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SCAR inscreve
traBalhosPioPan 'Arte'81
Q Governo do Estado de

santa Catarina, através da Se

cretaria de Cultura. fsporte e

rúrismo, visando demonstrar o.

potencial da arte catarinense,

r.evelàr noVOS valores, incenti-·

var OS artistas, desenvolver o

"fosto pela arte, fomentar:,,� tu
.

fiemo, dar oportunidads à- cc

múnicaçâo catarinense é' naeio

11$1 do conhecimento e aprecla-

010 das manifestações· artistl

Co-culturals de nosso Estado.

Instituiu, 'em colaboraçlo co�
as Fundações EducacionaiS e

prefeituras Municipais, o Pano

rama Catarinense dll Ar.te' --:

PAN-ARTE-81.
O prazo para Insc,r1910 das.

9bras, determinado para 02 de

JpnhO foi prorrogado atê o dia

12. Em Jaraguá do Sui, a So

êredade de Cultura Ar'tlstlca re

ce.berá estas inscrições noe

dias 11 e 12 de junho, das 19

$8 21 :30 horas, no Centro _de
informações Turlstlcas,' na Av.

Get�lio Vargas.
No perlodo de'15 a 23 deste

mês, no mesmo lacal, as obr�.s
serAo expostas no horário das

19:30 às
.

21:30 horas. A áber
as

in sua terceira edlçlo, n�

PAN-ARtE-81 Será .rea

o em duas etapas: '8 pri
meIra, denominada' PRÉ'-PAN
A�TE, selecionará e irá, expor
'as ,obras dos' artistas particl-

pantss. em 21 cidades oatarl

.nenses, .slmultänearnente. co

mo é o caso de Jaraguá do Sul.
A abertura dastas mostras est�
marcada para o dia 15 de ju
nho, às 20h30min. Às três

,

melhores obras seleclonadas
em cada uma dessas exposI
ções serão conferidos prêmios
de Cr$ 25.000,00 para o pri
meiro lugar; Cr$ 15.1100,00 para
o segundo lugare Cr$ 10.000,00

'

para o terceiro lugar. Uma co

misslo de crttlcos de arte virá'

de Florianópolis . para
.

Jal'aguá
do Su! julgar e selectonar as

melhores obras.

JA�GUA DO SUL
.'

capital LaUno Americana dO
Mofor El6b1êo
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Schünke: municipalidade asfaltará 46 novas ruas

8

7

1,

•

Dentro de aproximadamente wa, Equador, Tljucas.: Expedi- pus da Fundação Educacional

vinte dias, a Prefeitura Municl- clonárlo Antônio 'Carlos Ferrei- Regional Jaraguaense, mante

pai de Ja'raguã do S�I lançará ra. Padre Alberto Jacobs; bona nedora da Faculdade de Estu

concorrência pública para o as- Antönla," Leopoldo Janssen, Jo- dos Sociais.

faltamento de quarenta e seis sé Emmendoerfer; José Mene- Dessas ruas, a mais extensa
novas ruas, localizadas no pe- gotti,Thomaz Francisco

.

de a receber o asfalto será a Pra

rlmero urbano, e que necessi- Góes, Lourenço Kanzler, Vic- siderite Epitácio· 'Pessoa, com

tam da elaboração do projeto tor Rosemberg, Maria Ubeliria 1.930 metros e, a de menor ex-.

final de engenharia para pavi- da Silvá, Joaquim Franciscq· de tensão, a Rua Tijucas, com 70

mentação, informou o prefeito Paula, Coronel Bernardo' Grub- metros.

municipal em exercíclo Sigolf ba, Tufie, Mahfud, Prof&Sso� Das ruas já contratadas.' a

Schünke. São mais de 17 qui- AntOnio Estanislau Ayrpso" Ney CESBE está executando obras

10meros de ruas, que receberão Franco,' Guilherme Guilow; Eu- das ruas Walter Marquardt ,e

o asfalto,
.

com làrgura que va- g�nio Nicollni, Uruguai, Heleo-] Ängelo Rubini, na Barra do Rio,

ria entre seis e 12 metros e 80. doro Borges, Miguel Salai; Rua Cerro e, também, nà Jorge
As vias públicas que recebe- 243. J.úllo Tavares· äa Cunha Czerniewicz, esta com p�evlsAo

rão o melhoramento são essas: Mello, .Donaldo Gehring. Cri- para ,término no final do' mês

Presidente Epitácio Pessoa, Jor- ciúma, Fiscal Verdi Francisco de julho. A Walter MarquiJrdt o

gé Lacerda, Guilherme Weege, Lenz!, Vera Fischer - Miss Bra- trecho de 1.200 metros, entre
. Luiz Kienen, Ferdinando Pradi, sil, Tubarão, Leopoldo Mahn- a ponte sobre o Rio Jaraguá e,

Leopoldo AugtJsto Gerent, AI- ke, Leopoldo Malheiro,· Marina a firma Marquardt deyerá ser
fredo Krauae, Guilherme Hering,. Fructuo$o, Pará e Imigrantes" inaugurada no próximo dia 18

Josef Fontana, José Albus, �ar- estas duas últimas, a transver- de junho, pelo Governador QO

los Haffermann, EriCh, Doubra- sal e a que dá acesse ao cam- ,Estado, Jorge Bornhausen.

6

capital SUl Americana do
Chapéu

do

e

Jaraguá terá neste do,mingo
passeio' ciclístico

A FATMA - Fundaç" de

gilo encárregada de rec�ber e Amparo à Tecnologia e ao

inscrever os trabalhQs,� aten- ,Melo Ambiente" qUIi, juntamen-

,ta ·aOs Interésâadtil15al'a�-l(J� �Utntr.>,�, est4

tas de inscriÇões, di·as 11 -e 12 coarden�ndo 'as ,E:�memor�ç'õe3
do corrente. das 19 às 21h30�; do Dia Mundial do Meio' Am

no Centro' de Informaç� Tu- ," biente em. Santa Catarina, In-

ffsticas. formou que . foram realizados·

grande, sucesso os primeiros
pa$Seios C!icU�ticos, domingo,
ein dez municlpios do' interior

do 'Estado.

Os premiadOS e outrea
balh9S selecio�ados serlo

teriormente encaminhados
o PAN-ARTE-81, ficando .ex- ,

poetes para visltaçlo pública
no Pavilhlo, da CITUR, Eftn
Baneário CambÔriú,' ',entre .os

dias 8 e 23 de julho. A ccor
denação dÇ> PAN.ARTE-81 estã
a cargo da Fundação Catari
nense de Cultura e CITUR. São
promotores ' a

Cultura, Espo
a CODESC.

Secretaria de

e Touri!!mo

A Sociedade de Cultura Ar

trstioa - 'em nossa mioforre-

!Turismo ,Sociar inclui
. ,J�rag�á no roteiro

dá um

"Turis
execu-

semanal

agentes-de viagem p jor-
de São Paulo para

pr!i' um roteiro básico ofe-

recido pela CITUR. e cuja exe

cuçlo será' feita em conjunto
�om a VASP e a Diretoria de

Turismo de Florianópolis. Du
rante oito finais de semana os

visitantes conhecerão os princi
pais ponltos turlsticos do Esta�
do. a preços' acessfwis e com'
�o completa e normal.p
objetivo é conscientizar os a"

gentes de- viagem sobre 'lossas

potencialidades e levar a irr

prensa a divulgar mais o que
o Estado oferece.

No total, são seis oS roteiros

sugeridos no programa "Turis

mo Social de Santa Catar!na",
da CITUR, abrangendo a todas
as regiões do' Estado, com a

duraçlo Ele· cinco dias, .basica
menfe. Um, desses roteiros a:
ting!il o Norte, com visitas às

principais atrações de- Joinv;I.,

Ie, viag�m' até Jaraguá do sur.

passari<lo ,pela Serra Dona

Francisca e conhecendo as in

dQstrias ,e exposições de mó

veis e têxteis de Sio· Ben,to do

Sul, Campo Aleg're, Rio, Ne

grinho e Jaraguá do: Sul. Tam-'
bém as, praias de São Francisco
do

.

Sul serão,visitadas.

Educacão libera 'parcela das
bolsas de estudo

� SeCretari� da Educação de

m. Catarina efetuou, o paga
da primeira parcel-a das

de estudo destinadas a

carentes', dos Colégios
!!

, e, Divina Providência.
nädor ,dos 'ch�ques o

o Octacflio Pedro Ra

ue, por interméclio da
eRE - Unic:fade de Coar.
GI ..Regional,: fez chegar a

dos estabeJecimento8

d ensi�o os valores co�respo'):)-
2:ntes: Colégio· SãQ Lufs CrS
1.041,50 'e'Colégio Divina

Providência CrS ,180.835,00.·

: A SE tem o firme propósito
de PlIgar a outra parcela já no

ínicio do segundo semestre,
beneficianqo aqueles qlle. tive
ram seus pedidos de concessão

de bolsas deferidos pelo órgão
responsável, local e. estadual,
demonstrands sua preocupação
para àqueles alunos carentes de

recursos,' para que possam tElr

condiçõ�s ,de, levar avante sua

formação cultural e ,protisslo
nal.

. De um 'totat de 2.948 parti
cipantes previstos, _por inscri

çlo, os passeios contaram, ,na
realidade com 9.. 700. participan
tes. Fpram sorteadas 2 blcicle

'tas Monark, .por cidade, e entre

gues troféus e medalhas ao ci

clista mais velho, mais novo,

mais original e mais popular.
No próximo donHngo, dia se

te, o Dia Mundial do Meio Am-

,bente será comemorado em

Florianópolis· e nos municípios
de Blumenau, Jolnvllle, Jara

out etc; StIt, tt. t.age8i' -Ar.
ranguá, Criciúma' e Videira.

Em Jaraguá, do Sul as come

morações serão desenvolvidas

nas
.

ruas centrais da cidadfi>,
sendo

. abertas às 09:0 horas,

quando será dada a largada
do passeio cicUstico, defronle

a fiJ.Iàl das LOjas Koel'ich, na

Av. ,M�l. Deodoro. Nes,ta loja,
pOderio ser feitas inscrições
para partiCipar do passei,o ci�

clfstlco e, também, do sorteio

de duas bicicletas, am!lnhã, a

pós o passeio. Oito medalhas
serão conferidas aos partici
pantes.
A promoção conta com o

apoio da 19a. Unidade de Coor

denação Regional de Educa

ção.

Bornhausen vem 8 Jaraguá
,

Sul no dia 18,
Em viagem de natureza IJd-.

ministrativa, com toda a sua

equipe de governo, o Governa
dor Jorge Kónder Bornhausen
virá a Jaraguá do Sul no pró
ximo dia 18 c:Je junho, feriado

municipal, estabelecendo con

tactoa com polrticos de toda

Na Camara, projeto pl ampliar perimetro Irb�no do munieipio
I pliado:, IIha.da Agueira -

segue o prolongamento da

I rua José Theodoro Ribeiro.

a partir da linha divisória'
das proprieda_des. de Caeta
nó Ribeiro e herdeiros da

viúva Paula Ribeiro, até a

tingir o pontilhão sobre a

divisa com Guaramirim. Chi

co de Paula _ a .partir, da

propriedade do sr, Oscar

Nagel, até o cemitério situa�
do anexQ ao imóvel de Mário

e Linó Schwartz . S�-301'
Rua JorrwHle _ até a ponte
sO,bre o rio Itapocuzinho, di
visa com Guaramirim., Estra

da ltapocuzinho _- da SC

-301,
.

seguindO a Esti-:8cIa
Itapocúzinho, até atingir a

linha divisória-das proprieda-
'

des de ,El!gên,io Karsten e

Waldemar Setter:-. Rua Rober-
'

lo ZleàIann - prolongamen
to, até a linha de limite entre

os imóveis de propriedlide d,e, .

Artur Reichert e Marino Te

cila: Rua Prefeito José Bauer
- prolo.ngamento.· até a pon
tá pênsil sobre o' rio Itapocu,
na extre.midade das proprie
dades d'e Hary Rrocfinow é,
Waldi!lo Kllfzke. epttI6c1o
Peaeoa - ·Eátradit. Nova -

As Comissões .Técnicas In

ternas da Câmara de Verea

dare!! de Jaraguá do Sul, a

nlilisam vários prQjetos.-de-lei
do Executivo, em tramitaçlo
naquele legislativo. Dentre

eles, o apresentado esta se

mana pelo prefeito Sigof
Schünke, ampli'lindO o perl
metro urbano' do municlpio,
c�ja fin,alldade da medida

proposta - segundO o alcai

de _,-é dar condições ade

quadas para o aproveitamen
to do solo apropriado à ex

pansão urbana, possibilitan
do a ocupação, àqu�les que

aqui chegam �m busca das

l11ais variadas ocUpações
profissionais.

O Executivo considerou

também as dificuldades im-

postas pelo Incra nos desdo

bramentos e desmembra-
mentes das .áreas na. zona

wraL que impossibilitam· a

aquisição de, pequen8$ áreas

para instalação de. unidades

habitacionais.' Visa igual
mente, cOll) o proJetq, Ji' re-
'peli.. a especulação imobi

liária que aflige .) Municlplo.
Doze regiões do municlpio

lerão o pérímetro urbano am"

prolõll9émento;
'divisória das �ropriedades

Canarlcullores ex";·

porão dia$ 't3 e 14
A SJCO - Sociedadi

Jaraguaense de Canari
cultura e Ornitolog.ia,
promo.Vlerá nos, d:ias 13,
e 14 de junho, a 2a. E"x

,

" •

�
-

Ja.JaglJeet'fse c1ÊIc
.

Canários. $erá junto ao
Ediffoio Mário Tavlares,
na rua R'9inoldo Rau,-

182, pro.ximidades dia

U-1·nidad<e Sanitária de Ja
r-aguá do' Sul, em sala
cedida pelo proprietário
para esta exposição,-
qué reunirá mais de tre
zentos canários do rei-·
no.

Será em âmbito local
e, Ipor ocasião da visita,
os intel1essados pode
rão ãdquiri.r o seu !eS
pécime. No di,a 13 estará
aberta das .' 9 às 21 h e,
dia, 14, das. 9 às 19h,
ininterruptament!.

de Arnoldo Modro e Augusto
Demarchi. Estrada Três Rios '

do Sul _ da SC-301, seguin-
,do pela Estrada Três Rios

do Sul, até encontrar a Ii-'
nha divisória das proprieda
des de Álvaro Verbinen Filho'
e Ivo KoneH pelo lado es

querdo e, . pelo lado direito,

a 'inha divisória das proprié
dadés de Sofia R.aux e Ivo
'Konell. numa faixa de 300m

de- ambos os lados da Estra

da Três Rios do Sul. Bttrtha

Waage ""'7 Barra dO..Rfq Cer

ro - prolongamento, até a

tingir as propriedades de Wi

gando Meier e Willy Bau�
mann. Joio -� AYro-
80 - Jaragu'6 Esquerdo -'

prolqngamento', até 'a Unha
divisória das propriedades doe
Harold Marquardt ,com Adão

Witkowski. Tlfa da Moaca e

THa doe Marttna _ esta, da

Capelinha, SegUiAdo pela Ti

fa dos Martins e o prolonga- .

mento da rua Irmão lean

dro, até alcançar a linha_ do
perlm�tro urbano, na cidade.

j Um outr.o projeto,'autoriza
o Chefe d� Executitvo" a: pa.: .

gar as' despesas da aampa
nha de qualfflcaçlO er$ifor�1 '

de novos eleitores. que será (
\ "\

-desenvolyida em· todo o mu-

'Identidade
.um

Conforme noticiamos, reall

zou�se' no fim ,da última sema

na, um ciclo de confer�ncias

que versou s�bre a 'identidade'
catarinense', coordenaçlo do
conhecido prafessor catedráti

co Dr. Celestino Sachet e a

participação -da Secretârla da

efupaolo do Estado ,através
/ das-';Unidades de Goorden'açio
.Reglonàt'dé E'du�çlo e 6rgl6s
de adminlstr-açlo central.

'Gu....rnIrIm e CoI'uf)6
As conferências tiveram infcio

sext,a-feira à noite no Sall,? da

Comunidade Evangélica Lutera

na,
.

em Guaramir1m, com au

ditório lotado; �ytr� conferên

cias tiveram s�Qê cl. no sá

bado, também em orupá, no

Sallo Nobre do Seminário, en

cerrar:ldo-se domingo pela ma-,
nhl; em Guaramirim'�-

,�

o. ConferabC11ta8
Tiveram a seu cargo as con

ferências os professqres Dr.
Celestino Sachet (Realidade
C",ltural); Professor Walter
Fernando Piazza (Realidade
Histórica) 'e o Pr.ofessor Victor

AntOnio Peluzzo (Realidade

niclpio, atingindo .principal
mente as iocalidades, do in

terior, onde a difculdade de

locomoção das pessoas pa-
ra, o centro, ou no caso, ao

Cartório Eleitoral, é mais di-

trcil, considerando-se tam,

bém as dificuldades em es-

tabelecer contatos com ór

gãGS dà sede� por falta de

fan,lIliâ�izaçlo.
'

OUTROS

o legislativo -aprovou,_ una

,nimemente; projeto. suple
mentando e anulando dota-·

ções, bem como, o que de

nomina de Alberto Bauer, a

ponte sobre o rto Itapocu,
em Nereu, Ramos. A vota-

çlo, secreta. acusou dez vo

tos favoráveis, 1, em branco,
1 cOntr_!! e 1 nulo. O'If�er
da oposição questionou so

bre o nome, dizEmdo .que na

regilo de Nereu Ramos, mui

tas fammas poderIam em

prestar o nome àquela ponte.
C0ll10 homenagem, no enfan
to, afirmou que nada tem a

haver com <? homenagt;1ado
,
(Alberto Bauer), a quem res-

.

peita.

a microrregilo do, Vale do Ita

pecu e procedendo átos da ad

,ministraçlo est dual.

o programa nãö está ainda

el'aborado, o que deverá ocor

rer nos próximos dias, contu

do, estio previstas várias. Inau-

gurações como o trecho asfállti
,C'O da Ru� Walter Marquardt, da

ponte' sobre o Rio Jaraguá às
, imediações da Marquardt S.A.
_ Indústria de Malhas, bem

como a ponte 'Alberto Baue'r',
em Nereu Ramos, de 129 me

tros de comprimento e possi
velmente também o Fo.rl!m 'De

sembargador Joio Thomaz Mar

condes de Mattos', que a Cons

trutora Seria eoteca a sua no-

va cobertura, prometendo
':3-la até aqueIiJ data.

en-

Catarínense' ,
sucesso
Geográfica), oatedráticos da

Universidade Federal de Santa

Catarina.
Os debates que se seguiram

após cada con,ferêncla lJen, re-
'

velaram o alto grau de parti
clpaçllo ,dos inscritos, quer em,
Guaramir,im como em COry.pá,
merecendl) intensos aplausos
as 'conferências em que p,éSe o

prestfgio ,dos' três
'

confe�ncis
tas;

Oxalá, semelhantes palestras
não 'sofram soluçlo de. conti-

.

nuidade para maior e mais In

tenso soerguimento dos conhe

clm ntos geo-polfticos e cultu

rais da gente catarlnense, pa
lestras que" a nosso v,er, deve
riam slltr estendidas também
ao povo, em geral, para perfei
to conhecimento da realid�de
catarinense sob. tOdOS os seus

aspectos.
Aos professores catedráticos

conferencistas, o,s .eumprimen- .

tqs do "Correio\ do povo": que
se fez representar pelo soclólo-,

go professor Augusto Sylvio
Prodohl.

PREIEITURA, REPASSA
VERBAS AO

HOSPITAL
,

O Chefe do, Executivo Mu

nicipal, de, Guaramirim, Salim

José Dequêch, enylou à CAma

ra de' Vereadoies, projeto-de.
lei autorizando a transferência

de recursos financeiros da or

dem de CrS 1 milhlo e 68 mil

assim destinados - Cr$ 600

mil para liq�idação de drvlda

con�ralda junto ao BESC; Cr$

400. mi I, a.. rem entregues

pela Prafeitura em quatro par-
,

cetás mensaJs, de Cr$ 100- mil

• nos m�ses c!� junho, julho" a-

, gosto e setembr� deste ano',

como ajuda pará quitação das

duplicataS em atraso' e, Cr$ 68

mil para compra de ma�rial ci
rúrgico para implementação dö

Centro Cirúrgico do Hospital
Municipal Santo A!ltOnio. O

projeto deverá ser votas:lo em

caráter de ur-gên<:ia.
.

Com o projeto em tfamlta

çãó na Câmara, ,somente este

ano a municipalidade, concedeu
auxrtlo financeira, da ordem de

Cr$ .
1 milh" e 368 mil. De, a"

cordo com o presldel1te do HQs�
pltal Santo Ant6Aio; 'caso I'lst&

providência nlo foss& tomada,

pelo 'Execlltivo, as portas do

nosacOmio possivelmente esmo::
riam fechadas em vista dos
problemas que enfrenta com

as baixas diárias pagas p,elQ
!NAMPS e demais lri�tltutos. A
receita é aquém das, 'despesas,
situação que requer uma urgeÄ�.
te tomada de posição ,dó ,Go; .

lÍemó Federal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cuide da sua saúde
.. Faça tratamentos com.medicamentos

naturafs.
-

E A FONTE DA SAOD! PERFEITA. NA·

FaI'lnAc',•.Ho_eopAilc..

. ".ragu.-
de Jaime B'aechtold Corrêa, na Praça da Pre.

feitura Municipal, atendendo das 7h30min às 12h
e das 13h30min às 19h. Aos� sábados, das 7h30.
mln às 12h30mln.

Viação Canarinho.
�

.

TRANSPORTE URBANO,
.INTERURBANO, EXCURSO".

�A "C-anarlnho'� preóCUPIl.-88 com a sua lo
comoçlo, . colocando l 'dlsposlçlo modemfssl-.
mos Onlbus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem, tranqüila, rápida e segura.

.

Programe beml Programe CANARINHO - o
transporte carinhoso. /

JARAGUA DO ,SUL -- SANTA CATARINA

-:t
de::'/".'Y�

,

Ltda.

CARRQOAJÍIAS . HC
.

Hornburg" .:�' Indústria
Carroçarias ·-Blindadas
CARRoçARIAS
BUNDADAS!
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS I
M6VIIs. _ ..._-_

I Av. Mal, Deodoro,. 1.478·';_ Telefone: 72-01�
.

. JARAGUA ,DO SUL - S.C.

T�rrap,enagem· Vargas
...;. de lido .Domlngós Varg.. -

.

SER"IÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
.,

E TRATORES DE ESTEIRAS
, -E-

Tubos Santa, HelenaII
I'
t.

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
.

I' '
EM 'GERAL

.

Rua Jolnvllle, 1016 � Fone: 72-1101
JARAGOA DO SUL, -:-. Santa Catarina

Coastrutorá' Seria -Ltda.
CONSTRUçAo,é�� �GENHAR� E

COM.RCIO DE MATERIA[
,DE·' QONS'QIuÇAO.

Rua João Picofll, 94 � Edlf. Carlos·Spézla '

TelefQne: 72-0214

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA.

Jardim, São Luiz
em fase final de execução' Aguardem p81r� breIVe

_ lO'_. com toda �. infra-estrutura comple'lla.

Empreeídimenlos. Imobiliários'
MarcaHo Lida. .,',

'Av. 'Mal. Deodoro: 1.179 - fone: 72-0166 .

JARAGUA DO SUL - SC

SEMANA DE 06 A 12 DE JUNHQ DE 1981

_.,
"

'. '

- Oito Eiert, de Itapocuzlnho, neste municlpiCil, andava
fulo

.

da vida com os invasores de seu terreno e mandava
publicar a seguinte prolblçAo: I'Prolbo terminantemente a
,. '-. '

entrada de pessoas em ,meu terreno, sito em Itoupava-As-
sú-Itapocuzlnho, afim de caçar. 'NAo me responsabilizo pelo
que· possa acontecer aos .lnfratoreS da presente prolbiçAo.

- Jaraguä solidarlza-s� com JoinvllJe na criaçAo da
Escola de Engenharia: "Na OItima sessAo da CAmara Mu

riicipal, o vereador Artur MOner apresentou' requerimento so-

. licitando o envio d9 telegrama ao sr. Governador Jorge la-'

cerda, dando apolo ao vizinho municrpio de Jolnvllle, so�,
licitando -a oriação de uma ÊScola de Engenharia em Join�'
ville. Sobre o assunto discorréram favoravelmente o· apresen
tante da ,proposiçAo e. o vereador Augusto Silvio Prodoehl.
A indicaçlo foi aprovada por unanrmldade de votos.

"'-,

CONFIRA A HISTÓRIA ...
... HA 30 ANOS

- Para tomar parte nas homenagens prestadas ac rev.

Padre Alberto,. estava em Jaraguá do Sul, o sr. Dr. luiz
de soúza, ilustre Secretário da Segu�ança Pública ao Es
tado de San,ta·Catarina.

,

- Q. eng. Felix Schmiegelow, oficiava ao Dr. Luiz de

Souza, respondendo pelo expediente da Secretaria de Via"

ção e Obras POblicas, de qué .dentrç em breve seria ré
construlda a ponte sobre o Rio Jaraguá, para o que já fo
ra destlnade a' verba iniciai de duzentos mil cruzelros, A

ponte é 'aquela perto da .Casa VailaUl, hoje Supermercado
Breithaupt, revestida atualmente com capa asfáltica.·

- Era nomeado adjunto, do Dr. Promotor Público da
Comarca de Jar�aguá do Sul, o sr. Paullno Pedrj, ex-geren
te do "Correio do Povo" e 'Coletor das Rendas Estaduais
em Jaraguá do Sul, recentemente aposentado.

- Falecia dia 2 de junho, em seu leito de dor, o mé
dico paraibano Napoleão Rodrigues-laureano, às 20:00 ho-

(
.

, ras e ,24, minutos, delxando a esposa d, Marcina Sampaio
e uma filha, Maria .do Socorro; de 4 anos. Apesar de mé
dico famoso, laureano morreu pobre. Antes de falecer pe
diu à esposa que mandasse v�nd�r seu consultório em João

: Pessáa e o produto dlstribulsse com as- enfermeiras que o

assistiram. E mandou, também, doar a um bombeiro, um

terr.eno que possula na capital paraibana:

,

- Desde o dia 6 de junho encon-trava-�e· entre nós e

já assumira o cargo de Promotor Público da Comarca,' o
Sr. Dr.. Alfredo Zimmer, acompanhado de sua famllia. 9 Dr.
Alfredo Zimmer, apesar de conseguir formar-!!e com seus

próprios recursos, tendo para tanto muito lutado, teve a

seguir uma trajetória brilhante que acabou sendo um dos
ilustres integrantes do Tribunal de Justi9.!...,do Rio Gran
de do Sul e como desembargador veio a falecer recente
mente. Aqui em Jaraguá do Sul, foi o fundador do Rotary
Club, deixando; por conseguinte, uma extraordinäria sémen-
,� "'� sua. passagem por nossa terra,

_.

-

..J HA 25 ANOS
- A mania de ,anistia (até que rima) nAo é de hoje.

Eis--o inteiro teor do artigo primeiro do projeto de anistia
:".presentado pelo sr. VI�lra de Melo, Ird�r do Govêrno, a

. provado pela CAmara, dps Deputados, no dia 11 de maio
de 1956: "O Congresso Nacional,

-

tendo' em vlstá o que
dispa", 'o art. 66, nO V, aI! ConstitulçAo Federal, decreta:
'art. 1. - � concedida ampla e Irrestrita anistia a todós os

.cIvis e ·mllitares que, direta ou Indiretamente, se envolve�
ram, inclusive recusaooo-se a cumprir' ordens de seus su

priores, nos movimentos .revoluclonárlos ocorridos no país,
a partir de 10 de noveml?ro de,1955, até 1° de março de

.1956, ficando em perpétuo silêncio quaisquer proéessos cri
minais e dlsclpllnares re�tivos aos mesmos fatos." Não dá
pra contar pelos dedos J,lS an,lstias concedidas ao longo de
nossa história.

••• HA 10 ANOS
- Desde o dia 20 de maio estava em vigor em todo o'

Par�, o CÓdigo de Endereçamento Postal, int,roduzldo pela·
.Empresa Braslleir:!- de Correios e TelégrafOS. A cOdificaçAo
PossibiHta uma triagem mais räpida da correspondênca, me

diánte a colocação pelo expedidor �e 5 al.garlsmos antes
do nome da localidade a que a cor.respondência é destina
da. Desnecessário dizer que Jaraguá do Sul ,aparecia com

e ainda usá Oi seguinte Código: 89250. ,

I

..::.. Miss Jaraguä Ia à �lum'9nau.' No dia 10 de abril, no

C.A. Baependi, em colaboraçAo com os Diários Associ'ados,
em animada festa, era proclamada .Miss Jara�uá ',971 a

jovem Maria Helena Picolli, filha de- Virgilio (Helena Leut

precht) Picolli, hpje a senhora Ricardo Feldens e mãezinha
de três lindos filhos. No dia 12 de Junho, /no Pavilhão da

PROEB, em Blumenau, tinha lugar a escolha da mais be
la mLilh�r oatarinense e ·muitos casais de Jaraguá do Sul

·para lá se dirigiram, torcendo pela -nossa candida�a. A

briga foi 'renhldá diante· de tantas oandidatas e a· nossa,·
Mària Helena fiéava em 4° lugar, escolhida pelQ juri form�-
do por Juan Carlos de Bourbon, Sérgio Biltencourt, lona

Magàlh�s,
.

Martinho da Vila, Carlos Müllér e Vera Fis
cher. O importante era competir e a quarta colocação nos

deixava em
. posiçAo de relevo no Estado:

_ --:- Em começos do ano a Prefeitura mandava abrir
'

_ uma nova estrada, que inicia na Cacllda, em Garibaldi, le�
van(lo o nome �de Victor Schaban. Os mir metros foram

.comemorados em junho pelos moradores, oferecendo um

aimoço· ao Prefeito, Vice, os V�readores Bruno Henn e Af

fQnso Franzner, - fiscais e operáriC?�- da �refeitura, que se

estendeu até �s primeira's horas da noite.

ESTA COLUNA! PATROCINADA·POR

, lodúJlrial !RIUoi�al Jarauuá 1.1.
e: CONrAL' - Concenlra'd-os

para Alimentos

I-�
.

VEICULOS USADOS REVISADOS

Bellna II lDO - verde ,primavera met. • '.... 1979
Corcel II GT - bege trlpolll 1978
·Corcel GT - branoo e preto 1976

Opala Comodoro - branco •• '. • • • • • • • • • . . . •. 1919
. Chevette Hatch - doui'adp palha .• • • • • • • . • • .. 1980
Chevette L • 'bege -!' •• o •••••• ' ••••• ; ••••••• '

.. 1�78
Paaaat'- LS - brarlCO •••••• f. • • • • • • • • • • • • • • • •• 1-979
WI 1300 L - blfllll:OO •• ! •• ,0•• -. �. ,. • • • • • • • • • • • • •• 1978
Bruma - beg8 ••••••••••••.••.• :•••.... :. .. 1'979
Brurlla - iUnarela ••••••••••••••••••••••.. 1-979

Jeep 08 eil. � azul •••••••••• '. !" ••• : • • • • • • •• 1975

Moret t i. Jordan & Cia. Ltda.

Juízo de 'Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

Cart6rlo doS Feitos da Fazénda e RêS[dIu�S

EDITAL DE PRAÇA
Vendá 'ein 1,a praça: Dia 15 de junho p'.v., às 10
horas. Venda em 2.a praça: Dla 20 de julho p.v..
às 15 horas, por qualquer preço. Autos de Exe

cução Fiscal N. 6.516. Exeque'nte. FAZENDA
ESTADUAL. Executada: IMAHE - IND. DE PLAS
TICOS lTDA. local: Edifrcio do Fórum da Co
marcá de Jaraguá do Sul. B_ens a serem pracea
dos: 1.°) UM TERRENO URBANO, situado no la
do par da Rua João Toslnl, na cidade d.e Com

pá, nesta Comarca, distante 15m, da segunda
'

passagem de nível da 'Estrada de Fierro, entre

Corupá e Nereu Ramos, com as se.guinte� con

frontações: fazendo frente, com a rua João To-,
sini éom 73m� travessão dos tundes com a Rodo
via SC�30:t (Jaraguá do Sul-Corupá), também com

73m, extremando pe,lo lado direito com 320,55m,
com um caminho partlcuíar e, pelo lado, esquer
do com igtJal metragem com terras d�Andràas·
Denk, contendo a área de 23.400m2, registrado.
nesta Comarca sob o n. 40.582, fls. 170, 'do li
vro 3�U :a, 42.545; fls. 222 do livro 3-V, avaliado
em· Cr$ 1'1.700.000,00; 2.°) UMA CASA, constrtlr
da de madleira, medindo 8x8m, edificada sobre o .

terreno descrito ,pélo item 1.°, avaliada em Cr$
64.000,00; 3.0) UM GALPÃO ·iNDÚSTRIAl, de

construção"'mi'sta, alvenaria:e madeira, medindo
1 Ox1 Om, êdifiéado sobre' o terreno descrito pelo
item 1.°, avaliado em Cr$ 100:000,00. Total: Cr$
11.864.000,00. Fica ainda intimado !por ,este .ed�
tai o Representánte legal da executada Imahe
Indústria de Plásticos Uda.,. Sr. MANFREDO
FUCK, caso sua intimação não seja possrvet pe
lo Senhor Oficial de Jus1iça. DaêJo e pass.ado
nesta cidad:� e. Comarca de Jaraguá do Sul, aos.
13 de 'maio de 1981. Eu, Bruno Winter; Escrivão,

'

o subscrevi.

HAMilTON PpNIO ALVES
Juiz de Direit�.;'

Estado d:e' Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguâ cIO Sul

-

• I""

DI;CRETO N.o-659/81
.

Suplementa·.e anula· dotações dlO Orça
mento Vigente. \

, SIGOLF SCHONKE, Prefeito, Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no -uso
Je exerclcio de suas atribuições, com ba�e na Lei

Municipal N0 801/80 de 04 de novembro dá 1980;-
O 'E C R E TA:

Art. 10 - Fica aberto um crédito suplemen
tar no valor de Cr$ 1 :800.000,00 «(:ium milhão '.

e:

oitocentos mil cruzeiros), para �eforço dOs .pro
gramélJs e verbas· abaixo dliscriminadas, constan
tes do orçamento vig'e:�te, a sal)e.r: .

ANEXO I - QUADRO A
0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇÃO.
0401.08431972.015 - Conc'essão

de Bolsas de Estudo . '. Cr$ 1.800.000,00
ANEXO II --lo QUADRO A

0401 � DIVISA0 DE EDUCAÇÃO
0401.08431972.015-3.2.5.4 ,_ Apoio financeiro.._. a
e'studantes .... ..... .•.. .. Or$ 1.800.000,00

Art. 2° -:- Para fazer face, as despesas dle:cor
r.entes d'o artigo anter:ior, fica anulada pélJrcial

/ mente á se'guinte: dotação dio Orçam�nto Vig�nte,
a saber:

ANEXO I - QUADRO A
050L-__DIVISAO DE CONTABILIDADE
0$01.99999992.030 - Reserva
orçamentária .... ..... .... .. Cr$·1.800.QOO,00

,

.

ANEXO II - QUADRO A
0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.99999992.030-9.0:0.0 - Rleserva
de contingênc'La .:.. .... .... Cr$ 1.800.000,00

Art. 3° - Este Oecr,�to entrará em-vigor na

data
_ die sua publicação, �evoga:d'as as disposi-

çõe� em contrário. ,,-
-

PALACIO -·DA PREFEITURA MUNICIPAL
de Jaraguá dlo Sul, aos 27 dias do mês die' m.aio
de 1981. -

SIG'OLF SCHONiKE
Pr,ete:ito MUl)icipal,
lem .exerclcio.

O 'Presente De.cl'1e:to foi �egistrado e publica
do, Aesta Dil'1e.tQril8! de Expe(:lile:nte� Educação· e

Assistência 'Social, aos 27 dias do mês die maio
de 198·1.

AST�IT K SCHMAUCH
Diretora -

A' 'casa' dos
'meus

o

sonho
ooristruída
com mil .'

palavras
, Prof. Paulo,

, ( I )

�

Prof. Paulo Mor,"1
Alimentar ilusões nAo

· proibido, Ter sonhos nAo
·

pecado. Buscar 'ilusões t

vez seja sonhar ,talvez se

Ir ao encontro qa realld

uma realidade a que aspl
mos, mesmo sabendo d

dificuldades que deverão

transpostas.

- Entretanto, quem não a

menta sonhos em pleno di

quem não divaga com "

sl5�S durante a noite? Qa
bom seria se, despert
de um sonho, nAo_vlvês8
mos a frustraçAo de ai

que. não é verdade.
.

Mas se a réalidade

,vic;ta' nos pOe frente a fre

te a tals circunstAncias,

que nós esquivar, por q

fugir delas?· M�lhor serâ t

flsperança, Já que. a eap

rança é o sonlio dos qa
vivem acordados.

Viver acordado signific
enfrentar a vida. como ai

é, significa ter força de von

tade para transformar
maus momentos _

e os m

mentos menos bons em lui

incessante capaz de nos I

var a nossOS pretelldid
· objetivos.

Objetivos, quantos dei

nAo' passeiam em forma de

sOlilho pela nossa- fértil ima
,

ginação ,à busoa de reallz&!

ções futuras gue' nos gratlfi·
quem compensadoramente.
Dentre as realizações que

mais insistem e persiste
'em nossa vida, sem dúvid

· aquel'a de !)ÓaSulr uma c

própria seria a que mais no

traria satisfaçAo e maior VOo.

lume de séntlmentos volta�

dos ,à nossa auto-realização
pessoal e familiar.

. possuir sua casa própria
." Quantos nAo 51mbicionam
tê-Ia? Quem não tenta co�

seguI-Ia? Quem nAo sonha

com ela?

Dal por que a per§unta:
· Como seria' a casá dos

meus sonhos? Onde ficaria?
Quanta� dependências ta

ria? Como obtê-Ia? CO!l1
Quem dividi-Ia?
Perguntas que sugerem e

dAo margem a respostas
das mais ,.estranhas, das

.

mais contraditórias até. En-
· tretanto, ,não dl3ixam de ser

.pergú'ntas e nAo deixam de

admhir respostas, razão por
que voltamos a fazê-Ia: Co·

.

m,o seria a casa dos meus

sonhos?

Co.mo a esperança é o SO°·

nho dos que' vivem acorda
dos, �aqui por diante vamos

construir hipótese/3, va�os
pintar . sugestões" vamo�
criar projet,os, vamos alicer

çar argumentos, vamps su

perpor tijolos que edifiquem
nossa posição e íclentifiquem
nos's05 anseios.

.Construi( hipóteses é filá-.
sofar em torno de algo que
concretamente se rios par�
ce posslvel. Pintar sugestões
seria predispor-r:los a enca�

mjnhar . soluções a !élntos
problemas de moradia c,ue
invadem o nosso cotidia"o.

Cri:ar projetos seria fezer

valer a nossa· contribuição
para assegurar o bem-E'.star
social. Alicerçar argurrrentoS
seria defender p'ontos de

\(ista nem sêmpre vislumbra
c;los P9r 'aqueles que não vi-

_'-
��m o 'problema de nã9 ter

tim teto.'· Superpor tijolOS
seria partfr do sonho à rea

'lIdade. Seria encontrar�res-
postas ou, ao menos, uma

resposta -à ,pergunta Inicia!:
Como seria 'a· casa doS

iTleus "sonhos?

(Continua)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'AÂBBs�"eiii��"jãr'ãgutr�díspufam
,c,à1!1,peouato estadual'Baependi' é lider isolado do 'Norte Catarinense'

•

_2 ��

•.•••<f.
"

, "".;;\'';-''-''-'--'

Estâd� 'd'e} San.ta':"ê�thrrna '...

Prefeitlu:ra Municipal die Jaraguá�.�ul,,

que.no Eistádio Max Will:relm,
o Baperrdk: defendeu ''8'' SUa

-ltdesança e derrotou ao' S,e
Ieto, 'dá; GliJaramitim;., powß
fg0lsc'€ontra '1. €) azurra <teve

expulso de' campo ;0' seu za-

, gueirb Nsrroch.'·

re,àlizad��! e as demäls são:

terceira rodada, dla- 07 de

junho - Baependl, x ::rf!;)re;
Seleto· x Estrel,l,a e Grêmio

Cônsul x luPY. Quarta roda

da - dia 14 de 'junho -

Cruzeiro x Tigre, EistreIla x

Baependl, Seleto ,x Grêmio
Cônsul; Oulnta rodada - dla
21 de junho -, Tigre x Eis-.

trella, Cruzeiro x Grêmio'
Cônslill e Tupy x Seleto.

Sexta; rodada - dla 2? de

junho Tigre x Seleto,
Baependí x Grêmió Cônsul
e Cruzeiro x Tupy, Sétima
rodada - <lia 0'7 de julho -
Grêmio Cônsul x Estrella.

Tupy x Baependi e Seleto x

Cruzeim.

"'com""quátÍ'o pontos gahhos,

fnifo ôé iíifórià's' �"dbtê,Gfuzei-:
ro 'e selefo, 'o' "Clube AtléN:I

'do Bàependi fiäéra o V'�l'tif

n'êio �orie Oâtarlnense ei13'

Fut�bOI; que' l?,ve duas
N

ro�

dadas realizàdas', entre clu":

bes filiados ás 'bigas Jarà�
.

guaense e j,oin�irens� de Fuc

tebol, des municpios de Jotn

villa, ,Jara!;)uâ ..

da stll, Guá

ramiril)1 e' M�ssaranduba.
pela segunda rodada, I dla

21, no clássico, jGl,invilensâ,
Tigre e Tupy empataram
em tim gol,' enquanto que

em Nereu liIa,mo.s, numa tar-

de cheia de gols, o Estfella

�oleou ao Cru�eíro de Mas

saranduba, por 6x3 ao passo.

As atenç,0�s. abebsanas cata- Banco do Brasil, do
.

Estado,
rlnenses. estarão cencentradas participarão, do Oampeonato
neste fina,l-de-sernal')a_, em .Jar,a- Estadu�l nesta cldade, nas mo

gUá do Sul, <:jae' çoçrdenarä e dalidaQes de natação e. judô,
sediará o cerneecnato ,Esta- cujo congresso técnlco será �
dual de Judô'; Natação.. escö-

.

'realizado na manhã deste· sá

Ihendo as representantes para bado para 'a partir das 14:00'

':,"". "'-":,"�.f'"
r-"

't'

"
, DEêR�.TÓ N.�' 660/81,

"De'clara de Utilidade' Pública, para ·nrls

die' desapropriação amigável ou judicial,
",

r
;"6 rmóvéIOq'fie; lespe'ci�i,êa'''';'' ,l ,)""":,,'),.' c,

;, ""

"':;SICSOtlS S'C�AONKE, PreU��llo M&'hlÍéI,pa1'1:I�
Jarasuá do Sul' em exerclclo, Estado de Santa

Catarina nô lIS� de' suas atrtbulções Ilegais l,e n'ös'_
termos d.o> Décre�o-llej N° 3.365, de 21 de'1li�ho
de 1941,

'

,. ' 'D' E C R E 1'A' :
.. ART. 10' -- Fica declarado die: UtiJid!ád�.

'

Públlea, Ipar.à fins die dt�apropriiação; :pàr via .a�
migá",e,1 ou jUd'iéial, C? �imóve, de propriedade � do
Sr, ERICH MÄTHIA'S; cam a área de 560,QO m2,
sem .benteltorlas, sltuádo .à, Rua 123 ..:..:. Guarami
rim, rnatrlculadö no" livro 3-P, sob nO 30.836;

.

rió
. C,artório do' Registra de Imóveis da Comarca d'!?,
Jaraguá db Sul; para 'fins dei implantação� dÇ>' pro
lo�gam!en�o da Rú� ,18�: "":- José Marangoni,! \Iiga�.
ção com a Rua 123 .:._ Guanamirim.

"

.

ART: 2° _; As despesas dlecorrentes, do

presente, Dle:creto, corre,rão par c'onta: die dotação'
própria do 'orçamenta vigentle.

.

ART. 30 - Este De'creto ,entrará em vi-

gor -na data çle stJ� !pubJ'icação, J1evogadas las dis

posições elJl contrário.
.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
de Jaraguá dlo Sul, aas 27 dias do mês de' maio.
de 1981.

,
'

o 11'0 Campeonato ",Brasileiro de horas, terem lníclö as competl-:
Natação e -Judê, das AABB�. As ções: natação no Beira Rio
vencedoras; representarão as cl

.

Clube de Campo e judô Àa pró

ßa!!les de o,rigem, no dla 07 de prla sede da AABB, na colina

setembro, no, Campeonato sut-, de- ouro,

Brasileiro, que acontecerá 'pro- De acordo com Sérgio Glrol
vavelmente em Blclfnenau ou Ia, presidente da AABB; ,esse
Santa Cruz do Sul. (RS), reu- campeonato é uma cornolernén-"
Ainda as vencedoras de SãGl taçäo ou uma mini:JECA e, de-

z: Ä 'Clàisificaçã0. do' 'Norte
Câtaiinen�é, rias d�as rdd�-.
� .... .' .

-.

das 'realizadas, indica a Ii-

dä'ra�çá- 'do Bae�endj com 4

, pontos, seguido pela Tupy e

T.ígre, com .3, Estrella 'co�
2 e, Seleto e Cruz�o não

marcaram pontos; apesar do

Seleto ter realizado uma úni

ca partida até o preseate.
Cl ·turno in'icial do torneio

t�m sete' rodadas, duas já

Ie participarão:, Jolnville, Blu

menau e Itajaí, näs duas mo

dalidades, Ja�aguá do Sul (na
tação), Videira e Jo.açaba (ju-

Paulo, Paraná, Santa Catarina

e Rio Grande do Sul. Em no

vembro, o Campeonato NaciGlnal

será em Fortaleza - C�.
Seis Associações Atléticas dO dôo

.. .'

Começa domingo a fase, .�rosseguem os certamesadultoejuvenildeFS (o�z�rin ven�e' proya
iDte�m�djáril\.· do Varzeano Com afluência de púölico Marisol x Mirtes, às' 14:15 ho- �(I(lIstlca, em Joinville

Com jogos determinados· pa- va x Caxias; Fluminense x Sän- baixíssima; arrecadação defici- ras - Breit):Jaupt x' Marcatto, às Com a' participação de qua-

ra às 15h30miri; inicia-se 'do- to Antênio; Mathedi x Gneipel í tária, não cobrindo para paga-' 15:15 horas - Cyrus x Flio Mo- tro eqLíi(l)es, tendo !pOr" local o

mingo, dia sete,', a Jase inter� e Posto Moser x Canto do 'Rio. menta do aluguel das canchas, lha, às 16:15 ho'ras - AABB ,x bairm Fátima, ,com pista irre

mediáriit' dó' Camp-eonatO'�. _Vá,J;M Dia 28 de jl:Hiho - Sertanejo' x árbitros, auxiliares, po.rteiros e ArWeg e às 17:15 . horas -

guiar, de péSSima qualidade,
z�ano ,:"Vere-ador Ivo Baehr", Aliança; Juvent!Jde x Rio Cer� bilheteiros; prosseguem os cer- Emmendoerfer x Ja-rita. causaqora de inúmeros 'aGiden

efllf6 'as, deze equip'es_ class'if,i- ro; Fluminense x Vila Nova;
tames adulto � juvemil da' liga A classificação está assim: - tes, foi desel'lVolvida domingo,

cadas das Qez6it-G ,que, ini�ä;;; SaR,to Antônio x Caxias; Posto Jaraguaense de Futebol de Sa- AABB 13, Jarita ,10, Cyrus 9, em .Jloinville,' nova prova ciclfs

ram
.

o campeoAato. Integra o Moser x Math.edi e .Glneipel x
Ião. O infantil encerrou dom in-

.

Emmendoerfer 8,' Urbano 8, tica, válida pe,lo rànking �orte
Grupo A -, l'iIovã' :Alfança,' Ser.: Cant9 do Rio. Dia 05 de julho go ,dia 31, a fase de classifi- Breithaupt 6, Marisol 5, Arweg catarinensé. Tupy e Tigré (Join
tanejQ, Rio_Cer�o: ä":Ju:véntodê;' L. $rtanejo x Rio Cerro" Ju- ,cação', quando' ficaram conheci� 4, Mirres 3, Marcatto 3 e R.io _ ville), Weg (Jãraguá do Sui) e

Grupo B - ,\fila .N·Qväi" Rluí:l11- • I(el'ltode:�, Alíàl1ça, Fluminense das as quatro equipes que dis- Molha 1. ,." CME (São Francisco do Sul),
nense, Caxi-a-s��Er)Sân1<;;';:·Äf.i,tG6(6f � x:· C�lda$i'Wla Nova x Santo putarão o tftulo da temporada, Os resultados da -rodada do participaram da competiç�o.

•

Grupo C _:__ c�rito do Riõ;"G"nêi-:" 'Antôrl-iO', Mathétl,i x Canto. do em quadrangular. dià 30, são .estes: Urbano 6xO Na categoria principal, o ci-

pel, Posto Moser e Mathedi. Rio, Gneipel ,x Rosto Moser. . Pelo campeo�at� adulto, na ArwEilg, Cyrus 2x2 Jarita; AASB 'clista Jc:>nny Cozzarin, da 'Weg,
, â d'

,

It' D' 12 d
.

Ih AI' semana passada, Rio Molha 1x2 22M' tEd f'"Seis 'ro a as camp e a_m está Ia e lU o' - .,aRça X x arca to, •

mr:nen aer er obteve a primeira . colocação,
fase do campeonato em trinta e Rio Cerrai Juventude x Serta- AABB, Urbano 2x1 Cyrus' e 3x2 Mirtes e Breithaupt 7x3 Ma- _' aeixando para traz cicUstas· de

seis partidas, Jogam neste do:' nejo, '. Caxias x Vila Nova, Santo. Jar.ita 5xO Mí.rtes, Cyrus
'

Ox4 riso-i. nome, como: Geraldo Bandóch,'
min'go: Rio Cerro '.; Sertanejo; Antônio ,x Flumine.nse, Glneipel AABB, Arweg OxO Marcatto e O certame infantil teve con" Gil,mar Leu, éntre outr�s, Na se-

Aliança x ,Juventude', Cáxias x x Mathedi· e Canto do Rio x
Rio Mo,lha 2x2 Mirtes. Ontem à ,clul'da dia 31 de maio,· a fase d

'

gun a ca�ego'rra, Sílvio Edwald'

FIM.minense; Santo Antônio x V, i- Posto Moser. Dia 19 de l'ulho noite jogaram Urbano x, Mari- ela.ssificatória que apontou -as .

d I
r ,conseguIu o segun o ugar, no

Ia Nova; Canto do Rio x Ma- -"- Aliança x Sertanejo, Rio Cer- sol, Cyrus x Breithaupt e AABB quatro finalistas que displJtarão entanto, foi descl'assificado sOb

.
thedi e PostQ Mose,r x 'Gneipel. ro x Juventude, Vila Nova x

x Emmendoerfer. o tftulo deste ano. Com os r6-'
,
a alegação' de q\l'e fora condu�

�s demais rodaeias: -' dia 2� Fluminense, Caxias x Santo E afora QS jogos 'de ontem, a sultados Mirtes 1xO Breithatlpt, zido por s�us companheiros de

d
.

h R" C 'AI" A t"' M th d' P t M cl,assificação estav.a assi.m-:,. A.r-
.

M t 1'4 R" M Ih U be lun o: 10. erro x lança; n 0010; a e I x os o oser arca to x ,'10, o a,
.

r a- equip,e, confofl1}e .. denúncia, de

Sertanejo x Juventude; Vila No-
.

e Canto do liIio x Gne,ipel. weg 9, Jarita 9, Urbano 8, AABB .

no 2xO Arweg e Jarita 13xO Cy- dirigentes da Tupy e Tigre;, in-
7, Marcatto 5, Rio Molha 4, Ma-' ros, a classificação do campeo- ,co;n�ormados com a brilhante
risól 3,. Breithaupt 3, Mirtes 3" nàto ficou desta forma: Jarita, pelformance dos ciclistas 10-
Cyrus 2 e Emmendoerfer 1. Urb'ano e AA-BB com 13', Arwe'g Ica s, denOncia essa' rebatida
As próximas rodadas do adul-

,. '_' - -. .

,- corn 11 (estas itão, dispatar o pelo presidente. da Arweg, Val-,
to: dia 9, no Artur Müiler �

título em quaörandugar), Mirtes dir Bruch, que, defende (;) atle-
19h15rriiri, Cyrus x Mirtes; 2915'

.

'Com 8, Rio Molha com 6) Brei- ta, ·afirmando que correu � no,
horas, Urbano x Marcatto e às thaupt e Cyrus' com' 4 ,e Marcat- vácuo, nur;íca, conduzido pelos'
21,:;15 horas - Rio Molha x to n�o' marcou ponto. companheiros, con:forme apre-·
Jarita, Dia 12, ria Menegotti .;;_

goam dirigentes das equipes
AABB x Marisól, lirnmendoer- A LJFS não tem data para o

bugrina e fera. ·Bruch ,Criticou
também o péssimo estado da

�

pista escolhida para essa no-

SIG'OlF SCHONIKE
Pr,efe:i't.o Municipal;
16m exer:cíc:io.,

.

. .._

O 'presente DacJ1eto foi re�istrado e pub,tica
do, n�s!a. Q'il1étoria de Exp,edil�nte" EduéaçãQ' .

e
Assistênci� Socieil, aos, 27 dias da mês �dle' màio
de 1981.

'

I. 'ÀSTRIT II<. SCHMAUCH
. �'. :9' .'" ..... ... . - -

r

'Diretor�, ' '. �

,..-" .

��------�-----------------��----��--�.
DECRET'O 'N.o'661l81'

Supl,ementa' e anula' dotações' da Orça
mento"Vig,ente .

, SI�OLF SCMON,I<E, Prefeita Municipal �e
JaraglJá da Sul, em' eXíercfcio, _ Es'tado: "de' Santa,
Catarina, na uso de suas atribuições, '�ain bà�é"fiá
Uei

. Municipal N° 801 180, d� 04 de nov,embliO de
), Í) E C R E T A r:

,.
.

.

ART: 1-0 -' Fica aberto um crédit,o sU'píe-
mentâr-no valor cf'�' Cr$ 200.00Ó,OO (Duzento·s.· mil
crúierros), 'pa�à(iref9rço das l)rogl1am�s e �e,r�,as
àbàixo disc"rimfnadas; constantes da Orça)nentó .

Vigente,
.

á sàbelr:
.

,

ANEXO I - QUADRO A
'".

0601 � DIVISA0 DE OBRAS
0601.16915751.014 � Aquisição, .:

.

de Imóveis ':. �. .... •. ," .... Cr$ 200.0QO,00
.

.
ANEX'O II ,_ QUADRO À •

0601 - DIVISÄ,Ó, PE OBRAS '

.' ,j� ",__!;)
0601.16915751.014 -,- 4.2.1.0 -- ,Aqui- "

sição de Imóvé�isl'.... ,.... .. �,,_ Cr$200.00,O,QO
ART. 2ó -� Pára, fazer face as desp�!S�s:de�.

I. corrente,s d'o,:.artig<;> ,;ante'rior, fic;a, anulada p,arçiah
ment,e a seguir:tte datação do, Orçamento Vig�n-

I.
te"asabier:, ;;., '\ .. � ,.

, ,. �NEXO I - Q,UADRO A , .'::,.1

0501 � DIVISA0 P J;:CONTABILlDAÓE
0501.99999992.030. -;;-, Reserva O(ça-
mentária '. • .. .... ..,.. .... :. Cr$ 200.0QO,00

ANE.XO. " - QUADRO A
.

0601 - DIVI$ÃO DEi CONTABILIDADE.·
0601.99999992.039' ,_..;. 9.0.0.0 - Reser- ,

va de ContingênC,i'a � . .. • .. '- .. Cr$ 200.,000,00,
,

ART. 3'9,-, Este DleCJ;ieto "entrará .em vigor'
[la data. de sU,a pubIiC�alção, ne,v<Qgia.dãs, as !diSlPosi
ções em contrária.;

.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,
de Jaraguá do rSul/aas 02 dias do' mês die junho
die' 1981.

'" Ißformativo
'Moleque ',Travesso'

$ J

• -

,
'

início da fase final, haja vista

ser p�nSamenfo 'realj�á-Ia jun
tamente ,com as finais do juve.�
nil e 'adulto, quando acontece-

fer x Br�ithaupt e_ Urbano x Ar"

we'g.

.

� � -.-! '''".-
Ficou a'provadQ., em,' reunl,ao da dir,e'toria; a

expedição de ofícios: à indústria, comércio e si
(TIHares, .convidlando ,a partidpane:m do Tome'io de
Futebol Suíço "Mo,lleque' Travesso", cujas, inscri'
ções serão 'enoerradas no dia 30 deste mês. Elas
podelrão se,r feitas também Ide segunda à s,exta
feira na redação d'o 'Correiô: do Po·vo' '(Mal, Deo
doro, 13Q), e, -aos, sábados, na JEC OURO, ao la
do dia Farmácia Avefliçla. O _custo· individual' (por
atletâ) é die Cr$ 200,00;' s,endo néces'sáriâ, 'po.fém,
a inscrição de, no '!línimo, detZ atletas po'r equi
pe .• O Tome:io inicia-se, lefr1' julho e, a' pri!lc:ípio,
os jOgos.. estão determinados,. para ias terças e

�uintas-fl�,iras" sempne! à nOite. Nâ, redação deste'
Jornal, insc,rições com Flávio' José.

. Neste sábado, dia 06, nova,,_�apr�sentação da
equiipie! .juv,enil EIIo ,nosso clubre;� no, Estádio João
Marcat:to. Destla feita, a partir d:as :15 horas, o ad
versário s;etrá uma eqLii'p� da Nóvipiado N9ssa
Senhora de: Fátima, da Sarlra do Rio, Cerro.

,

E o d,ep�rtamento, s'oc,ial, a cantar dlet- julho,
la'l1ç;a,rá um;a campanha de sóôios pe'rmanent:es,
s'�:r:n jóia, isto, até 31 ,:de dlezembro. Preferencial

ment� serão procuràdlas ,aquelas pessqas qU,e já
Contnbuiram para com a JIJ.Vlentus, nos, anos: de,
sua participação nO" ce:rtame estadual de futebol
ProfissionaL Para essE)S sóclos�.p,e'r:i;naJÍ[elntes, o,,,

ç�tI�� oferec:e:�á "uma série die, negaJjas, como pos-
..Slbllidade, da utilização. da sede' social 161 'oamrpo
d: fu�ebol, etltre outl1a�, lilas próp.r:ias pr,(i)gràrna�
'çoes da setar. Te:db o :arlie'cadlado �erá eniprega
do nas oJjras de. construção da murada que, cir

, c�n�ará o le'stádi,o, canc�a de bocha, que, será
englda nos fundos da S161d!e. ,social, ofici,a!l, cober
ta, com duas pistas, bem como, a construção de
uma cancha de, esports's 'po.Jivalente, que, no fu-
turo) recebe'rá ilumJnação. . .

�.
.

.

: Nessas' obras serãô injetadas,
�

r,e'Cl:lrsos- pró-
. Pl1los. E, posteriormente, está nas planos, :a cons-\

trução die' canchas de' bolão, na' q.uarta letapa dos
p�anos, de acorda' com o"p.r:eslidlente Antôni'o Jo-
Se 'Gonçalves. •

.

'. ,

A campanha do �imento...er.lcletad'a pelo de�

�ar.tamßnto' die patrimôniO, e'sfá Donseguind'o born
,&Xlto. Ela 'V9'rm.ifra no'final db m'ês e 'até meá'dos
de junho' es,tará constiturda uma' comiSSão e:noar-
,r.egada dlé 'visitar indústrial lel 'comérc.io, objeflvi:trr;:'do novas a�esöe's 'p:alFa qué, d'e' fäto, possa' O' ,m"
vent�s v:eír ,çonc:r�tizada a construçãO do ',mUro;
gue circundará todo '0 "João Maréattouê.

".

O campeo'nato juvenil tem
ainda' quatro aodadaS: até a

va etapa do ranklng.
EM TUBARAO

Pela . oitava' etapa do ranking
estadual, a equipe· Weg @artici
pa ne.ste dia, 07, de .nova pro
va d0 Campeonato Cata,rinens�,
na cidade de T.ubarão, 1'10 Su'l
do Estado.

riam quatro' jogos por noitada:

pelo infantil um" pelo juvenil
um e dois pelo adulto.
, ?

conclusão da fase eie classifi�

ca9ão. A, nona rodada,' ná tar

de deste dia, "OÔ, preve' pára o

Artur' Müller, às .1'3:15 horas �

"

Jogos 'Abertos lerão futebol a parlir de 82'
Por' decisäo do Conse- ,todas as cid:ades do Esta-

lho de Rep��sentantes, o do que' dispõen;t. de ól1Jãos Liga promo,verá_.·
futebol àmaiö:or, a !partir espeoializados como ,as,

dip 1982, vai ser incluf'd'o Comi'ssõe's Ml1niCipa,is, de campeonato !',
nas modalidades que são Espe;rtes·. Estamos contan.. de júniors ,.

r

�.•

"
,

'disputadas amialrnente' nos do Dom umas 12(;)' !aquilpes'
Ä t

- Ontem à noite, nâ sede, dà
Jogos be't'tos, d'e'. San a que seriam d'istribuídas Liga 'Jaraguaense'de Futebol;
Catarina. O regull:!mento nas 19 microrreni5es, do.

..
l::I diretores da' entidade' e de cJu�

já .está pronto e aprovado, Estado. tsso d:aria -um �o- bes filiados, réuni'ram-se para
em vi,a!s de' ser liberado. . tal :del 19 equipes, mais .a !tratar sobre ,à Irealiz.açãC? qOIA Coord�nação de Des- cidadie sedie com inclusão '

, � Campeonato Regional de JO-
partos dà Secreltaria, die" automática, aÍ:!' seja:, vinte '

niors. Segundo .0, presidénte
Cultura, Es'porte ,e' Turis- times de futebol amador
mo, _espera a participação nos Jogos Ab�ertos, de 82

Mário :Vitória Rassweiler, no

:de mais de' 120 municípios _ ,explicou Villarinho.
início da semana, prelimin-a�-
mente seriam definidas quais

que, a prin,clplo" fariam E' lógico que a Secre;ta-
as equipes parti,cipal)tes, regu-

,!.lma competição classifi- ria die, Cultura, Esporte e almento'e tabela, entre outros
oaltória a nível.,.das, 19 mi- Turismo não tem uma '6'S-

crorregiões de t;:stado. .

.

truturà capaz diei fazer 'a
detalhes necessários para o' iní-

, cio o mais breve posslvel.· Ju-
A sug:estao do Conse,lho fiscalização a níve'l regio-

de' Repres'entantes foi dla- nal d'e todos, os aUetas _
'
ventus, Baependi e Seleto, já

. . haviam confirmado participação
odi�, pellO secre'tária, Júlio' possiv6;Jmente com idade'

, < • no certame.
César, qUeJ aprovou a in- limite de' 21 anos -, coisa
clusão do futebol amador qué ficará a c·a'rgo das u
na re'união ,�ealizada em gas Municipais-e da Fede
.me'ados de' maio, no entan ração Catarinens,ê' de Fu
tp, a decisão somente foi 'tebo,l, ,órgão fiscalizâdör
,anunc:iada ,n!?",. final da se- da cond:ição, dp atleta�

manél. qlJ� ea�s.ç)4, Ip'�llq di-
.

,

"

retor da COD/SCET, Joa- AconfeDeJ que. a· FCF;
�uim- Mires ViHarinho Jú- bem coma as Ligas, não
!liar. vêm demonstrando condi-
Os dhigsntes da Coor- çõêis 'de admiRistra,r

.

n1erp
<danação pretendem movi., o fute'bol pro.fissional, li
mentar· os 197 municfpios mitado às atividades de'
de,. Saflta - Catarin.a ne'sta treze clubes prafissionaiis,
mQoalidade, ,'todas 'a! nív,e:1 pais a Campeonato Juve
die ,Comissão �MtI'n:tPiplal. nil não é dispu:tadö:, contra-
de Esporte;s., . , riando as normas dia CND ..
- ·Denendelíldo" da f nti- Isso, não assusta Villari-,.,-- '-'

mero ,,-dlei;. inSE>rf909Si .nós !;Irno, ql:Jel cQflfia' na orga�
vamo.s- ' ooJTit�ç�ar ,a :mSlvi; nlzação da-' própfia too!"

. mentação e'in
•

marçQ) do den,ação .d�.., D�,�p(?Jt�s, �
próxima ·ano.' E' bem� pos� acrescenta! "ã inclüs'ão' cfo
sível qu:� o número dié ins'- futeboLamáq�r' vàr�obri�
eritds 'não., cbe9úe; aó",lImi-: gar'as,ligas .a, s:e qrganiz,á/

�e máxim(), .
pois. não,; são' rem'''....

", � ,.

SIGOLF SCHONIKE
PnefeHo Municipal,
,em exercrci'o.

O pre'sente Decreto foi. registrado Ia pu
blicado ne,sta Diretoria die; Exped1iente, Educação
e Assistência Social, .aos 02 di:àls, da mês die ju
nho dei 1981.

AS.TRIT IK. SCHMAUCH
Diretota

'In�çre'v,a-se, grat.uit�m�nte� �� conc:orrà '8i;"J
�

9M,�CA�AV�N cqMqi:)q.$.Ó" :

l J2

UM CHE-YETTE HATH'W'q:;t

Emmendörfer��'tolD�'� de Veícolos .Ltda�
I

.., .

'. em·
Av. 'Mal. Deodoro (em ,fren'te à Jgreja Matriz)

..
"

F'o�esf 7.2';0060 - 72-0ß,5,5,:_ 72'-09,69.'

...... F!osto 'de' vendas'''��:entregà' :""-;;�"""�""';-";�"
'automática -'Uquigás,

r·"'''''

�-.; .. '�: :�d' f-- _
...;

t y .. ":;. '" � _'"",
..

João Eisslef. & Cia"' Ltda.'
\ Av." Mâi ..9E?:qdoro, 179 .- �,��ag,y$ do sur:�c�
,,-__ O �l1d'6ireço. �erto, dI:!. .b.®;cdmpra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"Oedelístas escolhem' Mário' Papp
'ä presidência
.. ,

Em reunião concorrida. ao

meio-dIa de quarta-feira, os as

s.oclados do Clube de Diretores

LOjistas de Jaraguá do Sul, por
'acillmação elegeram Mário Papp
atual

.

vice-presidente, para pre
sidir o Conselho Diretor do CDL
no perrodô 81/82; Uma única
chap, fól apr9sentada e apro
vada unanimemente.·
Tomam parte' 'ainda da nova

�Iretorla: Rufino Schulz - vl

ce-presJdente. -. Victor Emmen
doerter Filho - tesoureiro, Vi
ro Walz ;_ diretor social. RiVa
dávla Rassele - diretor de re

lações públicas, Aristides Pe
tris - di�r do SPC, José.
Carlos Rosa - dlreto� secretá
rio e Waldemar Behllng - dlre
ter sem pasta. A transmJssão
de _cargo e posse da diretoria,
dar-se-á no dia 03 de [alho, no

Baependi, em jantar-dançante.•

O diretor do Serviço de Pro-.

teçAo ao Crédito, 'reeleito, afi�-
. mau que procurará moralizar o

Spç e denu�iou que há esta

.belecimentos
.

que estão venden

do a prazo a' cllenltes negati
vos. "Eles vendem 8- não con

sultam o SPC, levando preJur-
-

zo, que é estendido também

aos demais estabelecimentos
comerciais". Petris irá partici
par segunda-feira, dia oito, na

qualidade de sub-d.irstor do

SPC da 6a. regiãó. de um. mini

-seminário em Rio Negrinho.
Outro assunto <;fiscutida. foi a

definição de horários de .atendi
mento qu'e todas as casas co

merciais obedecerão,' isto, para
evitar o que ocorre frequente
mente, com grande disparidade
de horários. O pleilérlo decidiu

apoler o Sr. Frank Flelssfchlner.

de JOinville. a presidência da

Federação do Comércio LoJista
de Santa Catarina.

FioaDciameDlos:
'

mai'ores
.

faCilidades aos pecuarislas
de leile

O. Banco do Brasil, tQdás
as suas agências. através

� carteira de crédito agrr:'
cola criou facilidades na ob

tenção de financiamentos pa
ra a pecuária de leite. desti
nado a organizar e tecnificar
as .propriedàdes, dispondo
recursos aos agricultores In

teressados. na ampliação,
construção, aquisição de ma

trizes (vacas) e reprodutores,
formação de pastagens e ca

pineiras, aquisição de ra;'

çCles, compra de resfriadores

de ialte. enfim, 'todo o neceg-
-

sário para o aumento da pro

dução e melhoria
.

do reba':'
nho.

Ao dar essa informação. o

técnico e responsável pelo
. projeto de gado leiteiro em

Jaraguá do Sul, DeJalr PereI
ra. adiantou que 'a Emater/

.

karesc. além do próprio B.

do Brasil, orientam e enca

minham o, financiamento, fa

c1litando o 'trabalho do a�r�
cultor. A taxa-de juro anual

.

é de 45 por cento. com prazo
de pagamento em

. até cinco

anos, Isto: dependendó da

renda do' produtor Interessa
do .. Em projetos mais arroJa-

.

,dos,
.

onde são necessárias
,malares apllcaçCles, o prazo
pode 'ser .mais dilatado, in

clusive com carência para
saldar o financiamento.

'Essa pOlrtlca do Banco do

Brasil é' de importância ·aO$

produtores· d9' leite da re

gião. O preço. atualmente
. pago, se comparado oom 'ou- ,

tras épocas,. é compensador.
uma vez que, por e�emplo.
llá quinze meses. o .litro do

leite era pago ao produ.tor
na base de Cr$ 6,00 e, :ago
ra. gira em média. em Cr$

20,00. O melhor preço pago,
aUado a capacidade das In

dúst�ias locais em absorver
a ,produçAo,

.

dobrando a ca

pacidade ,da leite benefIcIa
do e industrializado (hole
são 50 mil litros diários) _

a-
.

brem perspectivas ao agri
cultor em investir no setor

leiteiro, já .que o retorno é

garantidO.
Além' das facilidades cria

das pelo Banco do Brasil, a

Acaresc dispõe de assistên

cia técnica gratuita. faclll�an
do e criando melhores con

cliçCles para ó agricultor ob

ter maior rendimento.·
E o produtor. a P13rtir de

16 de junho, recebMá rea

Juste no preço d9 produt�.
� que a Secretaria Especial
de Abastecimento e Preços,
ao anunciar. que o governo
não pretende con®der subo:
srdlos para o leite, adiantou

que no próximo dia 16, atra·

vés da publicação da res

pectiva portaria. terá seu

preço reajustado de Cr$ 36
'

para Cr$ 43 o iitro.

DIA DE CAMPO
No próximo dia 26 de ju

nho. um grupo de 'treze se

nhoras de Jaraguá 'do Sul,
esposa de agrléultores, jun
tament com o técnico De�
Jair Pereira e a extensionista
rural da Acaresc, Arlene

Boas, participarão de "Ola
de Campo", numa proprieda-

·

de de gado leifeiro modelo

da Empresa de Pesquisa A

gropecuárja de Santa Catari
na (Empasc). em ItaJar, onde
conhecerão novas técnicas e

treinamento. A propriedade
modelo da Empàsc, assemà
lha-se as encontradas, na re

gião.

Comissão. ·de· Saúde
r.ativada,

,

'ser"
Duas comunidades 'ca

rentes do ,interiordo muni
crpio foram 'escolhidas
prloritári,as para atuação
da Comissão Municipal de
Saöde-<d'e Jaraguá do SuJ,

. qua !eStá sendo reativada.
Um ericontro 'Preliminar
reuniu Uderes da comuni
dade, no fórum e, mesmo
que ém pequeno· . nömero,
os contactos iniciais, a tro
ca Ef.e idéfas, serviu' par.a
a fàrmação de uma base
para o trabalho que se

pretende lE»Ce'Cutar nessas
comunidad'es inte'rioranas,
".:-:�"':::"'3 ..r)"

...�_' ....."' .....��"-"�.. : .l
t

AS'pectos da saö�� fo
:ram reratados 'e, faoe a re

. lutância em ac;eitàr um tra
balho de; 'profundidade, a

.princrpio s(;!rã feita Uma

conscientização, à crian
ças 19t pais nas reuniões
das APPs !:lé'ssas comtmi
dades, onde. é re.levadia a:

incidência de verminose e

de pio.lho humano. 'A Co
missão' de Saöde se pro
põe não apenas :em ficar
no �papel, mas ser um gru-

· po ooeso, unido, para que
as metas prOpostas sejam
a�ingida

Na'noite de quin,ta-feira,
na Acaresc de Jaraguá d'o
Sul, a Comissão Regional

·

de Saöde esteve reunida
e, nos próximos dias, In
tegrantes da Comissão
Munlcfpal, . convidados,
reönem-se novament,é já
com um plano de ação pa
ra ser pos,to em exeçu
ção.

SE: iliretorés viSitain. a micrJfregilo·
Estiveram' na microrregião, na

semana qua passou, os direto

res das Unidades de, Planeja
mento e de Construção. da Se

cretaria da EducaçãQ. . respecti
'vamente, professores úrsuta
Herta Mülben e Herrnlnlo Alta

miro da Silva, acompanhados
de engenheiro ao setor. Dio

mar Dias. Essas autoridades ·ti
veram ocasião de etatuar vários
contactos e inspeclonar obras

em execução.
Juntamente com a diretora da

19a. Ucre, Profa. Iris Barg Pia
. zera, ambos os diretores dirigi
ram-Se à Prefeitura M�nicipal,
onde. na ausência do prefeito
municipal Sig91f Schünke. �oram
'recebidos pelos vereadores Jo

sé Alberto Klitzke, presidente
da CAmara e Enno J'anssen,
bem

.

como pela engenhei�o A

riel Arno PizzoUatti.

Os contactos envolveram 'as

suntos de IntereslI& da educa-.

ção em Jaraguá do Sul. O gru�

po de, autoridades visitou. pos

teríormente. à área em que será

construlda a Escola Básica Giar�

dlnl .Lulz Lenzl, servindo os

bairros de Vila Lenzl, Nova ara

sl"a e SÀo Judas'e que. ao' que
tudo indica. deverá ter inIcio

as obras ainda neste exerclclo,
Foram visl1!adas as depen

dências do Centro Interescoiar

de Primeiro Grau "Prof. Mário

'Krutzsch", culo ajardinamento e

melhorias vêm sendo execute
das pel'a Prefeitura Municipal.
por força de convênio assinado
com a Secretaria da Educação.
O bom gosto nos serviços de

. ajardinamento chamou a aten

çÃo dos visitantes, que não dis

pensaram elogios, o que toma

rá o CIP um dos mais belos do

Estado.

No Colégio Estadual Abdon
. Batista, foram discutidas as

propo$s de alteração. do pro

[ete de reforma do estabeleci-

menta, chegando-se a bom ter.",..

mo quanto a valores e' execução .

das obras, também conveniadas

com a Secretaria da Educação.
Stigulram-se visitas

.

às obras:'
da Escola Isolada de Vieiras.

.

Igualmente conveniadas, con

cluindo-se o programa com ins-
. peções no Colégio Estadual Mi

guel Couto, de Schroeder, eulas
obras se encontram paralizadas
e. na Escoia Básica São José,

em
.

Guaramirim (doação de ou

tra área), embora que feriado

nesses dois munlctplos.

Os contactos foram classifica

dos como muito, proveitosos,
sob todos os Angulos, quando'
Os dtretores da SE expressaram
a sus satisfação pela vulto das

obras que vêm sendo executa
das em nosso munlcíplo- louvan
do a -lnlclatlva e a participação
da prefeitura no setor educacio

nal, num morltante que supera
os Cr$ 20 rnllhõee.

CEAG/SC mostra mecanismos dos Consórcios

de Exportação.
Segunda-feira, no auditório dà '. uma extensão da Bolsa de Sub-

Associação Comercial e Indus- contratação Industrial. PRONA-

triai de Jaraguá do Sul. direto- ORO - tem ·atuaçAo na área

res do Centro 'de Apoio Geren- agrrcola e agro-industrial. PRO-

cial à pequéna e MédiaEmpresa ,
GRAMA DE ATENDIMENTO ES

de Santa Catarina - CEAG/SC, PECIFICADO E TREINAMENTO

fizeram uma explanação ampia - atua na área de consultoria.

�as atividades e finalidãdes do' e treinamento às empresas.

órgão. discorrendo também so- PRONAEX (Programa Nacional

t,re os mecanismos de 'funcio- de Apojo às Pequenas e Médias

namento dos'Consórcios de Ex- Empresas Exportadoras), - a�

portação, que. no municlpio. tua como' intermediário entre as

deverá atingir primeiramente as empresas e o, agente exporta-

IndúStirias do vestuário. Do dor.
.

CEAG/SC, presentes, ó
"

diretor Foram todos esses programas

geral - Gilberto Ferreira !Car- expJi.éitados aO� empresários
vaiho. Cellla Eduardo Flores LI- Jaraguaenses preSentes ao en-.

ma, da área de exportação e.. contra. com esclarecimentos. in-,
Ralf Mllbradt -

.

coorrdenador

regional. do Ceag para ó 'Norte
(10- Estado.

-

O diretor geral do Centro sin

tetizou os programas da entida

de. que está subordinado ao
bentro Brasileiro de Apoio á

Pequena e Média Empresa (CE�
BRAE). que é' dependente. da

S�cretarta do Plànejamenlto da

Presidência da República e ór

gão fiscalizador e repassador
dos recursos às CEAGs. Dis

cotreu igualmente sobre os vá

rios programas: PROMICRO

(Programa de Apóio às Micro.
empresas) às empresas com ta-·

turamento anual até 20 milhões

e com até 20 pessoas ocupa":
das,' sem qualquer' custo. No

'Segundo semestre deste ano. o

PROMICRO -será exe<?_utado nas

pequenas empresas moveieiras

de Campo Alegre e Rio Negri-
, nho. PRONAC (Programa Nacio

nal de Apoio ao Comércio) foi
implantado no final de 1980 em

Fiorianópolis e .será estendido

também
.

à oU'tras ci4ades. para
o empresário-lojista. PROE

NERGIA - o CEAG fornece. a
poio tecnôlógióo na área. in

clusive na conservação de ener

gta. Uma equipe de técnicos

deverá vir a Jaraguá do Sul pro
ximamente, pará atUar principal
mente no programa de racio

nalização e conservação
.

de e�

nergia. BNSC (Bolsa de Negó
cios de Santa Catarina) - é

No dia 26 de junho, às
20 horas,' no salão d� fes-
�as db Clu�� Atlético Bae;.
pendi, a primeira -apresen
tação do anó rem Jaraguá
do Sul do Coroai d'a Socie__

dade de Cultura ArtJstica,
em promoção que tem o'
esc:o:po a angariação de
fundos que $e'fã� destina-,
dos à APAE, para murar

�od'a '8 prO'priredad'e e con

cluir a sua Oficioa Prote'
gidal,' isto no segundo se

mestre d'este :ano. Além do
Coral da SOAR, apresenta
ções de ginástica es!ética
e rrtmica, -pelas ·alunas da
professora Edii da Costa,
e desfile die'modas da Kar.
misão e Oalçados Mendon
ça, apl'1esentando as novi-

" dades da Fienit/81 e jan�
! tar com prato Upioo -

Três a quatm consórcios es-
frango com polenta. Os

tão em andamento. no Estiado. cartões estarão ia! venda a
. Esses consórcios dispCle-m de

partir da próxima, semana
recursos do. CEBRAE e da CA-

pelas senhoras da APAE,
CEX, que financiam 'até 80%.

ao preço unitário dE>' Cr$.

As empresas formariam um
500,00. Toda a.l'1endiçl será

grupo 'harmônico e se cotiza-
revertida à entidade.

riam e saidariam. ':0 co.nsóréio
em até 24 ·meses.

' subsidiado�'

cluslve, e. recursps disponrveis,
CONSÓRClqS DE

EXPORTAÇAO.
Celso Eduardo Flores Lima.

da áreá de exportação do Cen

iro de Apoio Gerencial de San

ta Catarina, abordou a temática

principal do encontro - Con

sórCiOs de Exportaçlo .

.,- deten

do-Se na análiSe do mecanismo

de funcionamento dos Consór

cios. dando exemplos e �scla
recendo as perguntas formula

das pelos empresários. Frizeu

que a finalidade é juntar estor

ço� com a iniciativa privada
para atender a demanda do

mercado importador num todo,
isto é, partindo do princIpio da

quantidade (da compra). da

complementaridade e d� simila

ridade.

FindÓ o pr-azo, fica as empre

sas participantes o compromis
só mqral de após oS dois anos

formarem uma, representação .

própria para darem continuid?
de ao consQrcio e fo�mando,
para tanto. um fundo de- pàrti
cipação.

.' Em atividades supervisoria de
educação de Massaranduba

Desde segunda-feira,
di,aJ 1.0, passou a desen
volyer suas atividades de
Supervisor Local d'e Ed'u
cação de Massaranduba, o
professor Carmrelino Dbl
san; que até então vinha
exercendo as funções de
dil'1etor geral do. Colégio
Estadual' G,enaral Rondon,
da "Capital Cat'arinense
do Arroz". Dolsan assumiu
suas funções pGr força dre
ato dia Secretaria da Edu
cação, nomeando-o para o

cargo, embora a instalação

do órgão - SLE 19.03 -

dlev.a proceder-se oportu
namente, em solenidade a

ser programada. .

Com mais este nóvo br9l
nafrcio do gove:rno do E�

. t.ado, que elegeu a �duca
ção como. a priorid'ad!e
das prioridades, a micror
região do Vale do Itapo
cu, com seis municrpios,
conta com ,81 19a. Uere e 3

Supervisorias Local de E
ducação, em Jaragua

. do
Sul,' Guaramirim e Massà
ränduba.

Subestação de Jaraguá receberá
novos painéis_

A CELESC - Centrais Elétri- de controle, medição e coman

do, a serem instalados nas ,sub
estações d� Mafra; São Bento

do Sul, Otacflio Costa,' JaraguA
do Sul, Canoin·has, -Videira; ib!�

rama, Timb6, Hervai d'Oeste,
Joinvilie iV e Joinviile V•

cas de Santa Catarina -, rea

'fizarã em sua sede; na capital
ao Estado, ·concorrêncla públi
ca com vencimento às 11 :30

horas, do dia 26 de junho. des
tinada a aquisição· de painéfs

Os .tunclonérlos do CEAG/SC

retornarão a J'araguá do Sul nos

próximos dias. a fim de iniciar

contactos com firmas eventual-,
mente interessadas em formar

um consórcio de exportação em

. nossa cidade, devendo a expe
riência abranger a indústria do

vestuário. Esses consórcios,
segundo Celso Lima. são seta';

rials,. de todos os ramos.

Promoção em

beneficio da
APAE

. e Amínno
'

enc(nit
de 8ecretários exeeutívos

Começa na terça�feira. dia
9, terminando no dia 11 de

Junho, o XII Encontro de Se

.cretérlos Executivos das As

soclaçCles de Municlplos do

Estado de Santa Catarina.

A anfitriã. do
.' encontro, que

terá por sede o Clube Atiéti�

co Baependi, é ,8 secrefaria
executiva da Associação dos

M�nicrpios do Vaie do Itapo
cu (Amvali). localizada em

.

Jaragué do Sul.

, De acordo com Aldo Ro

meo Passold uma extensa

agenda será

rante o conclave, com r

mados técnicos de órg
-

�staduais. municipais e

ci'orreglonais, que aborda
temas de interesse dO$ '!l
nlctploa c8tarinenses, re
sentados pelos secretári
executivos . das associaç
de munlclplos. . Como p

.

sença de destaque, o secr

tärío. dos Transport�s e

bras. Esperidião Amin Helo
Filho e o vice-governador
.!Sstado, lienriq':le Córdova,

Vende-se

, Loja: de .mater!,al esportivo. Tratar na Gale-!i
Dom ,Francisco center, Sala 3� com Sr.' Amauri.

Chevette . Hatch,
. ,.

JOl8 .'
� .>' .'_ " .7' '-;'

Ano 80 com 15 mil 'km. Opcionais: banco
,altos, cOhs6lio especial, toca fi,tas Bàsch, amplifi*
cad'or de 100 watts, vidro rayban, rodas es�
ciais estado die novo •.Vende-se. Tratar 'pelo fo
ne 72-1999, no horário com1ercial, com sr. Osório.

,

AUREA MOllER GRU8BA
Tabelli Designada e Oficiai do 'RegiS'l!ro de

p�

EDiTAL
Pelo presente editai de cltaçlo pedimos �os'

senhores abaixo relaclonadOf que compareçam
em nosso éartórlo para tratarem de assuntos de
seus Interesses:

.

.

Dani Confecções Uda., nesta. Egidio Spezia,
Rua 1.° Braço do Norte, Massar:anduba. Geraldo
Melehioretto, Rua 28 dlãi Agosto, Guaramirim. Hu
go José de Moraes, Rua Angelo Schiochet, sln,
nesta. Max Spuma Ind. e Com. de Espumas Ltd·a.
Rodovia SC 301, nests. Serviço die Terrapl. Ie Des
t0081 Jovata Ltda. Rua Cam'Plna, sln, Mass'aran
duba.

Adalzlre PI.....·• AzMdo',
Oficiai· Maior

Funilaria Jaragaá Ltda.
Catbas para todas as tInalldades. Faça-nos

uma
.

visita. Esl!amoe em condfç6es de atendl-tol
eficientemente..

Rua Felipe SChmidt, 279 - Fone 72-0448 -

Jar-aguá do. Sul-SC',

CIVlllZAÇOES
Nilson Thomé acaba de

lanÇar o seu terceiro livro.

Diretor/Editor do bi-sema

nário "A Imprensa Catari-.
nense", de Caçador"SC e "O

Contestado", pratica o joma
lis,mo e desenvolve ativIda

des no magistério e n'o cam

po da pesquisa social. E_m
1978 :a obra lançada tomou

o tftulo "isto é Caçador".
Em 1980 apareceu com seu

interessante livro, intitulado

"T:rem de Ferro", que Já ti

vemos ocasião de comentar.
Agora. em 1981. o prezado
confrade entrega ao público
o livro "CivilizaçÕes Primiti
vas . do Contestado". Ele é

.

pesquisador da História.Ra
gional . do Contestado e nes

sa qualidade 'abordá temas

interessàntes, dividindo a
_

sua obra em três partes:
,

Rarzes. VestrgiOs e Herança
Cultural, todas enfocando O

Homem Primitivo da região
de Caçador: os povos da

Idade da Ped�a, as primeiras
pOpul�ões tribais. os rodios
conhecidos e o «;aboclo re

gional.

Muitos' dos catarinenses a

eompanharam os episódios

PRIMITIVAS DO
da Cal')1panha do Conte�ta'do
que se desenrolou' no 'perro
do de 1912 'a 1916. quando
andavam ·acesos os movi-.

mentos fron.teiriços, envol

vendo ó nosso Estado e o .

vizinho Paraná. afinai venci
do por Santa Catatlna. No

seu livro "Trem' de Ferro"

e.le aborda o problema do

Contestado e neste novo. tra

balho, aprofunda-se na bus

ca dás origens do tipo hu

mano que mais se identifica

com a região. As pesquisas
'levadas à efeito, os achados

em srtios arqueológicos de

escuituras ilticas,
.

'taihadas
em rocha basáltica, mão-de

-pilão. bola e peças Irticas
dá' Idade da Pedra Polida,
rostos humanos e a "cabeça
.(ie-pedra", em companhia
de outros estudiosos, flz!:lram
com que chegasse à conciu

são' que o grande terri't'6rio
catarinense . não era merá

passagem de gado. entre o
.

Rio Grande do Sul e São

Paulo. Estudos minuciosos

relacionam os achados c::om
algumas das prlmitLvas clvili
zaçCles .

do c.ontlnente amer.i
cano. idestrufdas parte delas

em seu pleno ·apOgeu. peios

conquistadores espanhóis. no

perlodo dos descobrimentos•.

Uma das civilizações em es

tágio mais adiantado que ou-'
-

tras - diz o autor -, "E!S
tas civilizações niio eram

atitóctones: te�iam chegado
à

.

América do Sul há cerca

de 15.000 a.C., vindas do

continente aSiático".
A leitura do, livro lançado

em março do corrente ano
'.
nos .transporta para um mun

da fantástico e a nossa men

te custa a aceitar por ins

tantes a possibilidade da e·

xistência de milênios de uma

.civilização numa região' que
há cerca de 80 ou 90 anoS'

era tida como uma imensa

e impenetrável floresta. aivo

da cobiça polrUoa e econO
mica de brasileiros'. e es

trangeiros.
Vale a pena ler este livro.

Nós gostamos muito do sau
conteúdo.' E como instrui.
gente.
Procurem .sem faltà nas. U

vrartas ou com o auto", à

ca'ixa postal 165 - 89500 -

CaçadOr-8anta Catarina:' e

boa leitural

E.V. SchmUcke.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




