O Prefeito Francisco de Assis Cordeiro; da
Capital do Estael0, em recent� at?, promoveu ,ClOn

curso pelas lelsicolas do MUnJcfplO,
.

com a �elhor
composição relativa ao tema ·de ser "PrefeIto por
1 Dia". Três candidatos apareceram empataclos e

a jovem de 13 filnos - Ana Regin� �e,r�eira�, 'a
cabou sendo -a escolar a ter o prlVllégl<Y- de go
vern8lr por um dia .a: Pref. Municipal de Florianó
pons, o que se deu no 'último dia 22.

'. .

.

. O RC Florian6polis-LJeste, através da s,ub.;Co
missão de Jovens' d� Comissão de Servtços à, po
munidade resolveu participar do evento, 'entregan
do às 1 S - 'horas do dia 22 -de outubro', no Gabine
te çfo Prefeito Cordei'rq, quando da. "transmiss,Ao
do cargo", uma placa de ouro, contendo os da
das e as homenagens alu�ivas ao fato que ocorre

rJa. Também as duas out'ras candi�atas re:ceber!:m _

medalha cômo vicS-:prefeii,to por 1 dia. Na ocaSIBO'

usaram da palavra- o Pres:ldente do Rotary,. E.y.
Schm6ckel e o rotariano Alvaro B. M. de O"vel,�a,
Presidente da Comissão de Serviços à�Co�unida
Cle, em seu nome e n� Cla sub':Comissão d�1 Jo
Vlens - Sflvio S�rafim da Luz, que se_ encontrava.
cumprindo mi,ssão aquI em Jaraguã do Sul, nos
XXI Jogos Abelrfos de Santa ,'Catarina. '

-----

CRIANÇA POBRE
. No próximo dla 9 de novembro, a contar das

8 horas da manhã, no Colégio Divina Providênciá
.serão feitas as inscrições das crianças pobres de
Jaraguá do Sul,' objetival}do estarem em condi
ções de receber seus presentes em d'�zel'!lbrO .

-, O rotariano Lourival Rothemberger preside a Co
missão de Inscrição e Dorval Marca'tto,

-

a Comis
são para o Natal da Criança Pobre.

OPERAÇÃO CRIANÇA�2
_'

Integrantes do RC FlorianópoHsi..Lest;e partici
'param no' dia 11 . de outubro die 1980, da C?pera
ção Criança-2, patrocinado pela. Ladesc-:- LIgade
Apoio ao Desenvolvimento Somai Catar�nense" no

aterro da Bafa Sul, na Capital do Esfádo. Os se

tones' de transporte' e ped'ágio ficaram por conta
da. equipe' mista que aguentou firme ,das 7 hor�sl
da manhã até às .18 hora�, sem. arredar pé, ser
vindo de refrigério os artistas da Redlel Globo -
·Cláudio Marzo. José Lewguoy, Glória Pires -e Mi
,ri,am Rios. D. Déa Bornhaus,ßn, preSidente da La
desc, J1euniu todos os integrantes da Operação
Criança-2 em animado coquet�l, às 18 ho�as. do
dia 22 de outubro, no PaláCIO

_

da' Agronomlca.
Desde já são sérios conco'rrentes � Operação" Cri-
ança-3, em outubro 'die 81 .

--;
.

'--
I \ • ..

,
.

-

AUREA MOLLER �RU�B�
Tabeliã e Oficiai do·Registro de

,

Protestos
-

- EDITAJ_ -

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abáixo reiaciónados que.compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de

. seus interess&s: I

Amos I-fartmann, R. 28 de Agosto sln Guara
mirim. Ari. DoeriJlg, R._Estrada Tib�gi G>uar�mirim.
Altamir Ferreira AIC LukJsa, nesta. Archimiro Mar
cia dos Santos, R. João Planincheck, sln nesta.
Hugo José Moraes, R. Mal. Deodoro da Fons.eca,
353 nesta." HamiltOrr Amadeo Cezário R. Domingos
da Rosa s'tn ·oes�a. Max,Spumadnd.;e Com. de Es
pumas Uda., Rodovia SC km301 n. 2031, nesta.
Marianá Von Vosse Waldmann R. Campo Alegre,
440 nesta: Valdir:HeJle$hein, Estrada Rio

�

Cerro,
nesta. Willy Altrack, Estrada Jacú�Açu, Guarami
rim. Walmor, Ventori, R. Joinvifle sln, nestl:l.

Adalzlra prazera de Azevedo'
OficiaI Malar

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_ �ORREIO DO PO�O � Ja��9"" do SuL. SEMANA DE 1.° a 07 DE ,NOVEMBRO qé 1980

CONFIRA A HISTÓRIA .. :
,DllrAode lta.,_

.. : 'HA30 ANOS

.' - Nos primeiros minutos da tarde do dia 31
de oútubro de 1950" após haver prestado 35 anos de
de bons serviços, ruiu espetacularmente a ponte so
bre o rio Jaraguáj sob o· peso .de dois possantes ca
minhões da Empresa de Dragagem e EngenhariaLtda., do Rio de Janeiro, que vinham da Capital Ga
República com destino a Porto Alegre. A ponte em
referência' era a ponte do então neg6cio Vailatti
(antes-.de Lourinor Seiffert) e atual Supermercado"Breithaupt, erigida durante a primeira grande guerra mundial, entre os anos"de 1915 a 1918 sendo seu.

,
/construtor Felipe Frenzel, ao custo de dezoito contos

e passagem quase que obrigat6ria para quéin .de
mandasse do ncrtepara o sul, ou vlce-versa,.. ' ... ,. , �.

r

,

-- Arthur Müller
/ le'ra festivamente . recepcío-nado .em Oorupá, após a sua eleição a Prefeito de

Jaraguá do Sul, nas eíeições. de .3 -de outubro. Nosalão da Soc. D. Pedro II, falava em nome do povocorupaense o sr..
· dr. Fausto Lobo Brasil, "Ilustra mé

dlco daquela comuna 'e prestigioso procer peteblsta,que. saudou Arthur Müller tendo sldo vlvaments- a-
pla_!Jdido.".' , "

.

,

-:-:- ,No mesmo' dia 31 d6J. outubro ocorria um
atentado. em, que quase perdia a vida o PresidenteTruman. Momentos antes de sajr de sua residênci,a
e,m Blair House, dois cidadãos porto.rriquenhos ati
ravam contra a casa do sr. Harry Truman, com c in':'tanto de. ati�gr-Io. \ Informa-se que os assalf,BJntestinham a ver ,çom os chefes nácionalistas em faceda conden�ção de outrQs patrrcJos que lideravamuma corí�piração e que visava depor o Pres.identeRo'osevelt em 1940. '

•.. HÁ 21 ANOS,
- Na época dizia-se que a UON só reali:Z'a

va ,as sessões da C�mara às, 7 horas da manhã, por"que, não qu�ria que o povo assistisSe aos trabalhos,em�ora minoritária.. Apl'1esentou-se, então, projetosrßallzando ,sessões à noite e irradiadas pela emissoralocal. Até ar ,tudo bem. A 'oposição' agressiva,' bolou
os 'podres. para 16ra 'e, como nos tempos d� hojena épOCà também há�ia a conhecida ,",abertura poHtica", que infelizment� durou pouco. Como não se
pudes�e votar, c�ntra ·0 proje.to de interesse' popular, Tesolveram a. questão, cobrando as 'irradiações?e Cr$ 1.500,00, para Cr$ 16.000,00 por mês. O proJeto, .embora ap.rovado, aqabou ,não vingando !pormuito tempo, pois, para poup:Slr o Erár"io Público
devi�,s�r pago pelos',fdrs. Ê os vereadores rec,ebia�
apenas um j'elton simb6lico.

."

" I' ,,,. - , ,

- Pelos anos de 1959 já estava Jaraguá mor
dida pela industrialização ã 'entregavam todo o ou
ro para o bancfido explorar. Era a Tecelagem I ttajafSIA. -_ 'Tecita que queria estabelecer':'se aqui,' vin- .

dO qU8JS� falida da cidade portuári:8. O assunto foi
foi amplamente 'discutido no Gabinete do Prefeito
eJivôlvendo- os veraadóres Julio' Zacharias Ramos'
Leônidas.Cabral Herb$ter:, Eugênio Victor Schmbckel'
Murillo Barreto de Azevedo, Vi�ctor Bauer, Mário Ni�
colini, A�varo Severino Piazera, João .Her�'!1rJio Car
�oso, �rlC�� ,B�ptista e Vltórlo Lazzaris. Todos que
riam_a mdustrla, mas cOrno propulsor de, progressoe nao aventura polrtics. Lá, no o'alo·r da discussão
nasoeram ,as fof6Gas. tim Industrial, da Barra doRio- Cerro teria oferecIdo um terl'1�no gr�tuito emtroca de tavores futuros. Logo em seguida era vei
culada a notrcla de que vereadores da Câmara Mu
n.icipal haviam f1ecebido tentadoras ofertas pecu�'nlárlas, em _troca da isenção, para aqui se esta-belecer. A moral da' história ,acabou revelando \

que' o negócio' não era sério, e nuncal se realizou
gra-ças ,â' previdêfiç'ia de ,alguns vereadolles da opo�sição: Fieiliimenté nas" providências o terreno) hojeocupado pêTa Neves Artefatos de Madeiras Uda.
não passou para 'ElS mãos de' aventu�eiros.

... HÁ 10 A'NOS - 'r ' ... �",.

.,

-�Na�serhana â'ér1.à·a ('de 'Novembro de
1970, abuhdavam(-os anlversários�cá�na térrà: Dona
Ida' ZetIJel Séhmõ'ckel? mãe do então Vice-PrefeiTo
de' Jaragúá . do 'Sul, 'completava 75 anos,' residente
em 'Cur,tiba;� Ei:JgêniQ"Victor SchmõcKel )aniversa
riava d1iä' 2/nov: �da:ziam"'o rapapé: em em cima de
le; Emmo da -Silvá,'o pesquizador inigualável äe
nossa terra e autor de livro que conta' um capitulo.
da povoação de Jaraguá, completava ,os seus 70
anos de vida;

.,__ 'João Arnaldo _(deve ser GascllÖ) escrevia
para o CP, comentando :a opinião pÚblica mundial.
Salvador Allende estava

.

no ápice chileno. E con
cluia: "Pensando/ em tudo isso, podemos ,diz'e'r
que poucos fatos houve ,no século XX tão i.mporf.an
te quando este para o fu1uró do nosso continente,
que busca um caminho pr6prio e redentor: para
seus problemas. A. América' Latina vive um momen
to

.

decisivo.' Vive um dilema histórico. Queria Allen-.

, !. .

de impedido de' assumir o poder ou' de governar..
. 1

. -.:-- Pelo Recenseamen,to' G'eral-do Brasil, Ja-
raguá do- Sul, em '1.0 de.Setembro..,d:e 1�70; dava 'a
seguinte POPUII81Ção: 30.2�3, sendo 'na Zona lJ_rbana:
7.110 homens e (7.490 mulheres, totalizando 14.758 e'
na Zona Rural: 8.066 ho.mens e -7.375 mulheres, tota
lizando 15.480, inoluindo 39 pessóas. não moradoras
presentes. ·Morado�es ha"ja: 30.041. Com os ",ão mo-.
radores havia: 30.233� O.K.? Quantos somos. hoje?
Dizem as informações' que não vamos emplacar
50.000: Será? Donde se mostra então tanta produti
vi.clade? Um novo mila,gre brasileiro?

. -

Kadaf
SUTeira "amor

.

Leio nos jornais que' a Campanhi-a Jensen. -

ao
peso dos seus 108 anos ·de existência, está na
lrnlnêncla de encerrar as suas atividades, corroldapela desorga�ização e pelas dívidas. O fato, postoque melancóhco, não seria novidade no panorarnaempresarial brasileiro, tão acostumado a essesfracassos. Parece que a maioria dos dirigentes em
presar!ais do Brasil não laprendeu ainda a dar aquele saltó que transforma a -lndústrla dei famllla na
ellJpresa de maior amplitude.

.

- ,-k-
A 'empresa brasileirial podie ir bem, 'enquanto a

sua contabilidade é feita no caderno de 'dever' e 'ha
ver', onde s� r.e'gistram as compres feitas, as vendas e
os fiados. Mas chega uma nora em que a concor
rênci� impõ.e decisões. he�6icas: ou amplia .o parque lndustrlal moderniza a centablltdade, atualiza
os métodos de produção, dá' presença no mercado competitivo, aumenta o capital ... óu morre.

"

..' ,-*::_ \

.' . -É nesse exato momento que a multlnacíonat
entra .na.hlstõrta, comprando o acervo, ae marcas
,e a pequena estrutura ;d'e dlátrfbuiçãö [áexlstents, paga quanto quer, porque encontra uma firma com a

c,�rda'-'no 'peêcoçd a, com certa razão, posa de he
rOI, porque em' um ano, os escombros pré-falimenta lies vlrarn empresa próspera,

.

com os pagamentos em dla, coma linha de' produção ampliada e osfornecedores vendendo cada vez mals,
�

�

..
� It�

_

Em "muitos casos, esses mesmos empresáriosquel fr�ca�saram 'ri� iniciàtiva privada, vão p.ontifi ...
, �I' em_emprêsas pú�licas" ondeJ o lucro e apre':'JIl'IZ'0 'nao' passam l:Ie"ficçã'o contábil e de gráficosespalhados pelas' pareêfes. /'

� I

-"'k--'-

,
'

JMas e_u dizia, que o oaso da Jensen .me. p'IIeo-
c.upa parti?ularmente, p�rq�e, segyndo o .que tenho
lIde Ie ouvldo,a mesma pessoa ou firma que com
prou 'o contror'eI acionário dessa. centenár:ia indúsria blumenauense detém a posse de um estaleiro

'

e de uma grande indústria' pesque,ira de Hajaf e
parte para ,a compra de um segundo estaleiro nam'esmlf cidade. >

,

'

.

. .-,*-
E quem compra: tudo isso é�um certo selnhor

F�rid' Kaçlaf, que não e_ outro, mas 'o mesmo que,com ,? c0l'!t�ole da Jensen,. dona.do melhor pl,ã:ntelde-. gado I'eliteiro do Estado, :está deixando a vaca ir
,.para o brejo, 'sem ne.nhum-)rooadilho.

;,,� �
.

_ Pa�ec�m� pouco prováv�1 que uma organizaçao sólrda de'lxe de pagar .fornecedores de leite da
Sl,.la indllstrla,' mas leve a bom .termo os enormes
encatgC?s de dois estaleiros iE!I mais grande indÚs�
tri'a pesqueira, onde trabalham centenas de operá-riOs. ' , .' . ',I .

'

.---kr
'Do' ponte) a'e vista da econ�mia do Estado, nãohá nenhuma vantagem em 'se trocar de empresáriospelo simples ,prazer de trocá!!los. '�misteJr que o

, empresário novo seja melhor e mais sólido do queo anterior. E :paf1ece que no caso da Jensen, tro�
Cou-se o ,roto pelo esfarrapaao. O que é uma gr:ande
pena. ,

.

Oomo homem emocionalmente ligado à 'elCO
ri'omia de ItaJar, espero que os problemas da Jen-.
sen fiquem circunscritos àquela indúStria e não se'
transml,tam 'a esse estranho conglomerado .indus-

. trial que - pelo que ouço - obedecem à orienta
ção' desse misterioso Farad Kadaf, a qu"em a in
cúria. dos antigos dirigentes da centenárià empresa, /

entregariam um esp61eo de veneráveis
.

tra'dições,
que não devia: terminar de maneIra tão melancólica. J,

'--k--
.PS -- Tanto os ,leitores desta coluna me per

guntaram e me contaram coisas sobre' á Coca-Cola,
que menclonell :em artigo

.

anterior,. como grande
consl!"1idora da coca peruana, que fiquei saben
do de· uma novidade que suponho poucos' conhe
çam: qUando você ver cade'rnos escolares, lápis,
meias, blusas, calças; 'c'amisas e, outras peças de
vestuärio com 'O .timbre, da Coca-Cola não' pense
'que se trata de brinde daquela Indústria. '� que ela
mantém uma espécie de butique atrás da sua ·fá�
brica ;em Saco dos Limões onde vende esses. pro
dutos ,ao público. AmerIcano não dorme· de touca.
,Isso d.eve ser 'l0vldade vinda aos 'EE UU. (SJ).

�: :.oi' i,;..,., jtc.;!. ._

'

Emenndörfer Comércio' de Veículos Ltda.

Novo salário minimo·
(r$ 5.778,80em SC
o salário mínlmo se

-rá reajustado em 39,49 I

por cento a partir de,
1.0 de novembro (ho-

-

.

je), passando de Cr$. ' ,

4 'mil 149,60 'Para Cr$. :
5 mil 778,80. nos esta
dos do Rio de Joneiro
São Paulo, Minas Ge
rals, Espírlto Santo, Pa
raná, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul, a-

lém do Dislrito Federal'
segundo 'a Assessorla
Econômioa do Ministé
rio do Trabalho,
De acordo com á lei

.. Salarial em vigor" o

ISalárlo mínlme é· rea
justado automaticamen
te; de seis em 'sels rne-:

ses, apllcando-se a ta
xa de ·110 por cento

-

.

sobre o Indloe Nacio
nat. dePreços .ao Con
sumidor' '(INPC), fixa
do .pelo IBGE . em 35,9
por 'cenío para o 'mês
de novembro. O rea

juste do salário mrnimo
d�terminou também au-

tomaticamente a' alte-
.. ração' das: faixas sala.,.
riais sobre as quais in
cidem os reajustes sa

lariais aut'omáticos· de
t,odos os trabalhadores
que têm contrato com.
base na C.onsolidação '

das Leis do' Trabalho.
A primeira' fl:lixa "-,

até· três mrnimos
� oassará de' 'Cr$ 12 mil
44ß,80 para Cr$ 17 mil
366,40; a segunlda -
até 10 mrnimos - pas
sará / de

.

'Cr$ 41' mil
496,00 para Cr$ 57 mil
977:,80; a teréeira - a
té 15,mrnimos - pas
sará de Cr$. 62 'mil
244,00 para 'Or$ 86 mil'
882,00; a quarta --' àté
20 mrnimos"� pa'Ssará
de Cr$ 82mil'W2,00 J>a
ra' Cr$ 115 m;iI ' 776,00

3 '

,Eu 'e O

vento'
Alalde S. do Amorbn,

Uma ,aragem, cortante .

assobia nos ramos das
árvores que.. se inclinam
submissas.'

'

(Toda a natureza se rende
aos caprichos do vento
.que sopr.a' forte; varrendo,
com fúrià, os . cantos da
Terra.

.

A poeira, ql;le tudo envol
ve, rouba graça e bel'eza
gerando certa intranquili
dade..
Uma sensação de me

do invade ,a alma que a-

cede as variadas ,e. dife-
.

n�ntes fases do tempo
cOm mudanças inespera-
das.' : � - _-: ,- � ��.

aglomerado de' conjeturas
as mais .confusas· e esqui
sitas' misturando o pensa-

. mento. Dar- tudö é melan
colia e súpliea.

�J! um pedaço negativo
quai descarrega dúvidas �.
ansiedade - confundindo
sentimentos,
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Liderança ' � I uma qualidade
que não nasce por acaso

Prof. Pàulo Moretti

o � 08 _.uioI __--'-f_ i Uaera.:.. s�
.' . IIVINVIII_'_

,

ça têm lançado alguma luz Sobre oá cemplexos es
lágios do seu. desenvolvimento. São conside1r�v!=,ls
os. atributos pessoais' que se exigem de um verda
'deíro Uder. Entretanto, não, bastam longas listas

. em que se relacionam qúälldades supostamente
exigidas de qualquer Uder.

.

Ségundo alguns; do Uder se exigiriam,· por 'e-

xemplo: energia, caráter,
.

inteligência, cultura ge
rat, capacidade admlnlstratlva, senso .

de determl
nação e direção, decisão ê lntulçâo .' psicológica,
visão dàs coisas para ,as medidas 'que se fazem
sentir.

�

.. .',.'
De nossa parte, aefirilmos um Uder como pes

soa que, por se sobréssalr dentro\�e um grupo, gran
jeia admiração, respeito, prestrglo: '0 sobressair-se
é indispensável, não obstante ocorra -em eltuações
que não ,podemo/s_ generalizar. Para' um atleta, por'
exemplo, a par de outr�s .qualldadl:!s,. pr.eval;ecer,�m
as de ordern frslGa. Paria .um .profes.sor, .domlnle Ga
Idisclpllna que leciona, aplicação de téenleas e" re

cursos dIdátIcos que o fazem .�dm:irado e respelta
do por seus colegas ,e alunos.

,
. Para' qúa,lquer Uder, Indispensável se nos pa

rece possuir IntuIção psicológica, . o que faz com

que entenda o comportamento dos demals men:'bros
Ido grupo, Interprete os mot!yos· que os orlg,�am"
estabeleça a forma de conclJrar pontos de' Vista.,
sem lançar mão de 'Imposlções' de cim81 para baixo.,

A par disto, os aotes pessoais são de vital im

portância, "não para exercer ·um . a:omrnio d� p�o:
cessos Intrrnsecos, mas para promover o poder de
persuasão,. visando' à identificação de todos com

objetivos comuns.' -'

Entender o outro não � tarefa fácil, �qua:nto mais

influenciá-lo. Para çonseguHo, o subs.trato da li

derança -não consiste apenas no. exerc(clo da �uto
ridade, mas sobretudo na influên�ia do prestfglo" é
tornar-se merecedor de confiança de quantos a-

glutinam forças por uma causa co,:"um.
'

•.

Inata ou adquirida, a liderança sempf1e tera o

condão de centralizár a at�A,ção' de �admirado'res ou

. subordinados, aprimorand() quaUdades i, pesso.ais,
enriqueoendo a Inteligência, transferindo' expen�n.
cias, mobilizando energias, C'oncentl'1ando a�ençoes
daqueles ,que buscam ,,00 Ilder um chefe, ou um e-

xemplo. .

.

\, , -

.

• Se é óbvio que qualidades �pessoals podem .ser
.

aprimoradas, não menos· verda�'eliro é o argumento
de que um Ifder, n00 exercr-cio do seu .manc;Jat�,. será
tanto mais admirado e, benquisto quanto maior _for
a força da Influência qu� exerce, fazendo. com que
todos busquem nele não apenas, Q yhefe ou· a au

toridadé que se pressu:põ_e �r,.mas o. a,migo e o e�em
pIo que sei impõe ser.

�

Der tod ist nicht' das ende
"doU iU1'IIehfeld, Silo Paulo

Der Tod ist nicht das �Qde,
/ Das Ende ist er nicht,
Wenn wel'ken de,ine Haende
Und welk das -Angesicht,
Dann wird der Leib verwesen,
Wird Staub, dem Staube gleich,
Die Scole wird sich, Joesen
Und gehr ins ew'ge Relch�

-,.

Das Leben ist �u wenig
Fuer alle unsre Pflicht,
Ob Bettler oder Koenig,
·Des Erdenwallens Endo
Kurz brennt deIn LebonsHsht
Wirde neuer Anfang sein,

.

Wird' neuer Anfang s'ein,
Wenn' ruhen deIne Háende
Gehst du zum Vater elu
Rudolf Hirschfeld, são Paulo

.
.

A segurança da sua compra ou da .sua- v.n-
da, uma garantia segura d. investimento.

t
,

Se vocl quer comprar ou vender -um. Im6-
vel, procure a EMPREENDIMENTOS -IMOBILlA-
RIOS MARCATTO LTDA. _' ,

..

Empreendimen.tos,· .:Imobiliários'
Marcatto

'

ttda� .�,
' ,

Av. Mal. Deodoro, 1�:t79 - fone: 72·0166 ,

JARAGUÁ DO SUL' -- SC

.

Relojoaria. "Iven'ida '

�

'.

QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,
PRESENTEIE COM AS SUGESTOES'_

-

DA 'IlElOJQAAIA AVENIDA.'
�./

Conheçtt as sygestões . em J61as, re\6gl.os�
pratarias e artigos finos para presentes e' rece

ba o atendimento com o carInho que v.
I
mereçe.

Av. Mal. �e�doro, 431 - FalN: 72-0038
...:

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO, DO POVO - Jaraguá do Sill • SC SEMANA DE 1.0 a 07 D.E NOVEMBRO DE 1980

Ele'gia de-' um aniversário .

..

2 de 'novelD·bro�. de..i1980
Não fosse a 'Iigaçã.o· ao nosso Jornal. .

.

Já -estarias absorvido pela Capital
.

.,Ef!1 Se�em�rq �par�ce� um d!JP!o 911C"ê
. So assIm que a gente Te vê ,'-

'

,

Onde fica o no�o prezado amigão
Para dar aquele gostoso aperto d$ mio
O abraço respeitoso
De ser humano. carinhoSo

,
O amigo fi,9ue ciente'
Mudou nada daqui da'gente
Passamos nossa vida tão singela .

Que nada tem ide.. comparar con; aquel$
De 'voeê cercado dos rotarlanos
E;. dos companheiros serranos
Bem por isto não vamos deixar
De coração aberto congrQtular�
Pela digna data que Você escolheu
Quando para este mundo: Você' nasceu
Estas simples rimas 'dedica cannbcsamente
Teu velho companheiro

'

,
.

.CóruPá, Novembro de 1980

.

Claro Valente

DECRETO N.o 61.5/80
-

suplemente Dotação do Orçamento vigente.
VICTOR BAUER,'Prefeito Municipal de Ja

ra_Quá do Sul, Estado de Santa Catarina no uso é
exerctcto de suas atribuições, com base �a L!e'i Mu
nicipal N.o 761/79, de 31 de outubro de 197_9,

I DECRETA�
Art. 1.° - Fica aberto um Crédito Suplemen

tar no valor de Cr$' 325.000,00 <Trezentos -e vinte e
cinco mil cruzelros)- para reforço do programa 'e
verba abaixo discriminadas, contentes do Orça
mente vigente, a saben

ANEXO I-'QUADRO A
0601 - Dlvlsão de Obras
0601. 16915751.Ô08 - Construções de Pontes .. , ...

.... Cr$ 325.000,00
ANEXO " - QUAÓRO A,

0601 - DIVisãó de Obras

I0601.16915751.008 - 4.1.1.0 - Obras '91 Instalações
.... crs 325.000.00

'

, �......
-

.
.

Art. 2.° - 'o recurso pare cobertura deste
Crédito Suplementar, correrä por conta do Oonvê
nio DEH-SC N.O 24/79, firmado com o Depart,amen
to de Estradas d� �odagem, assinaç!o em 10 de
outubro de :1979, autorizado 'pel·a lei Municipal N,o
765179,,;de,23 de novembro de 1979. -

'

.

Art. '3.ó ;...... ESte DecJ'leto entrará ein vigor' na
data de' sua publi0l!llção, revogadàs as disposições
em contráriO.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
'do Sul, aos 24 dias dio mês dtf outubro de\ 1:980.

-' ,

. VICTOR BAUER'
Prefeito Municipal

O presente. Decreto foi publicado e regis'
trado nesta. Diretoria de Expedi&nte, Cultu�a e As
sistência Social, aos 24 dias·-do····mês de outubro de
1980. L.

'

:����.'#'{�···t!W/W"'W':,;�t.:::tJ\.WJ,\.;�,,:;�;� !

'.__ !__ ._:�li: .. _.._:..;,.,.q. --$._- 0;. , ............ "\..'-F'.,.� _--<7.
. ��t.!:'t;(;.':�t.. --:......!fr. ..

ASTRIT K. SCHMAUCH
.

Diretora

Europá DistribuidOl'a
Temos, A venda excelentes filmes el'Oticos im,portados,

coloridos. Precos: ér$ 3.200;00 (30m), Cr$ 4.200,00 (50m) e

Cr$ 4.800,00 (10m).

DESEJO RE{''EBER O FlLMB N'CMERO "

o 201 -�Urso -de pellloia .

O 202 '; Romaria ',. I

O Z03 - Sexo_ e.peoJal, '

O 204 - Bar.
.

O 205 -- Show dá lésbicas n-

D ' 206 - Cltdelra., 'de rodu '.-

O 207 - Praia.' ..'
.

O Z08 - Show dê" lê8blcaa t - .'

O 109 - � .' _.' -'

.

O Z10 - CoJUlUltOrlo mê4fco '

", !

Qr 211,. - Os v�� (10m)

O rjlllll ,- Branca. de Neve e, 08.7 anlies I (50ui)
.

EJ 118 -4Bra�oa de Neve -e- Dá ',7 anlllll n (liam)

O lU - Gra�de • preto

O ZU - Os mo�uelro.
O 116 - Playboy orgie

O' lI1:7 - Orgia com barbeador

O 118 - Amor na 'enfermaria

O 219 - Fotografia de ca.samentó

O 2110 - Amizade

O. lIl!1 - Banheiro

O 222 - A primeira orgia .

. O 2�8 - Orglà na ,sala de glnâsUca
_-:

r" ."..�. ,..,...

.Dispomos, também, de ,sistema 'cassete, com 1 hora (6

fUmes). CrI 9.000,00. /'
,

Envie o cupom. � o e1IeQue llOIIIIDal na. mesma remessa

para �pa DIstrIbuidora _ Post4 Bésta.nte - 89150 - .Tara

pA do Sul-SC.

....-lo ,.

"
Preencha em letra de forma: _,-

;N� :•••••• : ••••••• ,;, ••••••••••••••••••••••.••••••••
End•. : .. � : .. .' : • :. N.o apto,. , .

;Bairro � •••••••••••• , •• :•••• '. " ••••

Cidade •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••
Estado ., ..•••

A.tenllAor Ntrltamente proIbido .,ara menorN de 18 anos
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Terraplmagé� :V��iiS
- d. lido Domingos Varg� -

.

.

SERViÇOS COM IIETROESCAVADEIRAS ,

- , •.

E 'TRATOilES DE ESTEIRAS
� '"..

., ..,

-E-

Tubos 'Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAL
Rua JOlnvllle, 1016 - Fone: 72-1101 .:

JARAGUA DO SUL .

.

-:- Santa Catarina

Compramos
MELHOR PREÇO

-

Vendemos
J' QUALIDADE

Administramos �

AlCONFIANÇA
/

ugamos
'TRANQUILIDADE'

.
""

. CÖNSUlTE-NOs', TEMOS VARIOS IMOVEIS�
Rua Waldemiro Mazureehen, 42 - Fone 72-11'01
JARAGUA .00 SUL STA. CATARINA

Imobiliária
SANTA' MARIA--' Ltda,,\

éOMPRA, VENDA E. ADMINISTRAÇAO
.

-

< DE IMOVEIS.
CRECI N.· 1.309' ,

c

CARR�AIIIAS HC
I

Hornburg � Indústria
Carroçarias Blindadas

/

CARROÇARIAS
. BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES _;
ESQUADRIAS I!
M6YElS.

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

. .

�

. Construtora Seria' LIda.
CONSTRUÇAO/CML, ENGENHARIA E

,

COM!RCIO DE MATERIAr
.

DE CONSTRlfÇAO.

'Rua João Ptcolll, 94 .;. Edif. Carlos Spézla
.

Telefone: "72-0214

JÀRAGÜA DO SUL •

'.

STA. CATARINA

ORGANIZAÇAO CONTÁBIL
,

..

' A', .

COME'ReIAl SIC, LT.�A.
Eugênio Victor, Schmöckel'

CRC-SC n.o 0048

Téc. Conto Antônio José'Gonçalves-

CRG-SC n.o 7.786
Téc. Conto Yvonne A. S. Gonçalves

CRe-SC n.o 7.638 _

Contabilidaqe - Recursos Fiscais e Admi_.
nistrativos - Serviços de Marcas e Patentes �

legislação Trabalhista e Previdência Social -

S'egur;os �m Ger,al e Serviços Aéreos VARIG.
Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguá,
do Sul"';':' Av. Mal. Deodoro da· Fonseca, 130 -
Telefone 72-0091.

----------------------------�_.

\liação Canarinho
.

TßANSPORTE U�BANO�
..., INT�RIJRBANOJ EXCURSOES.

. A "Canarinh9" preocupa-:-89' com a sua lo,;,
comoção, cotooando à disposição modernrssl
mos Onibus, com' pessoal especializado, possi
bilitando umà viagem tranqüila, rápida e segura.

�.

Programe beml Programe CANARINHO - o
transporte carinhoso•.

JÃRAGUA DO SUL
.

-' SANTA CATARINA

� Gavuno Federal-recQperará terrenos -alagadiçoS-8m s,.C
. .

/

Cinquenta e cinco mil
hectares de terrenos aíe
gadiços existentes em Sta.
Catarina serão recupera-
"dos, através de drenagem
e irrigação, de acordo
com as metas e�tabeleci
das para Q Estaçio pelo
PROVARZEAS - Progra- .

má de Aproveitamento· Ra
cional die Várzeas Irrigá
veis - do ,Ministério da

Agricultu)'�.
Para o lançamento ofi

ciai do programa no"CCEsta
do, estiverem em Florianó
polis o Assessor Espec·ial
do Ministério dia. Agr,icultu':'

. ra, Rafael José de Oliveira
e o Coordenador Nacional
do PROVARZEAS, - Ernes1
Lamster, que juntamente

, com
.
'o Secretário. Hélio

Andreazza, da Agricultura
e do Abasteolmento, con

cederam entrevleta coleti
va à imprensa._.,

Provarze�s

, Segundo Larnster /"exís
tem no Brasil cerca de 24
milhões de hectares de
várzeas irrigá�eis,: sem a

provsítamento def:llido:
Os objetivos do_PROVAR·
ZEAS em ämblto nacional
é pois, a implantação de'
projetos. 'a nível .de pro-

-

prledade rural para o a

proveitamento do solo e

da água. A meta dó Pro
g·rama é fazer' com que
sejam recuperados um rnl
Ihão de hectares de vár
zeas nos próximos 5 enos,
através de obras de irri
gação e drenagem".
/ Estas áreas poderão
ser aproveitadas para vá
rtas cutturas, informou
-Larnster, entre elas, o ar

fO? (na época das chu
vas:., milho, feijão, ho�;ali,

ças, forragens e trigo '(na a,gricultores, através -ãa

época da seca). O técnico EMATER/ACARESC, n$
salientou ainda a grands' pesquisa agropecuária ª

produtividade destas ter- ser desenvolvida pa:a EVJ

ras, que muitas vezes pos-
.

PJl.SC
.

e na 7"p·)litica de
sibilitam a produção de 3 mecanização aqrícola a

safras por ano. A imple- ser efetuaJdia através da

mentação do PROVAR- CIDASC, todas elas em

ZEAS, deverá fazer com presas vinculadas à Síe�
que no período 1980/84 cretaria da Agricultura e

sejam' incorporados mals do Abasteclmento.
'Cite 20 milhões, de tonela- �

"! ..,
• , •

das de grãos, hortatlçás e Atualmente Ja exístem 2
·

forragens ii atual. produ- equipes da EMATER/ACA-

ção nacional.
.

. RESC trabalhando no Pro-

grama, uma em Araranguá
e,outra em Joinville. Estas

equipes foram colocadas
no ·ir:iicialme.n�e com. recur

sos do BIRD e dos Gover

nos Fedleral e Estadual e
,

. ..

estão iniciando os primei-
ros trabalhos. Para 1981

já estão. definidos os re

cursos para a 'área de as

sistência técnica, prove
nientes do GOVle:rno Fede

ral, o que permitirá formar

mais 5 equipes de traba

lho; totalizando 7 equipes
exclusivas do projeto PRO-

· VARZEAS.

Provarzeas eil'
Santa Caltarina

Segundo o Secretário
Hélio Andreazza, "em San-

·

ta Catarina existem entre
'100 a 120 mil hectares de
várzeas não aproveitadas,
que precisam ser recupe
radas através de drena-

, gern e irrigação". 'As me

tas do PROVARZEAS para
c Estado são' a recupera
ção

.

de 55 mil hectares
deste total existente, no

,

prazo de 5 anos, o que
permitirá um conslderável
'aumento da nossa frontei
ra aqrlcola,

, No total; Santa Catarina
;d!everá' receber 350 ml

" Ihões de cruzetros. ou ser
Enfatizando a lmportän- ja, 5,5%' do total d'e 6 bi

ela do Programa para San- lhõas de cruzelros que�s
ta Catarina, Andreazza a- tá sendo -apllcado pelo
firmou que nestes 55 mil . Ministério da Agricultura

� hectares de várzeas, caso no PROVARZEAS a nfvel
fossem aproveita!dlás para nactonet. .

o ptantlo de cana de açu- _ l' �

· car, com vistas à produção Além destes recursos,

dó álcool, só esta área a- existe ainda uma verba de

tenderia r-s nidt8;; do PRO-: 40 mit!Jões, d�' d61afles

ENERGIA, suprindo" as ne-
. provenien�es ao. ,Banco

-cessldades previstas por Mundial, ®stinada ao Pro

este Projeto. que são de grama em Santa Catarina
280 milhões die litros de

'

Esta verbá ainda .está sen

álcool. do negociada, e o Gov�r-
no

.

do Estado atr�vés" a

.Às llnhas. do E'rograma COD'ESC edá eSlfudand?
no EstadO estão apaladas, os custos de'3te empr�stl'"
na assistênoia técnica aos. mo.

�----��Wk�. � --.
.' Juizo de Direito da-Comarca de Jaraguá dO Sul.'

,

EDITAL' DE PRAÇA

Em resumo (art� 681 do CPC), faz saber o s�

guir1lli�: Venda em 1.8 praça: dia 04 de novembro
p.v., ·às 10 _horas. Venda em 2.8 praça: dia: 14 de
"novembro p.v., às.10�ho..,as, por quem mais der e

maior lance oferecer. Local: Ediffcio do Forum'da
.

Comarca de Jaragu� do Sul. Exeçução n.o 7.429.
Exe�üente: -Antônio Leónardó Derettir Executado
Virgilio Eichinger. Bem' a ser praceado: um ter
reno, situado na rua J'oão Januário· Airoso, nesta
cidade de Jaraguá do Sul, c9m a área de 425m2, _

fazen�o �s seguintes confrontações: 17m: d,e fren
te com a rua João Januérlo Airoso, fundo)s com

"

a mesma metl1agem em terras de Gustavo Rubin,
extremando de um lado com 25m, em ditas de
Frederico Walter e de' outro lado 'com 'a mesma /'

metragem em' terras de Gustavo Rubin. Tra�s<?ri-
to no Registro d� Imóveis dest�

-

C�m�rca,. �ob
n.0,.39.758, livro 3-V, fls. 25, no valar de Cr$ ....
200.000,00. Nos autos nã'o, consta q,=,alqy�� :�nu� ,

ou recurso pendente. Dado ,e, pa�sado nesta .ci
eade de Jaragüá do Sul, aos 08 dias, �Ç>. rT'!�s d�.
setembro do ano de 1980'. Eu, Adcilpho Mahfud,

.

Escrivã(),c_o subscrevi.

Ham'nton 'Plinio Alves
Juiz de Direito

. ,

Juizo cre Direito dá Comarca de Jaraguá do Sul
. . �DJTAL DE PRÀÇA

Em resumo (art. 687 do CPG), f81Z saber o se

guirite: Venda em 1.8 praça: dia 14 -de novempro
p.v., às 10' horás. Yenda em 2.8 praça: dia 24 de
novembro p.v., às 10 horas, por qu'em màis der e
maior lance oferecer. Local: Editrcio db Forum
da Comairca de Jaraguá do Sul. Execução: 7.p17.
Exeqüente: Ernesto. Enke. Executado: Vergilio Ei
chinger e Terezinha Vogel Eichinger. Bem a ser

praceado: um terreno, situado nesta. cidade, à rua,
n.o 8 � João Januário Airoso, desmembrado de
uma. ·área mai9r; cóm a área de 425m2, sem ben
feitorias, fazendo frente em 17m, com terras de
Vergilio _Eiching�r, travessão dos fundos em 17m,
com terras de Afonso Spezia, extremando pelo
lado dlrelto 'ern 25m, com terras de .Arnoldo Strin
gari e pelo lado direito' em 25m, com terras .de
Frederico Weber. o Imóvel' acima descrito disfa
28 metros, até a' rua n.o 8 - João Januário Airo
so. 'Está registrado nO Registro de Imóveis d'esta
Comarca, sob n.o 40'.132, fls. 95, do livro n.O 3-U,
rio valor de Cr$' 20'0.000',0'0'. Nos autos não oonsta

-

qOa:lque'r ônus ou recurso pendente. Dado e pas
sado nesta cidade de Jaraguá db Sul, aos 08 dias'
do mês d� setembro .do .ano de 1980. Eu, Adol-
pho Mahfud, EscrivãO, O sul:lscrevl.

.,

,

H'amllfon 'plinio .Alves
Juiz de Direito

., ... ".

..DN·ER paga
quotas do Fundo

_. Rodoviârio
Nacional

,

Fõnte do 16.0 Distrito Ro
doviário' Federal do Qepar
tamento Naciona,l _ de Es
tradas dê'" Rodagem, infor
mando que 'está depositan-

· do no Banco .do Brasil,
desde o dia' 27 de outu�

bro, segunda-fe;ri.l. para
fPr.·f,sse, '.a$ Quotas -dO'
Fundo Rodovi�rio Nacio,
nal. re):artivas ao primeiro

· trimeSitre do corrente e-

· xercicio;
• .. • ..... • '. ,o:'�

. O. v,alor� t.otal de�sas
OUQta$ é_ de cr,S ,

29, 22G.192,75,.. envolvendo
cento e sessen_ia e quatro

· nmnicipips, ,?ujas prefeitu
ras se enço,ntram- .c:Jevida-·
mente habilitadas.

Com um grande atràso,
cinco municípios . .-rten

,,0 tes a Microrregião do Va-
'

'�e dó Itapecu' (Amvali); à
exceção de·Guaramirim, ti
veram suas quotas repas
,sadasao Banco do Br"asn,

. cujos valores são: Barra
, Velha Cr$ 84.370,26; Coru-
pá Cr$ 100.708,11; .rara
guá do Sul Cr$ 436.337,97;
Ma�sarand'uba Cr$ .

122.618,.16 e· Schroeder

Cr$ 38.720,46.
-

TRANSPORTE
, INTERNACIONAL

�W,':
"

b.t::..� � �

O diretor geral do l?NER
.' Engenheiro David Elkind-'

. estarr� em Santa Catarina'
n.o próximo dia 5 de no

vembro, devendo pernoi
'tar na Capital do Estado,
para no dia seguinte via
jar à Dionísio Cerqueira,

_.

onde deverá assinar os '3
contratos de ._consfruçâe

, da BR-163 lei oficializar a

presença -do DNER no
• Porto Internaclon,al de Pas
sageiroS e Cairg.a entrei o
Brasil e a República da A.f---""
gentina.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMANA DE 1.° a 07 DE NOVEMBRO DE 1980-

-áb- LAR 'Imóveis
. AGORA EM· NOVO ENDEReço:

Av. Mal. Deod. da Fonseca, G'a.leria "Dom Francisco" 6113 '

.
.

Telefone (0473) 72-0510

CASAS:

Rua Frederico Curt Alberto Vasel, magnificá resi

dência nova em alvenaria de 208m2 com 2 suites, mais três

dormitórios, banheiro social, dependência para empregada,
garagem, edificada em terreno de 933,50m2. Também fi

nanclãvel pela Caixa Econômica Federal.
- Rua 25 de Julho, esquina com Rua 199, vilá Nova,

casa de madeira com sobrado em terreno de 504m2. Acel-
. ,

ta terreno em négócio.
� Rua Pe. Alberto Jacobs, magn(fica residência em

elvenarla com 162,65m2 com 4 dormitórios, sala de' estar

ampla, 2 banheiros, garagem, edificada em terreno de

25ms x 33ms. Possibilidade de financIamento. •

TERßENOS:

".
Rua 225, entrada entre Oalmar Confecções e a

Kukr, terreno de 427,50m2. vista pano,râmica, região, calma.
Cr$ 280 mil.

- Bua 25 de Julho, próximo- à ponte pencil do Beira

Rio Clube de Campo,· terreno com área d� 806m2. Cr$
380 mil.

- Rua P(es. �pitácio-Pessoa, próximo ao viaduto,
terreno de 672m2. com 28ms de frente, fazendo fundos

para o Rio ltapocu, Cr$ 300 mil.
TERRENOS - PRAIA:

-

- PRAIA DE BARRA VELHA: próximo à Prefeitura

nova, terreno 14x20m por Cr$ 15� mil, com Cr$ 50 mil de
entrada e saldo a combinar.

- PRAIA DE, U�ATUBA: (centro) magnrfico lote :a 30m
do mar, zona super nobre (2.° lote' a partir do mar).

"LAR" ALUGA
- Casa de alvenaria com 3 dormitórios, na �ua José

Emmendoerfer, informações pelo fone 72-0510.
---, 'Casa de madeira com sobrado, contendo área pa

ra instalações comerciais, na Rua 25 de Julho esquina com

a Rua 199 na Vila Nova, Informações na LAR Imóveis,
10ne-72-0510. II.

... ,
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I �- Nós colocamos rnals I
I � cor em sua Empresa l
i � 1
l e Para isto estamos i
I .EEj equipados �

!
! >- com' um moderno .1

I cz departamento de arte i
I �'. F M'· d!,I == otolito e aqulnas· e i
I �� -

'
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I
Moretti Jordan & Cia. Ltda.

Finaa:tclamento pr6prlo
Belina II-L - vermelho Vlersailes 1980
Corcel II-L - prata ..•• :. o • • • • • • • • • • • • • ••

- 1980

Corcel_ II-L - verde .,. o o o •••••• o • • • • • • • •• ,1980
Belina II LDO - bege • o � • • • • • • • • • • • • • • • • • 1979
Corcel II-LDO - amaJ'l�lo 0 ••••••• o'__o .Io o •••

'

1979
Oorcel II-L .. Laranja •..••••• ,...... .. .. .. 1978,

Opala Comodoro' - branco .••..• '......... 1979
Bràsrtla - bege . o ••••••• o • o ••••••• o •••••. :1-979
BrasfUa - branco o • o. o o" ••• o o o. •• • • •• • • •• 1976
WI 1300-L - bege .•....••.••..•.•....•.. 1979

A· destinação dos
-,

troféus '

aos Municípios
Nos XXI JASC recém- vólver 12, tiro ao

.

prato 6,
-flndos, estiveram em dis- . voleibol 26, xadrez 10 e

puta 62 troféus rei 1.194 me- saltos ornamentals 14. Es
dalhas, assim distribuídas ses números correspon
por modalidade: medalhas dem a cada categoria,
- atletismo 50, basquete bronze, prata Ie:, ouro, sen-
26, bocha 10, bolão 22, cl- do ao total, 1.194 meda
cllsmo 10, futebol de salão � lhas. Quanto a troféus, fo-
13, ginástica olímpica 26, ram 31 modalidades dis

ginástica rítmica 17, han- putadas: e distribuídos 62,
'debol 26j judô 42, natação

\
para os primeiros e sequn-

50, punhobol 12, tênís de dos colocados.
campo 12, tênis de mesa O quadro de troféus pol'
12, tiro carabina 6, tiro na... modalidade destes Jasc

REGISTRO CIVIL
'Aurea Müller Grubba,

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

Faz saber que cömpa
receram em cartório, e

xibindo os documentos
exiqldos pela lei a fim
de se

.
habilitarem para

casar: .

Edital n:o 11.616 de 22.10.1980
Antonio Olivio Darem e

Elzira/Jordan

, ..

Ele, brasltelro, solteiro, mecä

nlco, natural de Marari, Tanga
rá, neste Estado, domiciliado e

residente na Rua João Franz-

"ner, nesta cidade, filho de 'Ro
dolfo Darem e Ida Darem. Ela,
brasileira, solteira, lndustrlárla,
natural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em B,arra
do Rio Cerro, neste distrito, fi
lha, de Alfredo Jordan e Alinda
Hartmann Jordan.

Edital n.o 11.617 de 22.10.1980

Alvaro Luiz Neumann e

Dorlnéla Wageí1knecht

I

Ele, brasiellro, solteiro, tor

neiro, na,Jural ,de Jaraguá do Sul

domlclJlado e residente na Rua

Roberto Marquardt, nelita cida

de, filho de Can�ido Neumánn
e Maria 'Kubn!k Neumann. Ela,
brasileira, solteira, do lar, natu

ral de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Tres Rios
do Norte, neste distrito, filha de·

Aldo Wagenknecht e Cristina

fKrutsch Wagenknecht.
Edital n.o 11.618 de 23.10.1980

Valerio Mader'e
Marlene Dafsochro

Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, natural de Massaranduba,

.

neste Estado, dom,iclllado e re

sidente na Rua JoinvllIe, lJesta
cld�de, filho de Franciscõ Ma

der e Maria Gesser. Ela, bra-
. sllelra, solteira, industriárla, na

tural de Massarànduba, neste

,ª-stado, domiciliada e residente

na rua Jolnville, nesta cidade,"
filha de Jorge Oalsochio e Leon

tina Oalsoqulo,
Edital n.o 11.619 de 27.10.1980

José Canno RaImundo e

Cbegou a horá de' investir em
�você mesmo:

.

"

'.'
�W------,

u.-...-'

, ,

EDIFíCIOJARAGUA
Num dos pontos mais tranqüilos e residenciais dàcidade,
à Rua Epitácio Pessoa, está sendo construid<;l a obra,prima pa
RB Planejamentos e Construções LIda, EDIFICIO JARAGUA, '

O apartamento perfeito para quem exige muito conforto, qualidade
� e bom gosto �m todos os detalhes,
Além de tudo isso, o Edificio Jaraguá é atualmente o seu melhor
investimento, poiS está revolucionando todo o mercado imobiliário e o

estilo de vida da cidade,
.

Venha acompanhar os trabalhos de fundação do prédio e compare o ,

quanto-você já ganhou com este investimento,

� SALA DE ESTAR'
lá· EJANTAR

Amantinã'Vaz Lopes

Ele, brasileiro" solteiro, la

vrador, natural de. Reserva, Pa-,
raná, _ domiciliado e residente
em Ribeirão Grande do Norte,
neste distrito, filho de-José Rai- ,

'mundo e Generosa Moreira da

Costa. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Reserva, Pa

raná, domiciliada e residente
erfi Ribeirão Grande do Norte..
neste distrito, filha de Luiz Lo

pes dós Santos e Izaura Vaz da

Silva.

Edital n.O 11.620 de 29.10.1980
Arnaldo Gazda e

Marli Ceéhelero
Ele, brasileiro, solteiro, co

merciário, natural de Jaraguá do
'

SI1I, domiciliado e residente na

Rua Guilherme Koppmann, nes

ta cidade, filho de Franclsoo
Gazda e Hildegard Junkes Gaz
da. Ela, bra.sileira, solteira" in

dustriária,
.

natural de Presiden
te Getülio, neste 'Estado, domi
ciliada e residente na Rua Gui
lherme 'Koppmann, n�sta cidade,
fllhs de GIII Cechelero- e Olga
Cecheleró.

Edital n.o 11.621 de 29.10.1980
MarIo Leier e Arlete WIese

Cópia recebida do Oficiai de

Joinville, neste Estado _'

Ele, brasileiro, solteiro, moto

rista, natural de Jar.aguá do Sul,
domiciliado e residente nesta

cidade, filho de Joãp Leier e'

Alvlna Girolla Leier. Ela, brasi
leira, solteira, industriária, 'natu

ral de Guaramirim, -neste Esta-',
do, domiciliada e residente em

Jolnvllle, neste Estado, filha de

Alvlno Wiese e Catharina FrlJh

IIch Wiese.

.

E' para que chegue· ao co

nhecimento de todos,�ml\ndel
passar o presente Edital, que
será publicado pela Imprensa
e em cartório, onde será ",fixa

do_ durante 15 dias.
Se alguém souber de algum

1!'I,pedlmento, acuse-o para os

fins legal•.
,

A OFICIAL

Plantão diariamente na obra, inclusive
sábados, domingos e feriados, das 08:00
às 12:00 e das 13:00 às 19:00 hs, '

.ou em BLUMENAU à
Rüa Amadeu da Luz, 156 - Tel. (0473) 22,4400

.' ,

cö: Volibol F - Blumenau nau e Caçador: Natação M

e Concórdia; Tênis de Me- Fpolis e Blurnenau: -Nata
sà M - Porto União Ie Jo- ção F ,_ Rpolis e Jaràguá
invllle: Tênis d� Mlesa F - do Sul; Punhobol - Blu

Joinville e Timbó; B:olã'o M rrienau e São Bento do Sul;
- lndaial e Itajal;"Bolão F Saltos Ornamentais M -

--Jaraguá do Sul e Join- Blumenau e Timbó; Saltos

v.ille; Tênis de Campo' M _ prnamentais F - Jaraguá
Joinville lei F,polis; Tên,is di� do Sulle Blumenau; Bocha

Campo F - Brusque e Blu- - São Ludqero e Orleans;

menau: Xadrez M -:- Blu- Judô - .Joaçaba e Blume

menau e Jolnvllle: Xadrez nau; Futebol de Sal,ão _.;.

F - Joinville ei FpOliS; Gi- 'J�inville e Cri.ciúma.;. C:i-
näsãea Rítmical - Blume- cllsmo - Fpolls e .Iolnvil-

Ie; Ginástica Olímpica M
- Blurnenau e Jolnville:
Ginástica OUmpica F -.
Joinville e Jaraquá do Sul.

O município de Jaraquá
do Sul, sede dos Jogos A

bertos, com quatro tro

féus, sendo 2 de ouro e 2
dre prata, ficou na quarta
colocação na contagem
geral, tanto de troféus co

mo de -medalhas, uma po
sição excelents e que nos

próximos anos deverá ser

consolidada e quiçá, me

Ihorada, pelo próprló inte
resse que estes Joqos A
bertos despertaram, Já sa

be-se extra-otlclatrnente

que uma empresa local
estarta propensa a- manter
equipes de handebol e vo

libol às suas próprias ex

pensas, enquanto outras
igualmente lestudam esta
vlabllldade.. Vamos aguar
dar os acontecimentos.

fol este:· Atletismo M -

Fpolls e Joinville; Atletis
mo F - Fpolis' e Blume
nau; Basquete M - Blu-.
menau 'e' Fpolis; Basquete
F - Jolnvllle e P. União;
Tiro Carabina - Blume
nau e Tlrnoó: Tir.o ao Prato
- Fpolis e Lages; Tiro Re
vólver ,- Blumenau e FpQ-
"Iis. Handebol M - Fpolls.

.

e Joinville; Handebol F ...-

Caçador e Fpolls: Volibol
M ...... Blumenau e Chape-

S,A. - Indústria\do Vest�ário

CGCMF n.o 84.429.752/0001-62
"

.

EMPRESA DE CÀPITAL ABERTO

EDITAL DE CONYOCAÇAO
ASSEMBIJEIA GERAL EXTRAORDINARIA

l.

_

f )
Convidamos os Senhores Acionistas desta So.oile-·
dade para reunirem-se em Assembléia Gerál Ex
traordlnárla a realizar-se no dia 10 (dez) de no-

, vembro de 1980 às 10 horas na Sede Social à
Rua' Bernardo Dornbusch, -740 nesta cidade, para
deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA
1.°) Aumento do capital de Cr$ 152.512.026,12

(cento e cinquenta e dois milhões, quinhentos
Ie doze mil, Vinte ,e, seis cruzeiros e doze

centavos) para Cr$ 183.014.431,02 (cento e

oitenta e três milhões, quatorze mil, quatro
centos ,e trinta e um cruzeiros Ie dois centa-

vos), mediante incorporação de Cr$ .

30.502.�04,90 (trinta milhões," quinhentos e

dois mil, quatrocentos ,Ie quatro cruzeiros e

.

'noventa centav.os) da Reserva para Aumento
de Capital, oorrespondendo a uma bonifica

ção de 1 (uma) ação para cada grupo de 5 .

(cinco) ações possuídas,
2.°) Alteração do caput do artigo 5:0 em função

do aumento de capital acima e modificação
no seu parágrafo 1.0 no que 'diz respeito a

criação ,de outras, classes de ações preferen
Ciais ou aumento da existente, sem guardar
a proporcionalidade de que trata o. n.O 1 .. do

artigo. 136 da Lei n.o 6.404/76.
,

3.°) Autorização para I,ançament'o "de 60.028.129
(sessenta milhões, vinte e oito mil, cento e
vinte ,e' nove) ações preferenciais sem direi
to a voto, ao preço de Cr$ 2,50 (dois cru-

.
ze,iros e cinqüenta centavos) cada uma sen

do Cr$ 1,62 (Hum ciruzeiro e sessenta e dois

centavos) 'Correspondente ao vlalor nominal e

Cr$0,88 '(oitenta '-9ito cent.) de ágio, no mon-,

tante de Cr$ 150.070.322,50 (cento, e cinqQen
ta milhões;-setenta mil, trtezent,os e vinte e

dois cruzeiros e cinqüenta centavos), repre
sentando 53.135% (cinqüenta Ie três vfrgula
cento e trinta e oinco por cento) de aumento
elevando o càpital social de Cr$ .' .

" r

183.014.431,02 (oento e oite,nta e três mi-
lhões, quatorze mil, quatrocentos é trinta e

um cruzeiros e dois centãvos) para Cr$ ....
280.260.000,00 1duZientos e oitenta milhões,
duzentos e ·sessenta mil cruzeiros), res,ultan
do em 37,220�% (trinta e sete vIrgula dois
mil duzentos, e três por cento) de àções 0('
dinárias e 62,7797% (sessenta e dois vIrgu
la sete mil seteoentos e noventa e sete por
cento) de ações prefel'1enciais, nas condi-·
ções abaixo:

,

a) As ações· preferenciais deste' lançamento
.

são da mesma espécie cfas existentes e ge
ram os seguintes direjtos:
''''- pà:rticipação em iguafdade de: oo_ndições

.
na distribuição do dividendo mrnimo de 25%

(vinte e cinco por cento) de;> Lucro Uquido,
de acordo com a letra "b" do' artigo 33 do
,Estatuto Social.
II - pri0'ridade no reembolso do capital, sem
prêmio.
b) As eyentuais· sobras de subscriçã0' serão
oolocadas em· oferta 'púbJi,ca; ,..

c) O pl'i�O de direito de pJ'leferência para os
atuais acionistas será de 30 (trinta) dias a

,

contar da publicação do aviso de direito de

preferência no Diário Oficial do Estado;
.

d) A integralização será-à vistar, no ato da .

subscrição;
e) Os dividend0's referentes a0' exeJ'icrcio a

encerrar-se em 31.03.1981, serão pagos à ra

zão de 3/12 (três doze avos) par.a as ações
objeto do presente lançamenfo;
f) De aoordo cqm o artigo 136, n.o 1 dai' Uei
n.o 6.404/76, será convocada Assembléia es

pecial dos senhores aci0'nistas :pteferenciais,
para retificanem a áeliberação a ser tomaJdla

pela 'presente Assembléia Geral.

4.°) Autorizar a Diretoria -a contratar com A Con

venção S.A. ;_ Corretora de Valones 'e Câm

bio, a colocação 'das eventuais sobras em

oferta pública. .

Jaraguá do Sul (SC), 29 de outubro de 1980.
PEDRO DONINI.

Presidente do Conselho de Administração

,

\

/"

Male as
, Sau,dades no
Gartenhaus '

e pelo télefone 72-1553
Restaurante

.

Uisqueria
PizzariaiLazanhas
e Confeitaria

GARTENHAUS -

/G,etúlio Var-gas, 8�7

UMA CASA!
Uma casa

nem um .Iar,
só uma casa,
sem nada � amar.

As. pal'iedes sujas,
os móveis pisados,
as cortinas rüttas,
,o ar viciado.

Na cozinha
alguém sem vontade
prepara um prato
.'. qualquer!
!'..

_-

Na ·sala, /

a tel'evisao ligalda, só"
'nem uma criança (tão

desejada) ,

que grite, grite ale'gri-a.

Nq quarto,
Ele:e EI�,
sem ânimo,.
sem vontad,e de se 'amar.

�ovanká
fIJ"""-::--'

'Dia 25,. de outubrO'
Carlos Ale�àndre Mas

saneiro, cOm 75 anos.

�
'I,

Falecimentos

..

Dia 22 de 'Outubro
Euclid'es Mano.e'l da

Silva, com 50 anps.

Dia 24 de outubro
.

Erich Jungton, cpm 54
anos, em Rio Cerro "

.

Emma Gorisch Benet
ta, com 77 ,anos.

Dia 28 de outubro
Frederico Ziele, com

71 anos, em Rio Cerro"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORReiO DO POVO - ""'116 do Sul

Um Sétimo lugar no fe
minina- �e oitavo' no mas-

,

culino foi o saldo da parti
cipação dos seJecionados
jaraguaenses nos Jogos
Able1rtos; na modalidade de
x·aidrez, que apresentou

-

rndices técnicos elevadfs
simas, inclusiVie:' com a

partic'ipação de mestres
internacionais. A '6Ia;ss,ifi-

, cação filt'Jsl, por pontQs, no
masculino: Blumena,bI' ,17,5;
J'Oinvilie 17,5; FpoUs. 16,5;

Neste trabalho priecura- Tubarão 11'; Joaçaba 9,5;
mos concluir ao iniciado ' Lauro Müller 9,5; São Ben
na :edl_ç�o anterior, quanto to e Jaraguá 9,5; . Balneá':'

, a particIpação de Jaraguá rio C'amboriu 9; Brusqulel 9
d� SuLnos Jogos Abertos, Campos Novos 5,5 e Itapi
citando apenas aquell'as ranga 4pontos. Fem,inino:
modalidades ainda lem de- Joinville 9; F·poris 8,5; Blu
senvo�lvimento quando do I menau 7; Laguna 5;5; Ih
fechamento da [edição' na - daial 5; TU,barão' 4,5; 'Jara-
,manhã de quínfa-feira, Is.; guá do Sul 4; Itajaf e JO'B-
to da semana pâssad;a. çaba 3,5 e, Xanxerê 1,5
Bolão '

'

pontos.

,

'Ao toVál, �olram 2 tmféus
de primeiro e 2 dei segundo colloca/d'os, totalizando
quatro Ie, 47 medalhas' das
quais 9 de ouro, 16 de' pora
ta e 22 de bronze que Ja
r.aguá' ,do Sul coos:e!guiu
nestes XXI JASe.

o naipe masculino' após
brilhante fase de Cl�SSifi
caçã,o, com' 'três vitórias
d·

,
, '. e nacIonal em número de
p,alito's derrl!bados, na se-

" 'gunda partida, contra Flo
rianópolis, nãá foi 'bem no

perfódo'delcisive, perden
do q!1atro, dos seus

-

ci,;éb"
clompromissos,' contudo;'

..._ mesmo assim consegUiu a
ql,i�';ta co'locação no, geral.
No dia 23, pelrdeLl R�ra Je
inville (1.434 x 1�462) e' pa
ra Itajaf (1.452x1.521); no
dia 24, de'rrotou Brusque
(1 .471 x1.405) Ie! perd€lu pa-

,

ra, Lages por . 2 palitos' a
'penas: (1.449x1.447) e, no
dia 25, nova derrota pl 11'1-

�daial (1.488x1.497). A clas:
sificação final

, d�a modali
Clade, computados �penas
os palitos derrubados da
fase final ficou 'sendo a,
seguinte': 1) Indaial- 7.562
palitos, 2) Itaj:air - 7.456; 3)
JoinviUe - 7t354, 4) Jàragu8
ao Sul - 7.292 e 5' Bru�
que, com 7.291' paiitos.

�

Saltos ,Ornaméntais '

Com três aUetas p�rtici
pand'o � ,outra como, rß·ser
va, JSliaguá d'o Sul, f.lesta
modalidade e no naipe fe

minino,' obtÉwe medalha
de! ouro nos Jasc, sábado
à tarde, no �eira Rio. Clú
be de Campo'.' Individual
mente, Heidi Weníihglíaus
cons,eguiu 'o 1.0' làgar,·
mamando 153;70 pontos;
Fedra KoneH' o' 3:Ö-lugar,
com 139,05 Ie; o" 6.0 lugar'-
"couoe 'a Valsli Voig:t,
'com 80,20 pontos. Por e�
'qtiipe, "Jaraguá CIo Sul
(càinpeã) ,corri 372,95 pon
tos; 'Blumenau (vice) com
298,70"'Pontos;<.Timb6 com

175,40 e Brusque! com ...

144,95 piontos.
Gin,ástical :OUmpicàl

SEMANA-DE 1.°' a 07nE NOVEMB�O DE 198Q
....., '-��

'Esta modalidadel voltoil
a- brilhar, dando' respelcti
vamente o 'segundo e o

terceiro lugar para Jara- ,

guá do, Sul. À masculina,
ficou, na- terceira

'

cOloca
ção, com Airto,n Sctiiochet, '

Mas se de um lado ó bo;. na dlassificação
'

geral in
Ião: masculinO' não obteve dividual na seixta 'pos,ição,
bons resultados, o f!emi,ni- .Q1arcando 46,75, parltos.
,no esteve excele'nte, COo- ,

No "salto"l Ceiso Henning
quist'anêlo ''0' trtulo� máximo ficou e'!1 7.° 1e Durval Bor
da competiçâo, pela pri-, ba Neto em 8.°; nas "pa
meira ,v'ez n�a história. A raleras'" Durval em 4.° e'

campanha de! nossas b.o'lo- Airton Schiochet lem� 6.°;
nistas desde o: inIcio de no "cavalo"', Guida Man
suas participações: Jara- rie� em ?,o e Ce,lso Hen
guá .1.315x1.083 poinera- ning emß·o; nas "argo,tas"
de, ,Jaraguá 'l.340x924 ,Airton em 4.°, Celso em

Xanxerê, Illd�iai 1.1.72x 5.°, Guido' e Durval em
'1300 Jaraguá, Jaraguá . ,.

&.0 lugar; nas' "barras",
1.435x1.307 Joirívill.e, Jara- Airton Schiochet conse

guá 1.348x1.297 Timbó e güiu a 6.a colocação. No
Blumrenau 1.310x1.278 Ja- masculino; por- equipe,
raguá. Nesta última partl- Blumenau (campe'ão) com

da, mesmo, o selecionado 245,75 pontos; Jloif.lvrlle
feminino sendo derrotado (vice) com 225,90; Jaraguá
por Blumenau, conseguiu do Sul (em terceiro) com

· E Jar�guá cfo �'Sut::eonquista/' ,Náfacãö' :,:fe�ininà foi
· ·novam�nte 04�lugar nos �ASC ,superior ä da capitãl, Afo'na, o verdadeiro "ba- o prlmeIro lu'gar 'paf, haver 22505 t'- It ;-r' 220

'

h " rcf t . pan os; aja . ,00' \n io e or.ganizaçãe de a seu favor 'grande s·aI1d·0 Vldel 16685' S- Bh lt I'd
" , I eira " e, ao ento' OSP'I aJ ade Ie dos' exce-' de palitos derrubados, fi- do Sul 89,20 pontos.

-

lentes locals de alo)amen.- cando JO'I·n.vI·II.e· na segoun- N
.

fto e c tl
- o neipe emlnlno, ape... ornpe içao, entre ou- da posição, Blumenau emtros I
'. sar do maior destaque in-

.
e agiosos. atributos terceiro, T.,·mbo' � Indal'a'l d

"

-

d't' 'ividual ter flcado com An-nao I' os por .nós, mas pe;. em quarto e qUintO-lugarIa quase totalidade daqua- respectivamente. A, con�
,dréia Sanson, que obteve

Ie.s. Cf.ue aqui estiveram _ qulsta do título fOI' multo
o 2.° lugar ne "asslmétrt-

t d· ca", oom -4,55 pontos, Ja-
'

par IClpan o dos Jog.os A- festejada. '

bertos, o
. municrpio-sette 'Handebol raguá 'do, Sul conseguiu

�a grall?e competição, po- , O; resurtados .do han-
medalha de prata: 1) Join

II�esportlya ,barriga-vendle:, debol feminino', a mals
,villre com 228,S5 pontos;

conseg t b 2) Jaraguá do Sul 1,66,65;.... UlU _am �m €I: quar- grata,revelação destes Jo- 3} Bhjmenrau 166,15,pon�:t�, colocaçao n� geral em gas Abertos, tanto a nível tos; Itajaf 127,25;' J-oraçabanúmero d� t,,?feus ie m�- local como estadual fo- 121,15 é São Bento dodalhas conqUistadas, àb'ai- rarn espetacularas consl-
.

xo a d 'Sul 32,25 pontos.
FI

'

. pe�as. e Blumernau, deràndo-se a primeira par- Natação
, ?r�anOPolls e. J�inville, ticipação e o' pouco tempofeito que o Munlcfpl� vem de tre'inamento. Na segun-'repetindo p�Io teroe!IJo. a- da fase" Jaraguá 21x17 Riono consecutIVO, muito em- k do Sul, Jaragu 21x20 Brus'bora a, quase totalidade que, Florianópolis.1-:3x8 Jadas, medalhas palitam do raguá, -Itajaf 13><d.esempenho ,extraordiná- 14 Jaraguá e Jafnaguá 13x
,rr� da. garotada da nata- 22. Caçadór. Caso Jaraguéçao,. canse'g' .: .

um, meismo assun'

. Esfe, ano, toClavia, 'sal- Jl terceira oolocação pode
tos ôrltamentais, bolão fe- ser considerada leiXcelen1e, '

minino, handebol feininino ,CaçaClor, F:lorianópolls, Ja"
e ginástica olfm'piqa, rei- raguá dQ Sul, Itajaf, Rio

. torçaram � representativi- do Sul e Brusqul9, pela or
dada jaragtiaense nO càm- (fern, foram os

'

malhares
!PO da conquistá Ide meda- cl.ass'iflcàdds.
!has e troféus" g:l'iaças. ao
desempenho rriuito, bom e! XaCfrez
�!té e'erto ponto'

.

surpreso
de algumas Clestas maCIa:'
'lidaCl:esi.

- Mesmo perdendo ne

cômputo'geral 'de pen..

tos para a Capital do
Estado, a natação femi
nà de, Jaraguá do Suf,.

ficando na segunda co

locação, foi supelrlor,
podendo mesmo ser

, considerada "campeã
morar" �a modalidade
destes Jogos "Abertos.
O quadro,de medalhas,
'mostra' qUe ·Florianópo
Ii� conseguiu, isro no

faminin.o, 10 dei ouro, 8,
de prata' e 2 de bronze,
tO,talizanldo 20, enquanto
que Jaraguá do Sul to
talizou 17', das qualis 5
de ouro, 6 de prata e 6
die bron%e. Blum!ánau ß
medalhas, sendo 1 de
prata e 7, de bro·nze.

PAGINA 7

As .colocacöes finais dos
... . ".-

Jogos. Abertos' \

'di,si� Feminino - CaçadOr;
,Florianópolis, Jaraguá do
Sul e, Itajaf.

NATA:<;AO _ Masculino
_ Florianópolis, Blume
nau, Jaraguá do Sul er Po
merode. 'Feminino _ Flo
rlanöpolls, J,araguá do Sul,
.Blumenau e Joinvi,llel•

PUNHOBOL ,...... Blume
nau, São Bento do Sul, A
grolâhdia e Tlmbö.

'SALTOS ORNAMENTAIS
,

_ Masculino - Blumenau
Timbó, Brusque lei Joinvil
Ie. Femininó':'" Jaraguá da
Sul, Blumenau, Timbó e

Brusqu'e.

T�NIS DE CAMPO _
Masculino _'JoinviHe, Flo
rianópolis, Itajaf e Blume
nau. Feminino _ Brus-que,
Blumren:al,l, ,Itaj,af e Porto
União.
r
T�Nrs DE MESA_ Mas

culin.o .;_ Porto União, 'Jo
invilla, Florianópolis e Lau

ro MürTe!r. 'Feminino ::::- _Jo·
inville, Timbó, Itajaf e Lau

ro Müller.

TIRO AO ALVO CARABI
NA --�Blumenau, Timbó,
Rio �d'o Sul e Joinville.

-

� CICLISMO -:- Florianó-
polis, JOinvil-llei, S_lumenau
.e Pomero�. ,- - ' ,

� TIRO ÄÔ ALVO .REV6C-

FUTEBOL DE SALÃO _ VER - Bfumenau, Floria

JoinviUe, Criciúma, Flori,a- nópolis, 'Joaçaba �Ie Con-

\ nópoH� e Joaçàbà.' pórdia.

GINASTICA OUMPICA ,'TIRO AO PRATO .- FI,O
_ Masculino � Blumenau 'rianópoUS, LJ8Iges, Caçado·r
Joi�ville, Jaraguâ do Sul e e Mafra.

" :'
Itajar. FemininO - Joinvil- VOUBOC", Masc�llno
Ie, Järaguá do. Sul, Blu- Blumenau, Chapec�, Con-

menau ei Itaj'af. eófdia; -Jo'imfi.lle." Feminl'!'o, -

,_ Blumenau, Brusque, [a·
. GINASTICA RITMICA gas e Joinvill�.
DESPORTIVA - B.hjmenau r�� �

,

Caçador, Ind",aial e JÓinvil- XADREZ- _ Masculino
Ie. :.....' Blum1einau, Joinville,

t'
- Fiorian6poHs e! Tu6arã'0.

.

HANDEBOL - MascuU- P�,m,inino - Jornville, 'Flo-'

no - FlorianóppHs,_ Join� tianópoHs. Bfum,en'au e [a

villa, Rio do Sul e Concôr- gunai.

Plndos os Jasc, iaJfriada
a bâridelra ellmplca, a Co
ordenação de Desportos
da Sec,retaria de Cultura,
Esporte Ie Turlsmo, por in-

� Ul:JDO _: Joaçaba, Blu
-

. termédio do seu Departa�, menau e Florianópolis.
mente Téçnico, homolo
gou os resultados finais 'e

,

.ctlclals das trinta e uma

.mcdattdades disputadas
em Jaraguá do Sul, no pe
rlodo dei 18 a 25 de outu
bro, -dos XXI JOgOiS: Aber�
tos de santa Ca�arina. Que
são os seguintes, pela or

dern Cle colocação obtida:

:No masculino, Flori.,
"õp'olis obteve 23 media,.
IhasJ - 12 ide ouro, 8 de
prata Je! 3 de bt:'Qnze; Ja
raguá· do Sul 1 de prafIaJ
e 6, de bronze, total: 7; ,

Blumenau, 16 no total-
4: de ouro� 6 de prata' e-
6 da bronze. A Capital '

ficou comi 256' pontOs,
Blumenali 193 '

lei Jara
.9uá do Suli 89 pon!l'Os.

No fem!inino, Flori'a
nõpolis 227, Jaragulá do
Sul 207, (difere:nçaJde a
penas 20 pontos) e Blul"
menalU 140. A superio'ri
dadé do, sel1eCiönado fe
minino pode ' ser medi
da, ' comparan.�o que
dos três revezamen.tos,'
Jaragua-do Sul çon.quis
tau doi�, inclusiy� com

quebra die r9,cQlrd�,
.

nos

4x100 .,eAx200m livres"
enquanto - Florianópolis

. um único. rev�amento.
'.

E a Capital quebrou so
men� um, r6colrde no

te,minino, nos 100m na:.

do borboleta e J,araguá
,três lr6cord�s - nos re-

"vezamentos e nos 200
metros� medley; cujo
destaqUle m'aior foi a a�
tleta Heidi Werninghaus;
E mais: Cristiane 00-

nini, de Jar�guá /(1'0' SuJ"
compartiu' por Florianó':'
polis, obtendo so.zin,l1a
30 ponto&, além: dei um:8

, vence e enfren
ta o Rio r Cêrro

medaftla de ouro e 3 dê'
'prata, enquanto a'caria_'
'ca Maristela de B.em�' 4

'

medalhas de óuro. Quer
tf:imr, é justo o titulo de '

"campeã mo'rall"�' d:ito
pelos ,pró'prios iIlTéus à

, Jaraguá' do Sul, ne nai
pe feminino. Se ai Crisi
tiane tivesse competido
por Jar�guá fatalmen,te
o Município conseguiria
medalha de . ouro, .,ois
conseguiu 30 pon,tOs,
enquanlo a diferença foI

'

de 20 entre Florianópo.
lis e Jaraguá. Mas para
,o próximo ano, aliletas
já vêml sendo prep,a'ra
das, para disputar e

ganhar de Maristeía:, e
da ,próprial' -C,ristiane,
gar�nte Arizinho" o téc'
nic9 da modalidade.

_ '

I.
SALTOS
O'RNAMENTAIS" ,

Esta. modalid'aclle, no'
naipe feminin'o, consti..
tuiu-se noutra, excelente
suripresa, obtendo 'o pri
meiro lugar, comi He'idi
Werninghaus, Fedlra ,Ko
nell, Valci VO'igf e Ma
:rian'a 'Rozza, (reserv�. Al
principio esta moldal'ida
de não era pa,ra 'particl
par dos Jogos Abertos"
inclus'ive a imprensa 10-'
cal moveu. camp·anha!
parai o ingl1�o

.

desta
modalidade, pOis tlnha
certeza ,dq. seu sucesso,
sucesso esse que deve-

,

$ler creditado granIde .

parte à Fedre IKonen,
oifava cOlocald,a no ran

king estudantil braiSrillei;.'
ro, pelo' seu trabalho
para que fosse disputa
da. Arizinho, o técnico
'dà modalidade, áfirmou'
que Oi troféu c�nquista-'
do dleveria cham'ar-se
"Fedra Luciana I�onlen'�"
:pelo que ,fizera,' em' prol,
da: efertivação dos saltOs
ornamentais, mê$mo a

Pésar .del indMdualm:en
te ter ficado com a IT!!&
dalha de bro'n,ze, já que
a de ouro coube a cam\..

peonissim[a Heidi Wler
ningl1aus.

,

SAI DOMINGO O CAM
PEÃO DO VARJAO/80
J 'O III C'ampeonato Var
Zlelanö de Futebol-Var

jão/80, s�rá encerraldo
neste domingo, com a

realização da teâ:e,ira
e última partida da sé
rie melhor dlel qua�ro -

, pontos, junto ao Estádio'
João Marcatto, entre Fi-

'

gueirense 'e Vila Lenzi.
Nas dualS partidas ante
riores. l'ieia.lizadas entre

ambas, o Vila Lenzi.
Nas duas partidas. ante
riores re'alizadas entre
ambas, o Vila Lenzi ven:..
ceu pelo, placar riífnimo
no primrelro encóntro,
registrando-se 'empate a

um gol no se'gundo" de
vendo, agora,

'

de qual-'
-quer fo'rmà, ser decidido
.. o 'Ululo, ganhando o

v�ncedor \ o magnffico
troféu "Gráfica Avenl-
da".

À.equipe d? Getúlio
Lenzi, um empate basta
no perfodo normal de
jqgo; ao passo' Que pa
ra ,a !equ'ipe djrigida por
'Beta Oéchsler, uma yi
tôria forçârá-a pro'rfô(;â:
ção p'or mai�' doi's tem

pos.de 15. minutos,· r.er::
sh3t''1do enl.::�tÊ- rreste

.

êas,ó, a decisão se'l'á·a
través de 'penalidades'
máXimas. . ,

.Na preliminar haverá
a decisão do teJceiro lu
gar, entre Noro'este e P.
Moser, iniciando"'se<às
13h30min.

Desenvolvida em 'três' e
tap,aS, !e:sta modalidade foi

. a que maior, númerQ de
medalhas trouxe para o

MunicCpio. Foram estes os

principais destaques por
Jaraguá: dia 22.10.80 ":-

800m livre - Cristiane Hu
fenuessler (2.°), Heidi Wer
ninghaus '(3.0) e .Denise
Ramos (8,'0). Dia' 23.10.80

'

- ,Masculino: 1500m livres
�. Jean B,eno Lucht (2.°)
e Páulo Roberto! Oliveira
(7,o); 100m borboleta
Ronaldo Fructuoso (4.°);
200m livlies _ Jlelain Beno

(4.°) e Paulo Roberto�(8�oj;
revezamento 4x100 4 esti
los - Renato, Jean,I.José

, Roberto e Ronaldo (3.o).
F1emininlO: 200m Iivl1es
CristianeHtlfenuessler (selo
'gundo), Rosângela Jark

, (5.0) e Adriana Braun (8.°);
100m borboleta (_;_ Ugia
Braun (3.;O), Fedra Konel!

(7.0) e Katleen Hensch�I'
(8.0); 100m costál � -Heidi

(1.°), Rosânge:là (4.0) e Ma-
. riana (8.0); 200m medley
- ,Heidi WO),

,

batendo' o'
récorde- nes,ta ,prova, oom

tempo de 2:50.3) Ugia (S.O)
Ie Cristiane (6;0); ,reveza
mento 4x10() 4 estilos -
Fedra, Adriana, Heidi e U
gia (2.0). Di,a 24.10.80,
MascuHno: 100m livres -' ,

Ronaildo (3.0), José Robe:r
to (7.°); �OOm costa - Re
nato- Behnke (3.0); 20Õ'm
peito, - Jo,sé Moacir (4.0)
ie revezamento, 4x100m- li
vre - Renato, Jean, José
Moacir 'e Jose Roberto",
obtiv�ram a 3.a colocaçãó
para Jaraguá do Sul. (Fe-
minino: 400m livres - Cruz de Malta
Cristiane Hufenuessllelr (3.�
400m mecUey _ Ugia (2.0;
Fedr:a (4.°) e 'Ka:t�eéh (6.0);,
200m costa - HeidL(1.0),
R'osâ1ngela '(4.°)' lei Mariana
(8.°); 200m costa - He·icÚ
(,1.1°); Fédra (4.°) e 'KatiElen A equipe, prinéipa:1 do
(6.°); 200m peito::-""Adria- Cruz d.e Malta, com gols
na (3.0), Feôra (4.°) e Cláu- dà WHson e 'eida" dreno
Clia Don i rii (7.°); 'reveza- tau domingo ao Guirany.
mento 4x100m livre""':' U-' de Rio da ,Luz, no c�mpo
'9'ra., 'CrfstialÍ'ê, Heid!i e:'Ró-, do �próprio, por, 2 a 1. Val
sângel,a conquist�ram o ,/ dir anotou o 991 à e�uip,e
1.° lugar e 6ateram o no- da casa. c5 Cruz de Malta,
vo. réc'ord'e nesta' prova, que vem mantendo longa
com o temp'o, Cle 4:34.8. invencibilidade, Jem 'prélio
Dia, 25.10.80 - Masculino: disputado anterio�rmente
400m livres - J,elan -Beno no "Euriõo:D'awe" Jáhavia
(4.0) e Paulo' (8,.°); 100m gOleâdo' seú' advêrsário,
costa - Renato BendI<e por placar éf�l�tâd.o' 91 no

(3.°)'; 100m peito· - José, domingO',:_ formando com
.

Mo,acir '(6.0); revezamento R'enato, Valdir: Oellso, Sf-:\
4x200m livres - Ren/ato·, dia, Curt, Cido,' F.láviO, Wil
Jelan, Paulo e Ronaldo (3.° san (Maier), 'Ádemir; Mil
lugar). Feminino:, 200m ton (Winter) e 1�a1nir, ar
borboleta _ Fedra (2.°), rancou nova vitória�frente
Adriana '�(5."O) a Katleen ao Guarany -d�" Avelino,
(6.°); 100m: Iiv�es - �f!!Jia Elmiro, Ing'o, Rubão, Älbi
(2.°), Rosâng:ella (3.0) e 'Ka- no Hainz, . Ciro,. Marcos,
fleen (8.°); 100m peito - G�ldO (Wilshn},l' Vafd_ir e
Adriana,(3.0), Cláudia (5.°) Osnildo.

'

e Fabi1an,a Ewald (8.°); re-,
"

vezamento 4x200
_

livre - Cl O RIO- CERRO
,

Ugia, Cristiane; Rosânge- Neste dom'ingQ, dia 02,
la e Helidi, obtiveram a 1.a

o Grêmio,. EsportivQ _ Çnlz
colocação para Jaraguá 'de M.alta; co'm. ,súas e.q.ui-

'

Clo'Sul.-
,-

,

Na nafação, oS cl'ass.ifi- pes aspiFante e titular, ,en

cação final ficou 'sendo: 'frehta em seu'Estádio; no
Màsculino: Florianópolis Rio da Luz I, ao Rio Cerro
25'6 pontos, 91umenau 193. Esporte Clube. Pela rivali
Jaraguá do Sul 89, POrf.l� dade"q'ue há entre os. àois
rode 36 e Joinville 15 Don-

�tos: J:emil1ino: Florianóoo- clubes, ,é esp,er�da� uma

!is 227.. JaraQuâ 'do Sul �grande .cancentl'ação hu·

207. Blumenau 140 e Join- maná nestes prélios de a-

ville 10 Dontos. manhã à tarde.

- .,;.'

ATLETISMO - ..,ascu!ino
- Florianópolis, Joinville,
Blumenau e, Brusquel. Fe

"

, min'ino, - 'Florianópolis"
'Blumenau, Caçador (3':Join
ville.

BASQUETE - Masculi
no 2. Blumenau, 'Florianó
polis, Lages e JO'ÍJ;tville. Fe
minino -' JOinville, 'P'o'rto
União, Blume:nau e Taió.

,

BOCHA - São Ludgero,
Orleans, Blumenau e Bal-'
n'erário Camboriu.

'

BOLÃO _,;,. �asculino -
Indaial, ltaJar, Joinville e

Jaraguá do Sul. Femiriino
- Jaraguá do Sul, Joinvil
I'e, B'lúmenau e Timbó.

É O futebol"d� salão tem rodadas

pelo
/

Estadual' em Jaraguá
do esporte...

'

Desta forma, as equi�
de Jaraguá do Sul, mais a

,dê São Bento e as de lta

Jai, nas categorias juvenil
é aidulto, realizam neste fi
nal-de-semana (dias 1.0 e

02, de' novembro), no Giná
sio de Esportes Ärtur Mül
ter, as pdidas válidas pe-
lo Campeo'lato, obedecen
dO à seguinte programa- _

ção: $ábádo, dia 1.-V11 -

18h30min .i:..:.. CyruS' x Gio
ramà e às 19h30min'- Zi

prinhô x 'Engetec, péia ca

tegoria jUVletlil;, 20h30m�n I
_ Besc x Scorpius e às

21 h30m'in _ Jarita x Rio

'mar, pelõ-a�ulto�_���_�o ,r
Ad �"t%�/" r,":t��0'l.'· .. �

iParai amanbã, domingo,
jogam às' 8h'oras - Cyrus
x Engelee;-' 9horas _ Zi

prinho x Giora.",a, 10horas
_ &esc � Riomar e às 11
horas_ Jarita x Scorpius�

'Ainda vivendo' ás "cin
zas" dos XXI Jog'os Aber
'tos de Santa Ca.tarina, en.

cerrados Sábado
.

à noite,
dia 25,'Jaraguá do Sul, IqUe:

---'sediou esta g,ra,nde com
petição do des.porto amaI"

dor barriga-verde, tem

, neste final-de-seman81 no-,

vas atraçÕles no fu:rebol de
salão, äqui !real,izand9 ro

dadas dO Campeona,to Es..
'

tadual de Futebo·l, de'Sa
lão, dai �ederação- Catari
nanse desta modalidade.
f�

.

Estas roda(l;as são váU
das piela segunda fase -do
'Ca�peonato, já que, anf�
riormente; no· periodo prei.
liminar da competiçã�, Ja..

raguá do Sul e São Bento
do Sul formaram uma ,cha-.

ve, onde Jaraguá cOnse

guiu classificar tr�s equi
pes, ao passo que a oiutra

chave esteve formada pe-'
Jas eqúipes'ca�m�:es e vi-
ce de Joinville 'e Itajaí. 'As' No pr6ximQ final-d�s&
equipes. da cidade praia-' mana, dias 08 � 09, as ro

na eliminaram as repl1elSen- dadas �erão, em ItaJar,
talntes da MancJléster, p�- cumprindo, idêntica, pro
rém, curiosamente, o sél:e.. gra��2iIC;ão" De J!,r�guá �
cionadô 'ié;invßense" foi ,'Sul está-se ,organizando
campeão dos -Jogos Aber-' uma "caravana, 6nibus es..

tos realizadOs em Jaraguá'
,

ciais colocados à dispasl
e aue foram encerradt:)s nó cão, dos - interessados, Que
sábado. também com a - deverão confirmar sua ida
d2cisão nesta modaHdade, com Ivo dos Anios, na Ja';'
enauanto' ltaljai foi elimina- rita . .,elos fones 72-1999,
do a'inda na ".,rimaira fasee 72-1521. 72-1321. 72-1690,
de classificação. Coisas 72-1726 e 72-1401.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o encerramento dos:'XXI �ogos A�ertos-'
Entr� festa, alegria, ri- da val,a da despedida, o dalidades dentro das qua-

sos e oemoção, foram én- énCerramento.' - ',dres, : das pistas e da pis-
cerradOs n� sábado, dia Dal,e constou a entregà chia, cabendo ao Secreiá'- '

25, os XXI Jogos',Abertos, de troféus e medalhas à- rle de Cultura, Esporte e

de Santa Catar.ina!, evento que'les que' se destacaram ' Turlsmn dar por encerra
que primou pela organiza- nQ trab'afho de preparação dós os Jogos Abertos, com
ção, ,arrancando '�atle- e orientação dos J'ogOs A- ,

U{l1 "Viva a' Jaraguã' do
las, dirig,entas e visitantes, bertos. Os,presidente. djis Sul"�

W

quançIo lambém 'a
fartos, elogios. 'Foram vá- CMEs receberam os tro- bandeira, olimpica foi ar
rios dias de competições féus relativos a conquista' riac;Ja �elo presid'ente da
4t, ,no fi!'laJ, sábado, a;o som de medalhas d� suas mo- CCO, Sigolf Sc�nke., '

Lançada . a Juventude.. Democrática
Catarinense

-

no -, Vale do -

Jlapocu
Em encontro que reuniu Florianópo'li�, Rio do Sul, nense, lotando três- ôni

cerca de 'seiscentas, pes- Blumenau, Itajai, Chapacõ, bus. O Prefeito' Dávlo Leu,
soas" dás qu�s pel'o me- São Miguel do Oeste e, através o secretário da
nos noventa por CIe'nto jo- p'or último, Ja'ragu>á do municipalidade, Sebastião
vens, ,foL- lançada oficial- Sul. Até. 16 de novembro, Jorge Cúrcio, leu a mensa

mén��'quarta-feira à noite, a JDC estará ofjcialmente 'gem do Executivo massa
na microrregião �do Val,e instalada em tod:as ..

asas randubense, que encontra- -'

do IJapocu, a Juven�lud:e ·�icrorregiões dO Estad.o,' va.,se na Capital do Esta
D�mocrátiêa .:Cata'rinle'nse Dentro dos. seu� .estatLil:os do, apoiando Si juventude
(JDC),' 'reun;indo repr(!senl" -. revelou o �reslden� � dó Vale do Itapocu e Cata- '

tantas dos municípios Ide a JDC ccnsídera como 'rinense "através deste
Jaraguá do Sul, Barra Ve- �embro mirim jqvens �e a- movim�nto sàdio que é a

'Iha, Schroeder, ,Corppá, t� 16 anos, membro, Juv'e\ JDC, ao qual. deposita!)1os.
Massaranduba e Guaram,i- -nll de,16.a 18 enes e, �em-. nossa fé, nossa esperan-
rim. bro lefetlvo, aqueles sífua-, 9a, para que realmente {

dos'. na. faixa' de 18 a 35 consigamos buscar a de..

anos. mecracla pl�na, e a' jusU·
O >próximo passo a ser ça social'.'.

dado seráa eI�içã'o d� ce- ,-

missão Provisória Micro,," SALIM
;;;

-regional, qu.e se dará den- /0 Prefeito de Gua'rami
t�o de um- mês �,poste- rim, Salim Jósé D,equêch,
riormante, ai nivel- munici- dir.gju seus. voto.s' de a
pai. Em 'Jaraguá do Sul, plausos e incentivo a Ju
dentro da! propol'clonalida.- 'ventude Democrática'Ca
dé do númeró de habItan•. '

tárinense, . este importante
tes d, Microrregião o làn- movimento qu:e visa a ya-,çamento da JDC, quarta· lorização d'o jovem' e bl,ls�
-feirai, foi It qlJ,e �alior nú- � ca sua participação no
mero dê Jovens reuniu, se- processo político-partidá.gunHo ,I!nio Branco, qU!! .rio. Disse sentir-Sé revol
provavelm'ente

'

retornará taelo-com os antecedentes
breve para ái posse da/di- -

retoria ,microrregional do politicos, por. haver sidO
,

. vereador... Pluito jovem"movimento. " , t' d ",sen In o na carne" a ira

d�s '''velhos caciques"
contra os ,jovens, que, se
gundo ele, "era um guri. e
nàda sabia de politica".,
SàlilTi criticou a oposição;
os eternos "salvadOres da

Pétl'i�", que só sabein fa

zer demagog�a barata,11J.8s
sOluçõés' não '. apreSenta.
E' 'conclulu: "Jovens, (,
Brasil' precisa

.

de vocês.
Não parem".

'J1e'nd'o por local o salão
do Grêmio Esportivo Ju- ,

ventus, o encontrei contou"\
também com a participa
ção de membros da' Co-

'-missão Provisória Regio
nal da JDÇ, que é um ór
gão do Partido Democrá
tico Social (PDS), nas 'pes
soas do seu presidente, o
advogado ,ßnio Andrade
Branco; do vice-presidente,
Márcio Rosa,. do coorde
nador geral, o jara!gliaense '

Paulo Roberto Bauer, do
secretário geràl Cézar" AI- .

bemaz e do delegad'o da
JDC, JOI�I Vieira. Prefeitos,
vereadores e PQlíticOs da
Microrregião prestigiaram'

, ao lançamento.
OS TRABALHOS

PAULO R. BAUER

O QOordenador geral da
JDe, Paulo Roberto Bauer.

ßnlo Andrade Branco,' de Jaraguá do Sul, solici�
presidente da JDC, con- tou ap�io, união e força
�I�mou- a, jUVfentud� a par- da juventude, participando
tlelpar .d� processo politi-- et&tivam�nte do processo
co-pa!"ldärlo, . CJue' há de- _. polític,o-partjd�rio que se
zessels a,nos não ocorre, deflagra, "e a JDC surgi,u
f1ave,!'do esta flägrante 'ne- justamente para juntar e
cessldadJe palr� qu� haja for!fl8r um partido forte,
uma 'renov�o, em ,busca fortalecendo· a democra..
qe uma nova fase históri- cia".' Dentro de -breves
co-politiça, à de,m,ocracia. dias - aCJ1eScen·tou -

�

Defendeu' a participação não'malis chamaremos o' E;NNO JANSSEN
do jovem e conw>cou-os ParJido d'o Governo, más O Presidente cia Comis
a participar da luta dlemo- sim, ; o Governo ' do Pawti- do Executiva Jylunicipal
crática, .ainda ma�s "por,: do, ma! para Isso é neces- do Partido Democrático
que Santa' Catar�na tomou sário '.a pa'rticipação

.

com Sociaf da Jaraguá -do Su.,
a iniciativa d�ta gran�ió- a Juvellfude dlrlgind� e o� vereador Enno· ,Janssen.
sa luta, Séndo o priméiro eupando cargos que real· também a'plaudiu o ni,ovi�
Estado da Federação tlI fa- mente merece. mento, IncentivandO a JU
zer da sua juveritude a E disse ainda: "A j!J:ven- ventude à luta em busca,
sentinela avançada da' tude não 'pode se omitir' de, uma democracia sem
grande massa, de jovens das decisões, ele deve vacilaÇÕ8s, sem, mistifica-
bt:'asileiros" que" anseiam pa1rticipar, para no futuro ções e sem discrimina
engajar-se nas lidles polí- não set r&S:ponsabilizada; ções. E como eXlemplo do
ticas, nessa nova elapa da pela sua omissão. E como seu apoio, revelou que dos
vida nacional. Santa Catm. repres,ntante desta' M1- sessenta membros do Di

rina'�eu? exemplo_ para' 'o crorregião da ,Amvali na retório' Mlmicipat, .'!,in.te
Bra�I,1 Ie IstO é ,muito i!11-

_ JDC, que muitõ nos orgu- por cento e formado por
p�rt!lnfe. A���a c�egamos Ihamos,;' permitimo-nos, J�vens, "Jovens que olha-

.

a ml�rorregl�o do �aJ.e do convocar a jU1lentucte" pa� mos com especial aten

It!lPocu, 81 n�na ,mlcrorre- ra que façamos uma ne- ção, pois, serão eles, no

91ã� onde a JI?C ,é insta, cessátia renovaçã'o".' _ amanhã, o� dirigentes des
lada e dela muito espero, Segundõ ,Paulo Bauer, te, Municiplo, deste Esta
t�mbém de Jaraguá· do nas

_
vistas às microrre-:, dó e deste Pais:'. ,

Sul, que deu Paulo Rober- _giões, o apoio à JDC tem \

to Bauer na coordenação. sJdo efetivo,. crendO .

em
,O PREFEIT�' B�UER )

estadaul, do nosso Movi. razão disso, que Sant� Ca- 'Entre,orgulhoso e satis-
'

. ment��·. . tarina, muito lern bre:ve te-" �ito, o Chiefe ,do E�éê:utivo
nha o, mallor contingente Municipal' de ,Jatagpá do
de Jovens participando.da Sul, V,lctor Bauer; di�endo
politica, "um. Estado de sentir-,se "muito a voptacfe
renovação". D,estacou' o para patestrar" e que:�eu
grandê apoio do governa- maior desejo,era.ser "pro

.

dor Jarg, Bornhausen, "o fessor de politica", mos

nos$O maior inctentivack.r", trou as dificuldlltles em ad
também Que o 'Partido .De� ministrar ,8 cau,sSi pública!
mocrático' S�Qial tem co- reconheceu' falhas e, uma

nhecllnento de, todos os vez mais pregou a união,
fatos e p,ióblemas' bras.- �sta na sua opinião im

leiro� e que sotne'!1te ele, prescindível aö �tingimen
com a,éompreensão de to- to de todas as metlils. Vic-

..�os tem a solúção que to- ,�r·Bauer solicitou _apoio à
dos �$Peram.

.

..
� Juventude Democrática

MASSARANDUBA' Catarine.n� e ao. P��idÕ
PRESENTE Democrattco SOCial, res

pO,nsávels pela continuida
de e aprimoramento. da
derriocr�cla brasileira", ao .

mesmo tempC) defench!ndo
a renovaçã'o de lideran
ças pOliticas para uma se- .

qüêncla do procésso2po
lítico-partidário no Brasil.

o presidente d'a JDC.
defend�l1do

�

ai maior parti�
cipação' da juventUde n,es
te processo, dissé que "de· ,

vemos lutar para haver o
retomo d� jovens na, ca..

'de'ira de j
dec'isões, )lois

estamos cansados de ter
na Imprensa, que· a Juven
tude representa, 65% 'do
potencia' prodUtor da, na
ção. Pi'ieeisamos retoma'r
nossos po�tos, porém, é
necessária a partlcfpação
permanente para que pos
samo.s chegar a uma, boa
colheiJan•.

Afora' Jàraguá' dó Sul.
municídlio-sede dar lIIIicror�
região, Mass�randuba foi
seguramente, a' q9;e maior.
núm;ero de jove,.s trouxe
ao lançamento da' JtJVIen
tude Democrática Catari·

,ßnió Br�nç�, n;a ocasião,
disse a imprenSa que a Ju
ventude Democrática 'Ca·'
t�rinense já havia sido, ins-

_.._ta�,I".I!,da. nas microrregiõrt!S
polarizadas por Xanxerê,

autoridades,. cabe-nos à-- lo convívio que tivemos
satisfação e o dever de 'co� -todas aquelas péS
manifestar nossa alegria soas" que nos

• honr�a�am
<,

'por termes conseguido 'õ com àssuas valiosas pra
êxito ch!sej�do. Desde que , 'sénças, onde gente esteve
Jaraguá do Sul foi defini- mals perto de gente e' on
.da eomo« ,sede des- XXI 'de fizemos novos- e gran;'
Jogos Abertos de Santa - étes amigos. Estamos re
C'-tarina, a nossa pree-

.

compensados, aindla, pelo'
cupação não foi outra a

-.alto \eSpirito esportivo, e
não ser procurar oferecer \ competitivo apre'sentado
aQS visitant�s um trabalho pelos integrantes das mais
com menos falhas possi-' diversas modaUdades que
veis,

'

pols, perfeição, 'em sê apreSientar�m' em' nes
termos 'de Jogos Abertos� sas praça� esportivas, Ira-.
Jamais será conseguido".· 'zendo·aos atletas de Jara-
Adiante acrescentouz "A guá do Sul, os ensinamen- -

tarefa ai nós '�tribufda fo, ,toS' d� novas técnicas pa-,
árdua, �as 'profundamente' ra o aperfeiçoamento do
compet1'sadora. O noss� nosso _esporte amador"� ,

esforço está-justificadO pe- Expressou� após, . agra-
. .

_

�cime'nto ao Governador
.do Estado, Jorge'Konder
Bornhauseri, �'que-em mo-'
'mente algum mediu .esfor

ços ne sentido de dár a ..

esta fesfa o\ resultado al
cençado, aclonandõ, para
'tanto, todo mecanismo ne-

· c.essárío 'e disponíV'àt; .para'
confirmar que es Jogos
Abertos de�S.anta Catarinà
são a maior confraterniza
ção poli-esportiv� dQ Es--

tad'o"; ao Secretário ,Júlio
César, "não sÓ pelos re

cursoil' financeiros mas
- também pe�la efetiva parti
cipação em toda a, progra
mação, através � ação in
-cansável da �quipe que

� compõe� a Coordenação
I de Desportos, cujo ,traba-
1ho foi 'altamente dignifi
cante na

.

condução do.e
vento".

·

._

: tsauer reconheceu. tam-
. bem em seu

-

prommcta
ménto "a valoroSa '�omlS-

.

säo central--org,anizaaora,
itendo à frente 'O ,de.sp,ortiS
ta ::)Igoll SOhün!ke, que�
com a sua ativa equlp'e,
ctau uma, .demonsU'ação
concreta! oe capacidade: de
órgahização". Á Comissão
,MuniCipal de· Esp,or�ês, a

� imprensa escrita, !alada e
� televisionada ·"que regi�
·trou com fideiidade todos
os' aconteci{nentos' 'que
marcaràm esta�bela 'festa". '

· não foram :esquacidO's, as
sim como aos-' Pr.éfeitos
Salim José Dequech e Dá
vio LJeu� de Guaram}rim e

.Massarandutia, respectiva-
· mente, cedendo o COmple
xo esportivo e colocando
.,à disposição,equipamentos

; que se fizeram '. necessá
rios ao perfeito andamentó
da programação realizada.
A participação, da Poli-

. cia Militar, na '�Operação
Jogos Abertos", foi, r�is�
trada por Bauer, :8iSSißi

_

como . o apoio recebido
dos clu�s el socle:dades,
que céderam seus com

plex-qs. esportivos, para 'o

desenvolvimento dOs
�

jo
gos. Os chefes de-d�ega"
ções, atletas, Lions, Grupo
de Escoteiros,. servidores'

- da
.

municipaUd�de, direto-'_

res de ,establelecimen'to,s
de ensino ,e religiºsos, me-

.

recem consideração '_ toda

,especial no pronun.ciame,n
to de despedjda do- ChEtfe
do Executivo ,da .Cidade-
-anfitriã dos_XXI JA$C. �

, No·trecho, final de sua

mensage.m, . Victor· Bauter
disse: "Gostariamos, ain

da; que os visitantes, ao ...

retórnarem '�s suas cida
(les, levassem em. Sie�s: co
rações as,melhores recor�'
daç6es·e um pouco de .a-

J

feto que o nosso povo � ""

fereee a todos, inclusive, o
lIIosso"�

- E o' Prefeito V. Bauer, o
.anfitriãó maiºr da grancí�
festa d() desporto amador
catarlnense, ao dirigir sua

- . '

mensagem final, deStacou:
"Terminada esta festa que
congregou- tantos altetas,
dirigentes, desportistas ·e,"

, I

..

Cerimonial de encerramento dos XXI JASC ...

Abrir as portas- para o esporte. amador
Após o. magnffico es

petácuo que . Jaraguá
do Sul propiciou

.

aos

Rsrticipàntes . dlos' XXI
J.ogos Abertos de San-

, ta' Catarina, levado a ,e
feito, em nossa cidade

,
, ,

de_ 17 a, 25 de, outubro·,
e que premiou 'o esfor
ço de s:eus organizado
es, através da' Cc6 ......

çomissão Centrai Orga-.
nizadora, Préfeitúra 'Mu-

-

nicipal, Secretaria de
Cultura, Esportes e Tu-

<'
rilsmfo 'e comunidadé

, ,

não, n<?s parece opor
tuno deixar que o sen

ti.mentb esportivo que
. ,�nvadiu' o ooraç.ão d'e

·

todos seja' colocado à
marg:em e se peque pe
la não c'ontinuidade 'em

· termos de fortal,eci"
'mento db esporte ama-

·

dor da reglã1o.

'opçõe.s -.em termos ele
alojamento, alimenta·
ção' e tantos outros·

serviços' co:ôcados à
disposição, de 'm�ôdc
que os aUetas busr.as-,

. sem, nas pistas, cor·

responde'r à expectaJi·
va de seils dirigentes
e de suas c,idades de

. origem, o quê acredH�"
.

,

mos, numa mane;ra de
responder, esportiva
mente, o tratamento sa·

di'o que Jaraguá' .do
'

.- Sul dispensou aos seus
co�irmãos visitanteS. '

�Mas, sem sóinbms
� ,de, dúvidas, -BI tarefa

�llaior �jnda �stá por
vir.

hàndebioJ, na nata'ção,
no atletismo, dev:e ser
ul')1a .. constante daqui'
prá"frente .

'

. Os asso.ciados dos
clubes, por sua vez. de
vem exigir ,das' suas
entidadle's esportivas
um ,posicionamento
mais '8Ju,têntico,

.

mais

. maduro, não bastando
. que recolham apenas
os louros das: vitórias
passadas, mas, que,
passem a promover,
competições periodica
mente entre cubes da
região, para assegurar
continuidade,

;

d'e�te
saldo belrssirno de re'a
lizações esportivas que'
nos ' legararrr . os XXIOS clubes têm res-

ponsabiidades ' com '�o.gos Abertos de San-

_ seus associados' bem
ta Catarina, aqui reali-·

maiores do que, antes
zados.

dos' Jogos Abe,rtos quê A terefa nãQ é fácil.
. A coloc�ção trans- se não o melhor, um Também não ,ê ditrcil.

_cende: / à análizar, pLir,a· dos melhores' Jogos A- Basta um :. pouco de,
:e simples do ponto-de berros até

. hoje realr- boa vontade;'· to�n:ando
vista econômico-finan- zados; n� feliz coloca- os club�s mais· popula-
ceiro, no que �toca ao's 'çAo do Coordenador de· 'res.' Organizaçã� para
investilnento's feitos pe- Desportos da Secreta-' .promoção de espetá-
Ia Municipalidade, num

-

riä de Cultura, Esp'orie' culos'· esportivoS não
esforço conjunto _

com ,Ie' Turismo, Prof. 'Joa-' f�ltará, temos 'certeza,
ias entidades ie clubes quim Mires

.

Villarlnho' 1:'; se por qualquer ta,-
esportívros da região. . Júnior,:. e'eFldossada E1m zão,

.

algum dirigente
O que- se buscará 'e gênero, 'nÚme,rQ e grau· pe'flsar -em esmorecer'

�e cfI�v�rá, pe�sar, .
d;e. p�r: tantas

.

e quantas' frente ,às . dificuldades'
Im�dlato, é .na,o deixar

. delegações, auto'rida� . que surgirem na reali
que o esprrrto e/spö,rti- ", :(:I;es, di,rigehtes' presen-' _ ,��ç.ão de qll�,quer tor-
VlO a que-nos ref,e'rimo5 tes ao maior 'ácoht"'ci-

.

nelo, de quálquer cein-
acima "enlla, a �esapa-' mento poli-esp(')ttívo

'

gr-açamento esportivo,
Tecer cOf!lpletamente, de Santa Catarina. bastará dial!ogar com os

passada ,81 ,euforia dos' .' i�, portanto, ne�t.a homens "que integram
,Jogos Abenos, cÇlm o � ,hora: qUe'os clubes: de�' a CCO pois, eles deram

9ue, se �starâ-�mpra- vem' examil'lár' -os I:'e:' provas suficienfßs de

',�etendo o esforço de nefrcios colocados à dis que. quando� ,há garra,
I muita'gente que bus:oou posiç�o dê seus-asso- boa vQntade-� sobretu-

t:'0/esporte _uma manei- çiados, peH�ldo. os ir. do organização", rne.s-
r::a,. sadia de propiciar vestimeiltos feilos € '!'"9 sem entenderem
';às g·e,r.ações futuras' pensados, de' in,'�-o '€m muito�de espbrte, Ja-,
iC?OnE:liç5es ,ideais ,para . abrir as portas de' $'" S 'raguá do Sul sabe re-

'P���'OSi, éf�s aiversas' c.lubes, rie suas' �:rtitJa- 'ceber é muito bem.
'lillodalldades· ,espierti.. ,des, para aec,lher 10- E, por fim, se algum

'

VM. 'dos
.

0S '� intEll'es�;?,dú., clube ou dirigente pre- '

,

Jaraguã; (:lo Sul éJeu na �prãtiGa Je q·J".:tj'A: ,;
� cisar CIo apoio: da Im-,

um' passo fmpo,rfantrs- esporte As'. empresas prensa,�basta dizer que
,slmo no cenário esta- "devem-::-ta,l1bém cone!·'l-n, p.ela p.rimeira vez, �ne-,

, :trust Mulfas <:ras ,equi:' tizar " e incentiva:- ,-às nhuma crftica foi f.eita
pes :qué aqui re'presen- suas', ass ):;'aç:fies 'i:-. a organização dos XXI
lavam' os Cflversos mu- • clié'stivas para que se de- JASC, -a CCO, pois(o
"'crpfos catarlnénses, senvo!vl:fm em seus co- pessoal da cr-Oniça es-

.

'consegufliam superar laberadöre� o esplr!ta. portiva catarinense, a-

at� enUlo- 'ImDossrvel oomp9tit 'JO. Qui em Jaraguá do Sul,
, fie serem ',a'canç�dQS, ·0 incentivo à práti-� fortaleceu também' o
em (diversas modal,lda- 'ca do esporte,' sela a-' espr,ritd jomaHstico e,-
'Cles. �'. dotando atletas, promo':.- se'm bairrismo, aceitaré

'O Executivo' Municl- r vendo competições en- participa. do estorço
par� não mediu esforcos

.

tre le'mpresas, não só- comum oa� � grorTH1çãc'
Dara nl'nonrr.iom"· f!ls· (:Ie futeböl,;,de-salão, do esporfe amador ca-

aeleo;:lcnec:; as melhorps mas de basquete- de tarinense.

.
, >

, '.

_.-'

. O cerimonial de encér· '

ramento deu..Sle no Ginásio
de Esportes Artu.r rMülh:lr,
que esteve totalmente ;to..

màdo, com a massa com

primKl'a nas - arquibánca
das: Foi,.é.,fim, tal qual a
�lisslma' . a�er1Qra, uma'
s�lenidade'que fica:rá gra
vadá na mente daqueles
qye. se'dlspuse!am a ,pr�
senciar o aconteciménto. �

Todos nós, jaraguaen
ses, estamos de parabéns!
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