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Implantação . de . Areas . Industriais . é· vista
Comércio esfão' ,realiz'an": uma delas,' 'o preenchi
�o. _' .'.. mento do formulário "In:'

,

O munlclpio de Jaraguá fotm_ações' Básicas para
.

do S�I fOI re:omendado - Estudos de IInplantação de
pata Implantaçao de Areas DistritoS e :Areas Indus
Industriais e, com base triais" • Jaraguá tem õ
neste aspe'cto legal, os maior interesse em ser
trabalhos vêm se desen- beneficiado cem lAreas
volV!end�, tan'lo é que à Industriais, através da Co- Um dós aspectos que
Municipalidade já cumpríu disc, haja vista os proble- têm dificultado o anda

algu!"aSi d8JS exigências mias que enfren,ta pila 1al- mento destes 'proces;;<)s,
·contldas em' documento, ta de uma 'ordenação na relacionam-" a lnexls-

/ tência do Plano de De.

-------_._---------�---I'
senvolvimento do Municf-

P,' refeito m-ostra
' pio-e Plano Diretor da. Ci,

,II a Im pre,.nsa� .'. dade, muito embora. quan-
do da e'aboração' do tra·

trabal hOS, da adm i n i straca-o'
balho para a Inclusão do

, Municfplo no "Program .I,
• • de Apoio às Capitais, e Ci-

!TI,un IC I p'a I dades de Po� Médio",
'em Julho do. ano passado,
previu-se ,a elaboração. do
�eferido do�umen,to para

Alguns dos principais,
-

quanto a TV Eldora
trabalhos de sua 'adml- do de Criciúma tarn
nistração e os piaras 'bé�' da' Rede B�ndei
para odesenvotvtmento rantes, muito' embora

I
'harmôni_?o' do Mu!]icípio contacto inici,al já tenha Perímetro Urbano

': ,que estado ,e. que serão hayido, não é do inte-
A'

"

executa os, mereceram ressa da Municipàlida- -Alnda se encontra em

destaque por parte do de, pelo menos por en- estudos na Câmara dé
C.h�fe do E.x,ecutivo Mu- quanto, uma vez _ q_ue a Ver.eadores, o projeto
nlclpal, Victor B'suer, Prefeitura está !egaliz,a- que estende a todos os

em, entrevt.$ta ÇQ.tetiv8 da perente � Dentei tt', ,,551km2. Q..perímelr� ur:;.,.

que concedeu à impren· não quer 'depender de bano de Jaraguá do

sa, esta semana. outras r�:petidoras lo. Sul. A ,Câmara e a Pre-
'

O polêmico assunto oalizadas ao lon •.:to do fe'itura formularam' con-
"teleyisão" voltou à ,bai- litoral catarin'em�e para sultas júnto aos oanais

J. Ia, principalmé:nte devi- capt.ar som e fmagem competentes, acreditan-
do ao fato da TV Ban- 'desta Rede. ßo o Chefe do Execu�í- '

deiralltes, há um mês, vo tal proje'to ir a anál.i-

aproximadamenté, estar Orçam:ento se dentro d'os próximos
fora do ar. Bauer, taxa- dias.

' ,

tivamente, afirmou des- - O mandatário-moi' ÓO
confiar que tenha havi-, Município 'vê, o orça�

,

Aborio d.e Natal
do sabotagem e expli-, mento aprovadó e�1ta
cando, diss� o Canal 6 semana pela 'Câmara
de 'Curitiba ter desapa- - d� Vereadores, eSptJ,·
recido dos televisores, � Ihar a realidade jara
no di,a seis de 'óutubro guaense e crê a.té o fi
por :problemas técnicos, 'nal do p'róximo exercl
todavia, somente no dia cio, atingir ao previsto,
vinte e seis" dômingo, principalmente Quanto

findci� os Jogos Aber- a recursos par,a realiza
tos, ci técnico da citada ç�o de obras rQdoviá
�missora, Airton Ono- rias. Isto se.rá posslvei
les, 'mesmo.' procurado 'SE "se confirmarem os' Decoração natalina

para sanar a ocorrên- Cr$ 75 milhões da esfe
cia neste .entremeio, ra f!3deraJ ê Cr$ 45 da
retomaria a'JaragulÍ do éstadual, além de Ope,
Sul para 'colocar em r'ações de Crédito qJf:!
funcionamento a repeti- serão realizadas.

dora, quando já com

prometido 'o esquema Asfaltamento
de divulgação qué pre,..
via durante a semana

dos Ja�c, Ia exibição da
abertura e de "flashes"

'

do evento, poli,.esporti
voo "Cre.io ter rolado al

guma propina", acres

centou.
6 Prefeito acredita o

citado técnic'o te,r agido'
de má 'fé, comunicando
o fato aos seus superio
res, "em' Cur.itiba, sendo
demitido. Foi prócurado'
contornar/a situação a

través de c'ontactös com
a direção d6 Canal 6 �'

a 'solução definitiva pa-

,r� a questão, também
relacionada a TV Santa
Catarina de �'oinville,
cuja repe,tia'ora càrece
de mG\'hores equipa
'nentos, deverá 'ser dI<
r1e' dentro de trinta dia!'

Victor Bauer não afas,'
tou a hipótese 'dos te

lespectadores ,ficarem
sem n.enhuma opção
caso, rieste perfodo se

sucedam novos
I imp're

vistos ou mesmo falta
de inte�esse das Esta,

ções na busca de solu

ções.

)
.

'

O empt1eSariado jaragU'a.. ,

enN, léstá !'&Cebendo com.

satisfação, o desenvolvi
mento de trab�lhos e es-'
tudos que visam a implan
tação de lIJM Area Indus
trial neSte Municfpio que'
a Prefeitura Municipal e a

Companhia de Distrítos. In..

,
dustrais de Santa' Catari
na (Cadisc), vinculadal a
Secretaria da Indústria, e

/

, ,

. Esta semana'foi €!xpe
dida,a Ordem,de .Servi�
ço 'li Cesbe, empr€'.sa (

contratad�,
'

vencedora
da concorrência publica
palia execução dos -sel"
vi'ços de pav.imentação,
drenagem e obrps com·

plementares em diver
sas vias públicas muni

cipais. A Ordem de Ser
viço refere-se a traba
lhos em galerias plu
viais. E Bauer informou

.

também a empr:esa e's

.

tar concluindo neste fi
nal-de-semana; , a pavi
mentação final da ma

'João PfcoHi e frecho dà
rua Ferdi'nando Pradi,
'esfe liqando a própria
"João 'Pícolli" com a

"Cabo Harry Hadlich".
Houve 'um pequeno

atraso nos trabalhos,
setrundo o 'Prefe.ito. de
vido a Prefeitura' te,r

contratado mão-a'e-obra
d;::LCesbe, durante a se

ma'na aos JOqOS Aber
tos. 'E vo.Jtanao�ao orça
mento, não poupou crI
ticas aos verp�i:for0s'
oposicionistas, au(� vo-

taram contra o projeto
-de':lei do Orçamento
para 81.

Este abono é" c6hce�
dido 'anualmente ao fun- ,

cionàHsmo públiCO ati-� �

�o e inativö, enquajra-
do no sistema estatutâ
rio. Serão 45 que serão
ben�ficiados, dispen
dendo a Municipa'idade
em torno de Cr$ 400mil

Este ano será raapro;
veitada, com substitui
ção das p,eças daríifica�
das, a d'e'coraç�o nata.
lina nas prinoipai'S ruas

da cidade, utlll:zada e(n
anos passados, dando
um aspecto festivo ao

acontecimento. É do

próprio Prefeito a infor

mação.

Continuidade do
esporte

,
No período'de prep.:_a

ração dos Jogos Aber
tos e agora com maior'

intensidade, a preoc'!Jpa
ção é quanto ao apro
veitamento int.egral da
fabulosa ,infra-estrutul'i�
esportiva que se cons- ,

truio para os Jasc. A
continuidade, segundo
Bauer, d'epel:lderá de 3
reuniões' que acontece
rão, próvavelmente ain
da este mês, inioial
mente com os poHticos
e ' posteriormente com

,os clubes e' técnicos. Ö
que se pOde,sentir é de

que realmente o espor
te . amador receberá
.uma inj.eção, com apoio
financeIro, técnico e

morat; asseg.urando
desta,forma o- a:prove,ita-�
me,nto das praças es

portivas.

cum

instala;ção das indústrias,
ocasionados pelo e�elVadlO
número delas locali:zad'ás
no centro urbano, sendo
portanllo neces.sária a sua

r�localização.

o município de Coru
pá, que ,integra a 17.a
Zona Eleitoral, possuía
até ,s�tembro, 4.816 e

leitores, serid,o 2.156 do
sexo feminino e 2.660
do m�sculino, totalIzan
do, Jaraguá e Corupá,
juntqs, 29.720, eleitores.

Eleitorado x IBGE
Comparando-se

_

os

dados 'preUminares so.:
bre a população jara-

oti·mismo
o eNrcício de 1980.
Justificando a não con

tratação do Plano, o pre
telto Victor Bauer enume
ra o enViOlviinentó da Pre
feitura Municipai na exe

cução, de diversas obr�s
consideradas priolritárias
para a comunidadle, $eim
,c'ontar es Jogós Abertos;
que absorve'ram até outu

blY ' Ó tempo �éssário
a con,fratação. Mas este
documento básico, jun.ta
mente com outros pianos
Já séleclónados serão
contratados pela Munici
palidade ,e' Ir�metidos à
Codlsc para a continuida
de 'do fluxograma de �tivi-·
dactes, que determinarão
'à áprovação da implan,ta�
ção de Uma Áreal ,Indus
tri�1 e", Jar!'l�uá do Sul.

JARAGUA DO SUL

Capital latino Americana do
- Motor Elétrico

.
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Capital Sul,Amerlcan� do
- Chapéu,

Inscritos '182 candidatos para os
(_

supletivos' em' Jarauuá do' Su.I·
A Oomlssão Central de Exa

mes Supletivos da 'Secretaria
da Educação, confirmou que'
5. 7�1 candidatos -estão inscri
tos para prestarem exames de

1.° e 2.° graus no próximo mês
\ de dezembro.

As provas serão realizadas

dia 12, 13, 14 e 15 de dezem

bro, nas cidades sedes das Unf
dades de Coorden'ação Regio
nal de Educação, em locais

que estão sendo definidos,

Florlanôpolls teve o maior

namero de Inscritos, com 1.189

candidatos. Criciiima lnsoreveu

.1.12?; Lages 579; Chapecó, 399;

.Íolnvllle, 351; Tubarão, 312;

Mafra, 298; Blumenau, 294; São

Miguel drOeste, 251; Concór-

,

dia e Itajal, 221; Jaraguä do Sul

182; Joaçaba, 179; RiQ: do Sul,

103 e Caçador com apenas 84

candidatos.
Os candidatos, devidamente

inscritos, dever!l� se apresentar
no estabelecimento onde pres
tarão exames, 30 minutos antes

de cada' prove, trazendo o ear-'

tão da identificação, -cartelra

çfe identidade e caneta esfero

gráfica azui ou preta.

Lojtstas acertam
horários especiais
para 'dezembro

O comérclo-lojlsta de compensar o dia 27: As
Jaraguá do Sul acertou, sim, os comerciários
quarta-feira durante ,a terão quatro dias corri

reunião-almoço do Clu- - ('OS de fólga, fórmula.

�e dos Diretores Lojis- das mais justas e m-

tas, os horários espe- rrana.

ciais pré-nataltnos que SENAC.
deverão ser observados .

no próximo mês de de
O e�-pres�d�ntl:) do

:

zembro,
.

considerando- CDl, LUIz A.ntonlo Gru�
se-1F;� ""*�� g,� o�n,lço� a 9.e;9-'-
gada c;lo n.atal, quan�'o

são da lj1reç�o
/
Fteg�0-

o volume
-

de vendas
nal do Ser:Vlço. I'laclo-

cresce: 'nal de Aprendizagem
.

Comercial (Senac) em
'No encontro mensal ceder à futura agência

dos lojistas, foi 'aprova- do órgão em Járaguá
do as propostas -para o do Sul todos os móveis
ingresso no cor.po as- necessários, acreditan
sociativo do CDL, de i do Grubba que dentro
forres Confecçõ,es e 'de no mais tardar ses

Nanete Postos de Ve,,· sent,a !dias, . estela em
da e, tarnbém, comuni· funcionaru.entQ e poss!·
cau-se a eleição de Rolf velmente f.jcará locada
Pfeiffer, de São Bento num dos

.

prédiOS exis-
do Sul, para o cargo tentes na rua Reino!do
de Delegado' Distrital Rau: A Agência de Ja-

(da 6.a R.e�gião (norte) raguá dó Sul ficará vin-
da Federaçäo do Co' culada a de Joinville.
méroi-o lojistÇi, em subs- No encoptro dos ce-,

tituição an iaraguaense deBstas jaraguaE:lnses, O
Udo Wagner. E o Dire- diretor da agência do
tor da Agê�cia do Se, .-"'St:nao em Jo,jnville,
r.f<C de Jojiwille, 'Hort t Horst SChroeder, des.,
Schroed,g'f, prese'nte 3() tacou o trabalho do
er,contro. destacou o' CDl, e a necessidad�'
-programa do -órgão '1; e

'

para Jaraguá do Sul de
dirige, em,Ol'ol da cra<:, Lma agência do órgão,
se comerciária: _ conSiiderando�séc o que
Horários natalino� rE:presen'ta o munie[pio

no contexto etonomi-
De acordo com a de-

liberaçãõ uhânime do co, industrial e corre:'-

Plenário, no,mês de de- cial catar,ineose. Dl!:>

co.rreu sobre as ati"i-
zembro, 0', expediente dades do Senac de' .Ja
do comércio:-Iojista de IIlville-e pleiteou ajuda
Jaraguá do Sul, será o

'dos lojistas jaraguaen-
� seguinte: ',de 01 a 05: ' ses, no sentido" de indi-'
n?rmal, at? 4,s t8h30m, càrem cursos que pos-

_

dia 06, sa�ado, até .às _ 'sam ser ministrados·
13 horas; dia 08, fena- b f' 'o a' classe' .

..
' , em eneici ' ,

d;> muniCipal,
. fec.hado bem como, rev.el<?u que

-

(e segunda-feira), d,e
a partir de segunda-fei-

O;é� 1�9d� de���b��, ra, inic'ia na Manchester
a as oras, Ia , Catarinense um,cur.so

sáb.ado, até �s, 18 h?- '.

'para gerente de lojas',
ras, de 15 � 19, até as

40 h ras/aula de
2-1 horas; dia 20, sába-'

com
_

o, ,

do, até.às 1S'horas; 'dia dwaçao,
21, doming'o, até às 12 -Também, disse da in-

horas; dias 22 e 23, atA ténç'ão, s�' houver,a re':'
às 21'horas; dia 24. vés� cíproca 'dö- "i'nte.resse;
pt:',r<l de 'l natal, até às em trazer para Jar-aguá'
13 horas; de 25 a 28, do Súl e realizar .aqui
fechado e, dia 31, aber- um Seminário sobre Po-
to até às.13 ho'ras. IItica SaláriaJ."
Este ano, em virtude �E a partir:do 'encon--

do 'dia' 27 de dezembro, tro ,de dezembro,' os
cair num sábado e co- \ cedelistas 'terão' pales-'
n:o é de praxe o comér- , 'tras, a· primeira de'as'
CIO estar com' a.1' suas, confiada- a- Viro Wal.z;
porias çerradas no di� integrante' do CQr.pode,
26, ,optou-se em abrIr Bo..mbeiros Voluntá;�ios
os estabe;ecimenfos ae Jaraguâ do Sul e Di-
no doming,o ql:Je, ante�e- retor Soc_ial: ,do eDL,',
de o natal, ou seja, d:e que versará sobre se-

�I"'''''''_'''

2", justamente para gurança e prevenção.

Jaraguá terá
mil ' eleitores

dezembr --

O contingente eleito�
ral de, Jaraguá do Suí,

- considerando-se '.ape
nas os aptos a votar,
deverá atingir até O' fi

n,al de dezembro, 25mil
.

eleitores, de acordo
com o Cartório Eleito
ra' da 17.8,Zona, insta-

,

lado no prédio da Pre
fe.itura Municipal. Até o

dia 30 de setembro,
quando -do fechamento
do terceiro' mapa tr;
mestral,. deste ano, o,

Município possufa·. , ..

24.904 eleitores, portan
to, faltãndo apenas S6

para ating�r os 25 mil,
dos quais, 13.p57 do
sexo masculino ,e ., . :

11.847� dó sexo femini
no.

guaense, divulgac:los pe·
!a Agência Local do
IBGE e enfocados no

"Correio do Povo" em

sUa última edição e ':)

eleitorado atual do, Mu
nicípio, defronta-se com

uma dúvida, senão va

jamo's: O IBGE com ba
se em e,emér'ltôs censi
iários diz o Município
chegar no máximo aos

48 mil habitantes, con
trariando a previsão de
políticos e autoridades
em atin,gir pelo menos

'sessenta mit Agora,
com 25 mil eleitore,s

(arrer.oi1dadosf em cM

dições de vot,ar, á dúvi
da paira sobre -a não e

xil3tência, em média, de
pelo menos duas Pes
soas por eleitor, se é

que é válida esta com

paraç&o.
,Más-, independÉmte

disto tudo, muitas p,es,..
soas no Munic'rpio ga-

. rantem ainda hoje esta

reI'!) a esp�era do. rf3cen
seador, ,porém, contra
ditorJamente, '0 'Agente'
do IBGE de Jaragúá do

�Sul diz este censáfer-s_i,.
do um dos mais perfei":
tos já _

realizacfös no

Municrplo ...

• Banco do Brasil S.A.

Comunicamos, aos n'ossos clientes e'

,.0 público em geral que em vista da alta
ração dos,

.

serviço!? de compensação de

cheques, adotalremós':a partir d� se'gunda!
-feira (10.11.8,0), o seguinte horári'o de!eac:-
pedi�nte externo:

.

Abertura - 19 horas.
Encerramentô � 15h30min

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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João Lúcio :'a Co;ta, Go- realizados na Ig��ja �-Corupá 'em noite. de gaJa..t Debutam' as seguintes be-
'

,
'" ,,' '

.." ) , vémador do Distrito L-10 triz Sãt? ,Seba� iao. ,sÓ l" 'Cfllb :�' ,

.

lezôc,"s: ,Ana 1 gláudia � ,

r

:' ,.M!RANT'
, IV' S'"ClAT'

.

de Lions lnternatlonal, en- 10h30mln, Ug!8
IHet;t�a

.

ons e oe Côro-. 6;002, 'Briglte Kohls, C�
.

ß' !JJ.. �... '
j cerra dia 09 de dezembro Braun-e l.uiz _ o .

�pá, �romov.e. na .nolte des- .Jla Francescht.: Diacuf Jan- �n �
�

.

'.

seu programa de visita vale Jcaquím, �af filha d:..t� sábado, .d.a Oito, na So- dara Lucht, Elvina Küehne,
,�, (NOSSA GENTE _ NOSSA TERIJA, _ �OSSO MUNDO) aos clubes do Distrito, es- ,Lindolfo (Do�aci) BrJaun.cle�ad� A�lradoresde Co- EJlelina Hauck, Isaura • ,......' . --

, .
(Eq(.(pe" ,lCorteJo do Ipôvcs"j ,

./ _ te ano. Ontem, por exem- Ele, 'lilJa� ",d;��Fio"g!J� oa-rupa, o BB.JIe elas Debutan- Wlszniewskl, lfgiaWerner,
. ... •. 'plo, visitou os lC Floria. qulm (Mana d? c:rm��tes .de 1980. 'U.m tot�1 de Luzlnete dos Santos,-'Már-. ../' .�� : i

'

-, -

:"
"

" , eÓ, nópolis. .Ç§D�r:O �àa_,(; ��áva� IJq�CJJJlm. (��14 ��':Idas menmas-m��as c,ia Aparébida Mae ; Ma-
"

' COl)t���rá -i)'€l' Igiej� �xan;. Eni����caA! no�i�es IIha';'hoJe, ótcrSan'ta Ce':'íl höras, Mazil?'a Car.doso eserao aprese'�.tadas oflclal- risa Kühl,,�Jlrrtara NogaC; I"lHÓß1en�ep's ,�lpJ',fy�r ') géllça Lut�:ra�na,� _ qél1trq;' VI,�la segur,Jpa-fêHa ru-
T' dl�� � LC Q\!ritß>a- .... ,P.auIa.�B�tru.��I��fIU;l.ª de�ente à sO�ledadé: 10?81, Roslpgefa: �ªrÍ('� �

e $iliii�: Gri'��la�-:. .Q)jjensKi,_ a da q�ar�Çristel é se:çre1�- mo '�J' pa:ºliq�i� .

e "qida?e ����centr;;" diä1'4, o LO Waldemiro (Nilda) Ca�do-em ,aCOh!eclmento· social Regina P,lazera, as duas mals antiga funcionária do ria, tendo-a testemunhar o < maràvllhosa, "a Sr�. Eh,a-
Abelardo L"z,' -dja 15, o so. Ele, filho de Antonio,q�e; "rêunmi n�...

'!1es cblu� :öftim��, <:te Jaragy'� ·d�::..:.$esj' d.e:�araguá do Sul, _
evento Os casais ,Célio ne Ro�rigues,. em busca

LC' São Do�i�.g·O�; .dia 1�, ,(Inês) postai. '�s 17 horas�näveís da
...
regia<? com,'a- Sur. A eotuna, feliz pelo trocou Idade terça-feira, _ Rau(-Meier (estudante de de .novldades. para a -su,a � -

LC Glalvão' dia'251íQJl.,C J�Ro,seli:�Wa�,�'íJosé RenaPrese to do c hdi' S'" L' I I' "",' t á" . o , , '" f I

"BarboSaJ elan�a�a� .

o \i�n .�CI ..� convite doe amIgos coru- sendo alvo de homena-. Teo ogla em ao., �qp�o r., oja � r8 U !J .' '- "

" _,

Jaraguá do Sul-Integração; to Sohml er .' t,cronista. Social ido JO'rJí�1 p�enSes, ifeseJa'. sucesso , geRS -carlnhosas por par- do) e Anßgtêth. H,iILe" JÚ,;. - � ..
'

. � - . � - ,� .....

dia 05/1'2 o t:G Preslden-'.� filha de'Viclor' (Seih) Walz.'A t.'J0trcI8 ...

e TV Sa.nt� 9�- aos promotcres ;9;, äs ";de- te ,de -eeus .oompanhelros lio 'César Walz e Edlla Eg- .. -*:-..
te Getúl'i<)i tlia 06l>t2,'<'os" Elei�11Iho' de Vilarlm (�_tahha, �oao Ca�os.V,e"a. 6$", COm a. mals lindas d'e,·trabalho.· Daqui, lam- ga,t;" Chàrles .. Ällredo LC Rio "d'bwSul-Cenlro e g�lda). Barbosa Às 17h3�As ,debutant�s serão pa;,; fJõres <:testa estação. f

� b�m,: aS/losSias -. felicita- Bretzke e Ane'ly Rosane Aniversárioß·..• ,

.

Bela Aliança e, no dia 09, mln, Ana Mar�a, Hoeschranmfada� !pelo ,Cia�al Hu� '< " ,� ';hl çöes.' � .'t' 'i 'r" Mel�r, Sérgio. Catd?zÖ' da ,
Completa 'seu primeiro

LC Blúinénau':Sal, c.�jJ;- ler I el Ägostintlb ,pelfens.be'rto Fellppe (Edlth Elol- Vernissage·. ��. � " �,.:,; H:>.."..�-·),' ",: 'Silv�,� •.Marga,�eth/'� �uize �"an'inJl�; hoje',)a g'arotinh,a �errãhdo �u'�progrbm�del� elã:�1I1ttà:"6e.:Raf.B'el'-i(WSin-s� Gome.;::) ��rn7[J, d��- ,Estamos sabe'n<;fo: que o i • i�t i'!!'�l' ,,�. ""-, _" Meier, MaurTclo C'ardozo J,as'�.I), filha de OfáDVe!� ..' Kif":' -:'dflii 21':>do ::: da"'1�fe:tn) Hoeschlet. Ele,cleda�� 1p,lnyl'r�se�, ,�!�� artista p!ástioo, join.v!leI1s,e Rum� a9J States' da S'ilvä é Marisa Ra.�uenz, (Dõrapi Léia M_aba) vIsitas. asen�ncfó{;::Frás--" filHó ,d� Jós� (Maria)' �el ...por��" c<?r�pã�n,,�e, 9,f1 LIJiz Si, está s.,pleno varlor
' .'1 , :;r; . . ,OsViall:fo Carlos Seiftert e maE�hL �F5 np d!a 10, �en-, , corre,�,te, ta'�õ�s '';pÕb1íé'�s lehs. t'Ai'18 'hO�áS; cas�m-na,sClme.nto, flc.an�o o se- em seu ateHler, 'prep'a.ran':' O engenh�irG fmnioJ�qa :Nojvà, �� �ã��aento .qo rie!t�, fl�ha d.9�., am.lgos se�td'_ �� %aórii:C'-por"fê� -se:ó'ri�H,â$"clíi1íltt 'e 'H�ln.�tor musical confiado. ap do. uma mostra 'individual Silva 'Neto,"Jd� Weg; est.á ,Sul.. A recepçaQ,:aqs, c<;>,n- Ha!1�,JCa!la)"J'�I!Xßr es��r.á da ã�d:�!h' ãà�'Governät"\ N�IS?n '1�I�únrá�',.'e�g� 11.1G ,upa" Musical "Image,!,", para o final deste mês 'em da, .Iagem· "",rpadac pa,a vldados .dar-se-;ä 1Ío I'\.s- rasg�ndo folh ,nha. Para, ���JõãÓ 'liiblO cdã,CiiStilP Ihit":!l.é ª�?_.c�;:.��id·e. eaxl�� do' Sul (RS). ? .

Jàraguá do Sul, e, post�- os Estados Unidos. para - t-aurànt�,Mar�bá. E�fe�' jOf-:-, béns!l' -

.",�',
d

'

��s CSéisnt-a '�oful�iês mitf. "Ele, flll:iC? ,éI'� ., ,qtraJe"à ngor ou', .p:a�selo riörmente, em' floriaJ:)ópo- onde segue"'no final do ia- nal '-,enviá CUnlP'. iineptos: i' ��. .... ,�o �� t�b&' ê:fö farâ(Fre-ú-l' (Geft!ú�es) ��uma�n. �o�co!"pleto, tendo ,ntClo o lis. Oportunamente "daI'!!- . no, para oUrSQs.:de pós- ao lCÍlrel)1,éáS$I.JRr"'ulao- •. '" -'. n�ao s'esilVa' :eiioöondo .... , nú�"íi�•.. I\OSsos ,VGt"'jballe b�anco às ,22, ho ras. mos novos detalhes. �., .
-

-graduação. 'j
,

: .. <
• '; do ,votos.de. feliCidades. paàré �e,zintio ..,·,. �...

,

p.a" -bofl's! nà"'uelà' j'datä-' dé�tel"§ld:a�e�,' ,

• ,', "'.
"

' '- -" -..

� -.).arag\Já, d:o :ß�f ,hospe- ,_
r.

"I
�. í�versarianfes - ;:NásC imeD fOS Enconi.: ele :

.

,'::'; -4-- ���ario �ltt��J;!i�:�; ��o�,:r��:�t���;���
, .

:"'+'
' ,

-
-, , .

� .
, confra!'8rnlz,ação Fe�ejàndo Idac!ê;noya' conh��Jéjo Padre Zezlnhó, ça:i�da dà"GÖ�efnâdQ,r,ià1 RodrIgo 'Wamafflg.,- � ::'

Aniversatiam hoje-sábado Dia 13 dei outúbro· --

t.,� _. Reé'e��u amlgliInhj9.s. h!1 auför oe! _. vários' livros,'...
a i en

'

.�al' �,a'O,I�al para�aenss_lDr,lIton. Steihgraber; ,em :Adriela, .

filhà,' de Ado"lto - Nª 'qui(lta..fe,il1á,;o dia '30, qUartà:f,e!t:�, >
o "�,gãrot&o' cómpGsitor e' cantor, com a in10rmt���..p, a ,'!I0v m _7.

násceü' li> dl,a 21 d�. ouJOin_III,... " '.' .

(Émliiaj GrünteJd ,. , ... -

o 1III1ig@ ,ylpe,préff!ito. Si- Gullhà'me:'
.

lestelàndo vários iliscoo !l..."",ados. tação de, léiles .

e Doma-
tub";,: o . gárotilo. Ro<!rlg�Sr. Sérgio José •Peters Gérson, f/iho d,dknÖ,;; golf. SchOn ke, na q�al!da- seus oHo anos, lIó" óoiii" Pedre Zezinho esteve em :doras ,'paro- a Xl(1II, Con-.
filho d�.WoIdl' e Rosa/AhtOnlo Carlos, filho' (Dllma) BOlomlni

.. .

de)le prJ'8,i��Qte ele. Co- . piela .amanhã. Ele é filho visffa " Par6qula São Se-' ven�ão Dlstr:al �,�f�lÓa:. Wàr6äillll, que veio luntar-do sr. Paulino (Julieta) Dia 15 de outubro "-.." missãç _ Ç,�n�ra, .OrgªDlza- do oa.sal alJ1iQo 'pr. �I(r�-. ti'astião e ao Noviciado - ter ugar. n ': -

d : b"
'

e à famma, 'para alegria.Ped�1
dora dos XXI, Jogos Aber- do (ZltHá� GllntH�r,�. 1�ffi:;, Nossa Sennors , de! Fátl- Brusque, no mê,s e,a r" '" 'Sda' 'IVmãzlriha-, Danlelé.V I ....�··' M.... Ool

' ,Dorali, filha de Hilberio' . _. " __ , -' J' ,
J

. _

*-=-, _,

' a \,lIVIa Clnlles
(RaulIna) Kßpp.. '. tos�de: ß�nt�).cafarln.a, .até bem,' f��létan{J� .sf}\J ,ffl-'�r- ma, na Barra 'dô Rio Ce'r- -

'- .'

P-ã:rabéns áo Waldir e a
' Sr.

t
Loreho Antôhio

Ola 18 d& lOutubro hoj� c.om/e!lt�dos. em Itod'o to an'versárlo,,�om tecep- ro., '

Dr. Nlurillo (Ie parabéns ,Rosa, lamti'ém: para os, a-Marcã to
Marli,-fllha de Helnz (Re-; o Est�do pelp $.ya impecá- ção na resldênci�, .dos -*- Na próxima qú�rta-fei,ra" v6s p�ten'i09 Tobla� (Mar-SNr, GerhRa� Schäller,

glna) Horwarlh" vef . orgànlZ]OÇl!o, r!'ll�iu .

pais, os.".amlgosO" �Iávl� .

dia 12 nosso dllétO >1mb ta S"hnl�i!I<el) w""'lal��em eteu a ...os
! Reilna" filHa de Egon' coo.rqenªd9:r.es d,9' �OITJ),s- {Janet�tM�rcatto, Ç)meJ:lJ- ,Dois�9Clues, " k':

o. d�ublée-de')": advóga.." e hÍ'áter-tíÕ: ,.0,.. casß: .Waldemlro Loêwen."
(Àngelina)-FIOt1r". sõ�s e des,esporte 1rl.as..d�- no Marcero. A ambos, as 1.(- VisItando a nede-. �or e"d'espórtista, dr.�,Mu... t.:ucé,â.' ,.Aniverâadam amanhi I

pendênoias ,da .• Associa,- fel,lcltações da coluna. ção ,dl.a destes, o ,j�.rna- r'lllo S'a"rre"o de }\"evetlo,
-...

'S A....·· Giselé,. filha de--Rubens .�
, '[I L'\ r. ,iLur Bortolim .

ção Atlética Banco do � ',lis�h,o. Quaresml:i �llho, es"ará "écebe''''do''>ós,''oI''s-.:..
_

.,_�_' '<'S J... S t' (Maria Aparecida): Ehlert c -x-
.

éf � I n t' .'�r· oao an I'ago 'do Dia 20 de öutubro
.

Brasil; para um encontro 01,

r
da Ffevlsta Rresença, er a�éns peto'seu anlver.s�'" ,_ ".,Amaral'

:Tábita, filha de Valdir de congraç�mento e de a-. Promovendo para o
," Biumenau, trata':ldo d_e r�- r. Na�tne'Sma ;aàta, o.dr.:" Os' Mâr!:à,f=l' felizes r:�$r, Helmuih I<H,·�t1r': .

grade,cbnelJto. Pre�e:nte' esporte,.
, , portagem sobre os 'Jogo.s Sno: . ..,:., "a'n'n'.. m'�'éflc6" hU'"!1 'As' 211i:JJfnlr do 'dia 29S ff"

, (Márcia Helena) Tomeli., ,

'áb d Pl II Igm , t:;
. r. ,A Qri$o. Franzn,er também o ,prefe:itÇ)' Vic;tor Na tarde deste s a o, Abertos. Também o �om- . t�à' "U' ... � "or "'ários die "utub 'l,"veiO ao mun�b ';,

U'" t Jaquêllnê;· filha dê GA-
é mams "lOt' v y

Harles Luiz
,

oira an" 'nesio" Aligelö ," (Adelair) Bauer e nàs rodinhas gru- na Associação AU tica ,p�l'}�eirq ICarlO:$ Aze:v_e?'o _ cliriicen:ir-em'\!Jaraglià; do com 31(g é 620 gr afíího. de t:lio (Ileniara)
. >I. f_' ;pais, 'o, assunto. ,predomi- Banco do Brasil (AABB), efetuou visita de-cortesia. al,.�uQasl""':"',n1é _

nó' : E!itre,itb..!:; garótir'il1la
. Ana: paúlá; fi_-.SouZa' Btidi,"

'- nante .era senão .outro, a chã é café, 'promoção que 2. - As cadernetas .de Fi r'�h6pôliS 'estàlrli"),ö_cé" J lhá 'c!fo ,oasal Márclo..:.MauArlete Zonta Dia �3 cfé o�qb19 '," bela ,cólocação'· d.e Ja"ra- tem· PO�êSCp:JiloJ?lar..reca,.. .pöu.panQa 'éiêvei�o- ren'd��, b
o �[.. ,

os ci:Jmpl'imeJli,fOs':"- ro- {êrã) Mar.eatto': A':colu-Dia 10de novembro " ')Rodrigo��fflfto "dê' Luiz, guê ao,surem tßrmos de
_ <:taçã�,fteJyâfLbß��fl?l�1 A-Jé,p'finQ,1 dO

.. finq�0,4,6% Ee�Ö?Je""Jas'J::�elicitações na envia seus cump�lm:n-Henriette, filha de Caria 'C.arlqs (Rit� 'd:éí»C�ssi�) conquista de troféUs e me- da m.al)yten�çã9.�a·���!g� äos:,quai$".�5,,1!38� sóA�;
são à�a' o rotarianÓ"e in- toS ao caSal, aos Irmao�e Hans Gérhatd Ma)lOr Peinerl dalhas e"clAro, .,elaciooo-

.

de voleibol da �s,oÇ1a· correção monetán...
. T. d t�oI lorérló'<MaTcãll�1C \ZlnMII"�I", Ah" I"aola, oIvo_Jóão Bortolini, em DI�' 24 de,outubro', do; ao ,trabalho da 'CCO, 'ção:>, ,e<

' ,

'. 3.- O Sesl.dever� InJ� '�
US

'I' 'r�-fi�' ,"�,; Mârciõ' Mau.rö é O ,Alber- ,VilaChartres
.

, .. -- ;'Flávio, fiJ,ho,,:de, Luéi.ano' que iITJOs-trGu. ·,e�emp!o';,a ",; �*:_;_ .' ciar dentro çfo�_pr.ÓXlmOS, ''',r ,_ (" ',,"IH'rr t;")\')10":JO,ßô;llfatnbêm �os a"Sra. ir';" Edito. Fta'nCd;' (4Idinahf.rpn.�.:·. -:.. Santa CaJ.arjna...lIe. unl.o, •
.
.. -f" ."n,. .

-

'dia'" em Jaw,J�á dO Sul" casal\ieiilOS dêsíé'�" v6il-DolllaHJtltta) Marcat-e:m Põrto Alegre- :
� ,'_, Dia 26 de outubro ' (.

humildade er boa� vontade RB in.cremehfando' 1
�

o ce:nso toráclc�, com:
Neste sábado, dia öitó. to 'e Albéfto (Isaura) Sch-Sra. Asta B. Marquardt. t. Rondineli, filh9 de Sale- <:te todos' os __seus integran- A :partir de 2a. feir;a a previsão de ate,�dlmento a

ClflCO casame'ritösr' 'serão wihdEm� :"Dia 11 da novembro- , - �io (Na;:!: ,Mari?) Floriano, teso cidade reêäf)e a '(fisitji da mais de dez mit trabª'ha- ", _.
'

f,Osmar Meier,. em Estra- Ilia 27, de outubro
,I. .}:1 .':;,��'�:'I f

fabulósa eq1ffl'e d&'ieí)das dotes nas indústrias., , ",da�liapocu.: ': -: Y.�" Clál1�ia,Jilh?�,e IvoJA- "''':'01.1.;;' f o

da Ri3:P',&n�Jamentö'- e 4.,....... iNo próx-im()�dia-13,Sr."Euclides' Piccinini; ,

Rarecida). Beina de Lima
, Melhorar à nossa imag,em Constrüç6e�, ��tâ��"" ªue 'acontecerá :no Colégioem Sãö"Páulo '. :-�,

• Jean" filho de A�gemiro Ainda SUÖlle. ..o encontro iniciara a c&mpanha d� "São Lurs, à eleiÇão (f'á no:'S'r. Maur'i Gere�'j, em,
,;

(Bernadete') ,Tecilla:, na AASB, SGhünkÉlhão es- segunda e,tapa <:te .vendas va diretoria do Centro .Cf.. ',
Jo;nviJIe .', MI:.

-

",.
Crislei; filha-de Ernesto qlleceu f o esforço daqúe- do Ediffcio Jaraguá. pro· vico Escolar "CeI. 'Emflio

, Sra" Sa[ldr� l:�t�rs Gj�. (CScflia) Fuzzi"_ ., les todôs ·envolvldos, '·di- gramada- ,de ,10, ª ,30, de, .Carlo's. JOl,lrdan". Duas
roHa, I']a B��ra çj�: �i9�,' t Francisl��net" filh�a ,de zend'o que nossa· Jaraguá ,no,",embro. / chiapas concorrem, detrlo-Cerro • " ......

)\urélio (Çar!JIelita) Lopes pleiteou 'os "Jaso,- aceifou I

'-tr- craUcamente" a- .UJE e a<;>.,gaJo_to ,�!Í�tna!Jb Sj>é� Jéferson, filho de., Nél� o desafio -e superou �os
' -"., . � ., �..

Jbp:
'

, ,

zla Jllnior, -', "

'
'

so;' (FiiQmená) Heiter 'obstáculos, tudo i.sso.. p.a- Curs'o de Noivos
. 5._ .CirculandO' cum-Wiíhelm L(ckfeíd ,�: dia 28 de' outubro ra niélhpnär re"' :prole'tar

rAmanhã, ·deniin�Oi r�a- �prlmentos ;·â1'·come,r1tá.fios,'

., • '""" ,I
• "tt 'f'h' d E' rd' :'Iz'a-se� o' qul.arto -ê último

I I' haDI� ,12ße ..r;'I'9v�,"brp ''1t " DJona. ·a,. ! C?' �.' z_ 10 pdsitivaménté' ,a nbss,a: i- . muito positivos pe' a InDr. Mllrillo B. de Azeve- J,osé (Marlene) g�. Fr�!!,�s magl!lm no Estado. Qre- Curso de Noivos deste ano
que este jornal vem ad�-

.

d'Q, ";';'",
�

,�' '; ';' ,�.: ';' Deyse ,filha de Valério
1'l10S não ser preciso di- junto, ao salão de !estas tando nos setores espQrtl-(M 'If) AI \

é' da ParóquiA S�o -Sebas- '
,

'I t' 'á' ge
-:: �na._:, ;E�la. "lardt, :

. 1-..
an·, ves �... zer que fomos -aI m da ex, .

7 h vo, soela ,e n() ICI ,rtO� ._Nád' flha de Almiro tião. Vai élas 8 à� 1" 0.-Dr�, •. te>rnanqo,. Artu.r '

. Ia, I "

pectativa, e a própria jm- .,

d' _ 'rc' ral. -De levec?" ;,�,SP,ri{lgmaI;ln,_no,'Estr�i:: (�na).,Gu�tAl�PIL·. .prà[l�a C.�\�lin�n��,t.��tá rá e"dele,' 'év"'êraq:par I ,_

_;*-'.to�Fpolis 'f· .., ,". DIa 29 de out�bro � ar para ratificar a aflrma- p-ar' err torh,o�� d'e _�!t'9.ht-aSr. Geraldo Meier, 'em' Ana r��I�, f�lha d; �ár-� Jlv:a, tanto,� que n�nhl!!JIa 'c�sal�:,';.' .;Á '"�,, ,<:.Jaraguá 84 cio)Mä!it9 (V�r� J.ucJ�) ci'rt-icä foi fe'tta a. CC:O, í

'

P' (' ,.•,-x:::<;! �
,·Sra. Hildegard,. es-posa. Marcatto Prefeitura ou qlJalquer du- Cónfii,iia�ãô". ';_"':' �i ,

do sr. Rudolfo Kressin, D!a",�Q çII, ��,tu��ro;: �:�:. trá- seto'I',.:Iigado' -aos, Jo- 'A êBirltJnidadé' Evailgé-em R.,da L;u�Y[tória·, Valér!Q,.,filpp �� Ma(loel gos·Abertos :"," -'.I ,'l- ,:,; .,'
Iica [úre:ráHa"(j� JâdlguäSr. W.ä,déqJ;�f<Kars.ten: O{ergrnla) LQP�� -f" ",,, �--. ,::.: • ..; àb Sul'< àêonle öé'sle do-Sr. Nilo Zapélla; em Dia 31 de out�brq ,

"
.. ,1 ,,'•• '. ';' ,;,; I,' ,�.. "" ,";'.< 'b'" "er.lue'h' �h 'K I' M I' f'lh c· d It m,'ngo e no su S '1 ,1:.,Itapocuzin o , ,_aro me.;>. arce I, ,I . a urtln o apem�. ',' ,

. I

Isold'� Maria _Stinghen, d�.N,él�pnJValéria Strebe) 10s··'� o�is . ,Aristides j()vens� pã�a:
.

�' Cótl!ir:ma-,
.

'

'''Tl bó"
"

) p'
'

t' 'lid ção". ° ato r�!,gIGSp'E!h'f,�,Cam,bé..pR ,.( ,:>� Hardt ,-' ,Im .-. ,

'

I ;, '(Marlene /aI;ls em" '. o. o h dalo. r::o d Ilá .

V· Íi':,( ia-se. às � orasSrta. Marlsa E"an� "tte- \Gilb�·r:to, filho _e. . .no � (Asthérja� "Var:gas, Ictor m'E.l'lhÂ. A toäo� ás bonfir,.be (I;'za), Gesser;.. ',' - (Maria Júlia) Emmendo�r- ,
_.J ,.

é (E r.fi�n(los es�e jOj rna' dr-ZG-Mag'sl1 'T�we, ;e'hr"jal'a� . Geiza, filha de Jos, - fer, Udo (Marguit) Wagner'-

h I k' (Y A ja todas as felicidadec I�gU{lZioho '

.

-

- vanllde) Stryc a s I e Antônio José '\lone -

qtJt e'ste sá � amenfó sir'Jlainês benllson' 'Sóares :José, filho de José de liqe-)" �Gonçalvés, ;d�ram vã para ratlf!c�r 'Ff:jrff!ah-r Lauro Radtke AI6Ínoar (Zena.ide-). Lazzaris uma esticad� até Itlapema,'.

S çs' e-"amo� P?:SS causasOla 1� dê 'novembrö Jair, filho de Elmar (, i- hospedando.:-se no Hotel
Cecrtla R dos. Santos plinda) Machado., PI'aza Itapema, curtindo clvinas.'
Sr. Arão Paulo Pereira João, filho de Luiz (Te- d�vldamente a ocasião, E
Sra. Carmem' Beyer de reza,Garcia) S'arti I. j)ara variar, Camboriu .es-.

,

Paul�,- Dia 1.° dé novembro
, teve também na agenda.

Naréízo Augústo �erraí- Alexandra, filha de Osnf '-..,*..:...
za -

"_' (Elvina) Parma
,

' r �

Sra. Camllla; leberner -

Dia :02 de novembro O "sim" de Cristel e
SchweinIe'

"

Juliana, filha' de Agus·i- WalmI, ... _

Dia 14 �e n�1IlêInljrö ' nhó (Terezinhà'Mäi'lr) Pé- Às 19 höras deste sáIJa-
freneu 'Kastellerr '- rêrra", / ido, unem-se pelos. 'Iá�os
Nivaldo Hoffmann .

-.

JosUete,. fllhá ae' Fidélis matriínoniais, Criste�1 00-
Sra. rduna, esposa:-cto (J,oã!ls) M.urarà -rotea. Meier!.Waldir �ar-Sr. 'Arno Blanl(

,
Drá 04 dê n'Övemuto' dozo ,da Silva, elao, fIlha

Sr, José Miguel Scheuér UeaM, filhó de Pavio' d_e Gerold (Eva Bramigk)
Sr. Jallo Lefte-mpergh�r Róbei"to (Ellzefe) Varglas 'Meier, 'ele; filho dá. bärl
Sr. Oswaldo SfEilleln� no �"átielle, fllh� He Rena- {�cma Lelfhold) Cardo...

,'--_-.,ParaguaJ "" fÕr(Vanda) Nlels. "

,

zo 'da Silva. ° enlace a-

'('.-:' t' r ...._�_ ...�.;:'\ ,r

�htmn�' ,.
"

, ,

','" .J �,
• . '_ • _, •• , .. ", ' � Ofiéiná ,ue MiqOlna$ ';

-

"'Liga'(Jã ;�ó� as Jel1dênelas dô' .-
,- _, _ êlê Elcrlt6rlo \;,

"

mundo elegante, a �ova �oleção -' '" t '. Ante!'f de....n'ãiTtlar suas má-
• ,verão, 80/8,:! das MALHAS JARlTA, _" -qulhas"l)llra',,:éOnsertol con---:,:',-,:,_,n q' pro,cJúz á qualidade e. �"belez$l:' que" \ .; l' , � 'sulte-Ji1os,:,' .

,'j ':: ,_.:' .. ';, 'J
•

, "anuflöla"8 chegada do verão. Entre
.

",-�... b�na'modal '. -
::. " "I 1., -,�

-

Raplaez, eflc,dtcla e ons' •
,

;
- 'J ,

'

:: �: - .:. preços és\ÃêF Ef suá 'ij'ISipoSi-' 't

Aprovelt� este passeIo In;�que- .. :: ·çAd. .::_ J' ,",'
'

ervel para c,qnheeer Jo eardápló:dl:-" _,'
. Rua' 1 VêHAilCiO dá I' Silva:-,t'/(l,. ". versificado' dQ. Kaffee .Ha08:Jar.lta POHo,,3a1� IO,Iãdó da Weg�I.,.para est� verfto.

'

, :, -' ',= r,- Fone 72-0053 (recado) _ Ja...• , ." ,I ,
. per:tllÍho de Jaraguá do Sul -,:-

r,aguá do Súl:"SC. '
.. l:'"RodollJa So.301 - Km 5 _:..; Telg-

.1one ?,2-126,6.
�,

·.�••I��g�!�a��Q���:�*:.��n�1
"

, < dendo alarlamente, Incluslye aos �s�ba-Pf'oiS:t-,,JM

,ao's' até às 18 hõ,rás e',aos' c(om}ng�s' é
< feriados das 8 às' ':I � ,·hor$$. DéníóJí,stre

�
.

seu càrlnho. Ofétéóà flores da
. ,

� t 1 ' •

,.. "'.. � �j'_'.
•

!'1r -�, .,.�,:: �.� FLORICUlTURA IMPERI�L .-.

-. -'
"
.'.
-;

... 1#:).'""

: J)�có..açõe;�p�r�. ca�amen�:��DeC9t:aça,*., li
para Igrejas� Decora9ßes par-a,c,ub�a,- Arra.nloa
,,' . para feata. - Buqula'em geral.

, .,_,,'
• .;.-1',j 'f J _" ',: ••

�" ;-, .i, j
i, .PI���... oma��nta�••,. \"" \.,"

.� :.:....
'

:' ATENÇAO: Nlo temos. 11111'-; � _ :::' .G�vernaéiotia' éló, �-1b ."

Nõ�so .,:, . coht�'J;'r�ne_o
- -

....1 I.
.... '�, �.,. "

,

,

Seu 'problema de roupa
sUJä ,. era. CIRO'S tem a

sOluçlo. Eficlentel
.

, ...
Calce e vista-se melhor
nesta primavéra com a

',I'",
"

f'undos Açougúe Màhnke

L·anznastér

Cillderela '

Tr.s iOJa� 'patà "melhor
servir

I.
li distinta ctrentela,

dilas na Getiíllo V�rgas e na

Màrechál Deodoro. .

elp�"B
-:TTv.ANmi A'TsÊCo.

:. JOIAS'?
I •

PRESENTES?
I

Sõ�é>

,
<,

Av: Mal. Deodoro., ,364:.

JARAGUA ,DO sul � sc···
Um' presente para cada gosto' ,

t ! ')
,. ........

-

. �_

�.., CI.NI;U;RE_kA,_
a melhor opçAo para

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-,
I

,",

•
--

teste· de sele'ção .

09.12.80 às 8 horas; Re
sultados 15.12.80; Matrí
cula 17 e 18.12.80; Iní
cio das aulas 02.02.81;
Disciplinas: Prática pro:.
fissional, tecnologia do
oficiQ,. cálculo técnico,'
desenho técnicO, hig:ie-

t .0('. 1 "

n� e, segurança no tra-
balho, ciências.
Requisitos - Idade: 14

a80s -completos até
31.01.81; ter concluído
a 8.a sérte do 1.°. gr�u;
Docuriu!ntos: Certidão
de Nascimehto, compro
vante �Caderneta Esco
lar) 8.a série; Duração:
10 meses - 1200 horas;
Ho.rário: 8 (oito); horas
aula por dia, no período
diÚ'rno, 5 (cinco) diäs ie
tivos por semana.
Desérição dos ofícios'

- Eletricista - É o res
ponsável :pe,la, mariuten- ,

ção de painéis. de CIQ-

'mandq, equipaml3nto,?,
dispositivos e motores'
elétricos. Exec,tifâ trà-

,

1 I _l

balhos de' rebobinfilgem
'de motores' e, transfor
madores. Na construção
ciVil Instala redes e

quadro de distri!>,uiçãO '

de luz e forçl}, eq!Jipa
mentos e dispositivos;.

SEMANA DE 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 1980

,.,... ... ._.. .. ---

PÁGINÃ 3

, ,Diretor:
Eugênio Victor_Schmõckel

,
' . Côlaboradores: .

r _

. -Yvorin� Aliéé Schrhôckel Gonçalves", FI�io J,osé
- Brugnàgo; Jalmé BlariK; Prof. Paulo Morettl, José
Càstilho, Plríto, Dr: �osé Alberto Sarbosa Prof a
Alarde S:' Airlôrlin,� Rtidolf Hlrsçhteld, Silveirá Jr'-

. Rêd�çãö; Administração
.

e Publicidade:
"

ÄV.,Mal: Dêööoroj 1.30 • fone (0473) 72-0091
.cx, Postàl'19 - 89.25o-Jaraguá do Sul .. SC

L Composição, Dlagramaçlo e Impressão:,

Soe" Grãf. Avehidã Uda. - Jaraguã do Sul - SC
Assinatura anual: Jguã e região ..... CrS 50000
Assinatura .séinesfral :: •.....•.•.•.. Cr$ 30Ö'00' I' '. ,

Outras cidades •.. : •••• :............ Cr$ 600 00, '. . � �, 1Exemplar avulso .. : •• :.�............ CrS' 10;00
Número atrasado : •.•••• '", •.• :. • . .. Cr$ 15,00

Represeritante Comerciai:
PEREIRA DE .sOUZA & CIA.'LTDÁ. " (Porto Alegre, Floriariópolls, Curitiba, São . PâJlô,Rio de Janeiro; B: Horizonte, Salvador e Fortaleza

. �S�! ijirriä!"��p. �ê J�s�o�sabiliza por artigos a..
sinados e nem devolve orlginá.a. '

• �... ....;.. �f"" r- ..;

,.

Senai -abrre inscrições para cursos'
pröfissionaíizantes'

.

� , �

, o Senai - Centro, de .

Treinamentó de Jar:aguá
do 'Sul, tem inscrições
abertas para cursos
pr:ofissiõnalizantes '_ 'de
1.0 e 'segúndá - graus;
para serem ministrâdos
a partir de fe'v.erem) dó
próximo ano. ÄS- ihsêh�

, ç6es' vão até 5 äé oe-'
��mb'ro e,aquj; �ígumas.infdrH,ações úteis' äos
interessados: ' '

.

'Qualifica\:ão profis�
sional - 1;0'grau ,_.;... Ihá
criçoes �até r 05.+2.80;
teste de s,eleção ....••

I
09.12.80 às '8 horas; re
sultados. �5.12.80;

.

m�trr·
cuia 17 e 18.12.80; inrclo

. das. aulas 02.02.81; dis
ciplinas de e'sfüdo: prà..

tica iprofissional, 'tecno
logia do oUc.io; cátc;ulo
técnico, desenho técni
co, hig'iene e .segurança
no trabalho, ciências.
Requisitos: Idade' mí

ninia 14 anos; ter,a 4.a
Série do 1.0 grau com

pleta; Documentos: Car-
-

� teira Profissional, ou
-

Oertidão de, Náscimen ..

to; documento estolar
Duraçã'o: 10' meses -
800 horas; Horário: '4h
-aula/dia; nó perro
qo diúrnó; 5 diàs letivo.?
por serrianà ..
Descrição (fas Ofíc'ios Mecâí1.ico ajusta�or -

- EliétriCista: E: -o res- Trabalha na niaiíuten
ponsáv\31 peí� manilten- ção e montagem de má
ção de pJiiriéis de co- quin.as.' ih?ustri�JS .,��,

mando, equipamentos,,' geral. Opera maquinas
- dispositiVOS e motb'res como plaina, fürad�'ira,.

elétricos. Executa' tra- esmirilhadora e fresai:Je
balhos de rebobinag'em ra. Executa operações
de motores ,e tra�sfor- manuais �e- Ii��r" �r�
madores. Na construcão' çar; roscar e s�rrar.
civii inst�la r�des e, qüá- co�fecdona e,

�?!iB: f,e·r
dro d:e. dist�ibl,lição, de ramentas. manUglS e pa
luz 'e força, eqtripamen- ra máquinas. Exécüta
tos e' dispositivos. tratSimento térmico em
Mecânico ajustador - aços. <

"

•

Trabalha n� màriuten- Torneiro Mecânico .....:.

_ ção de máqUinas _indLs- Confecciona' peC;:,às rias
triais em geral. Oper,a Indústrias metalÚrgicas
máqóilias' como plaina,' ,e nas oficinàs de mánu

furade1ra, esmirilhádora tenção. Executa opera
�e fresadora. Executá 0- ções de tornear cl.lindri-
'perações manuáis dé li- co cônico, excêntr:ico,
mar, traçar, roscar e perl}lado, roscar, rec�u-
,serrar. Confeccionà e' tilhar. . �e.al!za opera
afia ferramentas ma- cões básicas dê banca.,.

nuais '6 para máquin,as. 'da, afiação de' ferramen
Executa tratamento tér- tas e tratamento térmico

. ,mico em aços. . de aços. _

'Torneiro Mecânico � Desenhista - 'É o au-

Oonfec,ciona peças nas xiliar do engenheiro m�
ilÍdústrias metãlúrgiCas câoioo nas indústrias

e Ras oficinas de manu- met.alúrgicas e do enge
tenção. Ex'ecuta opera-, nheiro da Oonsfrução'
çõe's de tornear cilíndri- Civil. O desenhista pro
co,

.

cônico;' 'e,xcên,- jeta no papfll, de� acor

trico, _

. �erfil:a- do com as normas�'uni
do, roscar, recarlilhar ... versais, peças, 'cbnjun
'Realiza operações bási,. tos oe peças ou lTJiáqui
cas de bancada, àf�âção na,s a serem construrdas
de ferr.amentas e tr�ta;- Inas loficinas.

.

Para: a,
mento térmico de. aços.

_
construção. CiVil" "exe-

QuaUfic;ação - Profis,:, cuta projetos reslde�
sional - 2.° grau - Ins- ciais (arquitetônico, ele·

crições até 05,12.80; trico, hidráulico).

PDS faz sua Convenção
Estadual amanhã

.: o Partido Democrático Social,
'

escql,He ,pes��
ppmingo, seu Presidente, logo ,ap<?s,� e.lle,iç�? )j�
chapa única q�e' indicará os membros do Diretó
rio Regional .

Com relação à Convenção Estádtíal Re:gional,
o PDS .não enfrentou nenhum problema em terrrtös
de composição de' chapa, já que apenas uma será
apresentada aos 232 filiados com direito à votos; .

195 delegados muhic}pais, 24 de.putädoS es�aduajs,
,

I8 federais e quatro membros sem, mandato 'parla- '

mentar.
.

.

'

Vende-se casa com terreno
{.

Vende-se casa de madeira com 112m2 de área
construída, edificada !em: terr,no da 1.290m2, todo
cercado,-na rua 25 de Julho, 1.126 (Vila Nova)� ,Nê
gócio de ocasião. Tral,tar no local cóm o Sr. Vigan,:,
do.

'

Taxa de seguro para _veícUlos já
roi aümentada

Desde' terça-feira, está, custando maís caro o

seguro pago pelos Ipl1o'pri!etário� de verculos auto
motores. O a.umento é consequ�ncia ,da elevação
do salário mfnlmó, �m vigor deste o dia 1.':. Tam
bém for�m, majorados os prêmios de:stinado� no

caso de morté! ou invalidez permanente. O prêmio
que era de Cr$ 106.460,00, passou' para Cr$ .....
128.604,20. F;'ara as despesas de ass:istência médi
ca e suplementarás, o prêmio, ante'riormente de
Cr$ 21 :294,00 passou para Cr$ 25.723,20.

A nova tabe,la do seguro obrigatório, é a se

guirHe: -aütóm6véis particulares, de Cr$ 945,60 pa
ra Cr$ 1.14�,OO; táxis, carros de' aluguél de Cr$
'1.165,60 para-Cr$ 1.407,80; ônibus,-microônibus 6'

lotâçoes com cool1ança de frete, de Cr$ 9,994,10,
para Cr$ 1'2.07�,eO, microônibus com cobrança de'
frete, mas 60m lotação superior a 10 pa�sageiros
'e Ônibus microônibus, com rotações sem cobran

ça de,'frete, de Cr$ 5.994,90 para Cr$ 7.241 ,60; �er
cuIas destinadQ._s ao transporte de inflamáve'is, cor-

.

rosivos, ou e,xplosivos" de' Cr� ,2.4�,5!4o. para) ,Cr$.
3.014�20; reboques de passageiros" de 9r$ 7-244,7.0
para Cr$ 8751.,20; ,reboques destina�os . aO.,trans:
porte de cargas, de Cr$ 295,80 para Cr$ 357,.1,q,
tratores e máquinas àgrrcolas, 'de Cr$ t95,90 :para
Cr$ 236,40, motocic1letas, motohet�s,. ciclomotore'S
e similares, de Cr$ 496,00 Rar'Çl qr� ��8,90, e; ��
quinal?" pe J�rrapl�Dagem e \�quiparl'!�nt9� mpveis
em geral, quando licenciados, camion�tas de até
1500-qujlo,s de carga, caminhõ'els- e, outros veículos,
�e Qr$ 1.}4_§,8Q.p'l!'=.a_9!$ 1.62ß,50. .."

\
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1 .:g NÓs êdlocamos ri1àis.1
i ::i cor em sua Empresa II CE ,I. '''''r' .

I

I :: �:r�fpà��B estamos I
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VEfCULOS USADOS REVISADOS

Morettl Jordan & ela. Ltda.

,

Financiamento pr6prlo
Belina II-L -' velrmelho versailes· .

·Corcel il-L - pratá •.....••.••' •• ',' • ; .. -;- .•

Co�cel II-L: verde .•••.• � •••.••••••
'

••
'

.•.

Belina II LDO - bege ••• :; ••.•..•••.•• , .•

-Corcel II-LDO - ama,l'Iello ••••• -

.

Oorcel. II-L,- Laranja • '," •••. '" .'.•.••••...

Opala Comodoro - branco. • ó •••••••••••••

BrasrJia - be;ge ••••••••••.•••••.•••.•.•••..
"

- .....

BrasrJia - branco .....•••.•.•••..........
VW 13D0-L - bege .

1980
19M
1980

19.79
1979
1�78
.1979
1979
1976
1979

Projeto Rond.on Inscreve até o próximo dia 13
• H ... .J .....1/'.J ....

iIo, •

A Fundação proj�to unl,!ersltanG.s na

Róndon, desen,voiverá n9,s �yl Operação Na�ion�1
meses 'de' janeiro: e "fey�- ,Po XXVI O�/!)raçap !'Ja-

:....-- __:' reiro próxil11o, a Op�rA- ,clor�1 rdo ProJeto' ROr}?Ofl,
ção Nacilonal ,- P,ro XXVI, prevista p.ara o penodo
com o objetivo d� oporl�- c?rTlpreen9Ido. entre, os

nizar aos ,estudantes um; dias 2 de Janeiro � 15 de

�ersitá,l-io�, o c9nt�io coip fevereiro de 198�, já tem

a realidade bras.iJeir�,..a- de,finida, em numeros, a

trávés da �e'a:izaçãO' pp participação de universitá

trabalhos que visam a in-
'

rios e os municípios de a-

t�gração nfilci�nal, � ,�alo' tuaç�o.. '

, ,
'

rização dofP?mem e o de-
,

Conforme qu�dr?, el�-
senvolvimento. borado.. pela., Fundaç,B'?

Projeto Rondon,. as equl-
,

•. ,,As in*cr!,9?cesr'lL e" C?�- pes serão distribuídas da

\r8rT]-:-se abertas", ate, ,9 lRfla se,guinte maneira:' ,Regrão
13 na sede da Cooruena- Norte - envia 432 univer-
'_ i * � i u'<'· � f". •

do.ria Estad4al RO P.�)!, :;.- s.itários para atuarem em

t;'av�,ssa f=lateliit n.O. �61-;:- 24 municípios e recebe
'-" c. I 1.lr

8d
.•

Centr:o - Fpr{ls (prp?<lmp 684 em 3 e ,seus mUnIcI-

a0 Hotet RO'y�I), podendo pios; Nordeste - desloca
. s�,r. solici�a9,as .� i.�.f9rmn�- ,1.29� estudantes p�ra. a
çq�:> I?le:o fon'YiJf2i4QR8, i'1P �uaçao em 72 Ill.UnlCípIO.S
hor:�r;i,O;j C'pq1e�çlal pu '-,;,.?f�; e acolhe .�.628 ?m 146 �I
Coorqell�qprias get, .t)��fl" dade,s n?rdestl�as; Cen
de Blumenau, Tubar,�-R" tro-Oeste - tera 66 de

Crí�j��â e_ Lagesj, ,Ç>qt �iri-
-

�el;Js .munlicrpi9l?� sen�,Q �-
da nas Representações tendidos. por 1 �J,88 4l'l,iver-
,de' Chapecó, Caçador, sitários, 'envlah'�o ,�54Q"Pfi-
Concórdia e Joinvl11e. ra 30 municrpiös de outra

Os óhiversitários cata- região; Sude.ste -:- 2.736

rinenses, classificados pà- un!iversifários idj?i �e,g�ãO
ra a Opér.ação . Nacio_na1, átuar�9 em 152 m.umcrplos
àtuara'o no Es,tadö ,do Mata die .. outro,s �stadp�, en

Grosso, em Rozátiô ,Oeste, ql,Janto �ml.54 , ci.Qac;t9.§lßa
Âcoi'izal: Nobres; Diamä�- r'r=gião, atuar�o, �7� ,esiu

tino, Arehápolis, Barra do
.

dantes: e,,finlil'r:nente, �<re
Bugrê; Pedra freta; hiqui- gjijo SU,I -:� enviará � �080
i-â e Barão do M�Igaço. l1niver�itários ,para 60 �u-

. RoridÔh defin\àl nicípios de ,o:utra re�,1ao',
partlcipàçã� '� receben'do q40 em 30 de

seus. municrplos.
Transpo�

Estado de Santa Catarina
. 'Prefeitura' Muniéipâ-i de Jàrâgüâ do; s,ui

AVISO
_. A Prefeitura rVtur.';;:pal de 'Jaraguá do Sul, em
decorrência das disposições "'cont'flas !:a �eí" �,e-·

deral N.o 6.830, publ:cada no 'D;ário Oficial da

União de 24_de setembro de 1980. Ç:1.v;sa �O�; mau§>

ptgadores que esta ,[ ai fxou normas rígidas para
a cobrança da Dfvida ,Ativa.

<.",;, •
,

Assím sendo, Ija"!:' que n;nguém alegue faJt�.
·

de ,informação, ésclarece que todos es �é,bitqs'
Com tributos municipais, deve:rão, ser recolhidos
dentro do prazo legal, sob pena das cobranças
serem feitas via judicial.

'

,

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1980.
�

-

VICTOR 8ÀUER'
-

Prefeito Municipal

/

UCRE tem
novos

telefones'
Ö t ;" #

. �.' r �' ,'j

rEw'H olr�}o-çirç.4l�r ..a
re:qa�ão do CqRRlflP
DQ�tPOy?, � � �9.� ,Uni
dade ,,<;ie qoor:denaç�o
Regiorial UJCflE), com

serle.,ßm I JB'raguá . do,
· i'( II i � II I· .J
Sul, cornunrca a mudän-
t í r. --

. I J 'tl , t'

ça de. te.lef9ne�. Sãn�es-
• ,

- .r'" ii. i 'J l'"'i1j \ �.
tas os termos do OtrCIO-
f � � ,'"' ir
-clrc;,u!ar;, "I ç' .

. Ässun�o:IAlteráção de
'" � ... f i 'II

n.o ,d� telefone, r.

Data: 30 de outubro.
-J" " � � [

de,..1980• . li .:: ,�

Prezados Senhores, ,

� r "l • t.� � ...

.. 9ur;hp��nos_, óar-!�es
. ql�n�ia ,de'rque'l � Tr'e�c_
a�9ba. de in�tiila:rl n7,��a
19.a OCRE, os sequm
-f�s . d.�n1erOs de feiefo
nê,:, 7�-,1à55 - piloto;
72-1643.

• I. '.'. 1 ' i

I Com tal_ medida, ,foi
desativado o n.o 72-0315
até ,aqui cedido. por em
'pí,�tiln9' pela Prdeitura

MYfljcip�!. . ,

De outra parte",tendo
sldocligadó simÜltanea
mente o sistEHna 'KS
-Tronco ..:_ solicitamos;
qÚ'e preferencialmente
as chamadas sei pro
cess�m ,através do n.O
72-1855, por ser este' o
k \ ,"

telefone. piloto.
Tãl reco��ndaçã� se

aplica igualmente' com
, relação à SLE 19.01,
por funcionar juntO:'à
19.a Ucre'.
Confiando em que

táis esclarecimentos
cóHtribuirão para orien�
fação futura, agradeci
dos e Dom af>reço, fir
mamo-nos

àtenciosamentie Iris B.
.

Piazera -:. Diretora. da
1.9.a Ucre.

Rondôniá sêrá
Estado _ em 81·

I; ,

• I,Já em 19.81",0 ter�i1ór
rio de Rondônia deverá
pass,ä,r f! bórydiçãO I��
Estado,; �'g.Hnd9 I rey�
Igu na Capl!fl! fede,rã},
o Q'overnador Jorge Tei-

t '.; 1 .';.J� 't ,'�.

xelr�h;d,� Ol!velra,. �R�S
a assinatura qe convj
ni6 entre os Ministél-los
da SaÚde e dR Interior
I '��.... 'I. � f A� t ti, ....

e a Caixa ,Economlca
.. ! 1 I

1 � �
•

Feder�1 par�"f�n�tru���
de dOIS, Iiospllals em

Rond.t1Hià.
<,

f II ,-< dr ., .'" j

" ��,rge', e '''191.iveir�l �
firm�q,u .,qu�r !alta" ap�qa� .

final�ar o-s traí:)àihos
• (l;' t _,.

�

_ .c.
de organtzaçao , admI-
nistrativa para que Ron
dônia tenha condições
(ie t6fnar-se úm Estado.
Nesse sentido,- disse
que 'o regirnento do

,,'funcionalismo público
do território', encami
nhado à Secretaria de
Planejam.erito, lã esta
,praUcamente apr-Övaoo.

BB éria programa de bolsas de treinamento
.

para . unive�sitários
o Presidente: do Banco funcionamento nas, leealt

do Brasil, o catarinense dades onde se realizará o

Oswaldo Coliri, :áprovou a treinamento, Jevando em

implantação de um "Pro- conta o número total a ser

graina de Bolsas de Trel- oterecldo f!.�,a,b,enâo a en

narnento para Unlversltá- tidade de ensino superior
rios", déstlriàdo a prbpi-" sUbmeter ao banco a re

ciar treinamento
.

prãtico, lâç�ó dós iritéressáé:lôs.
como colaboração 'com- Corri a implantação do

plementàr .ao ensino: .lias "próglramà", o Bãrico do
,

dependêrfctas do
.
t)l:trlcó; EHà�i1 objetiva ,estimular o

'a estudantes Ci� nrvel sü- eiítrbsániénfo empresa-es
perÍor, de afubos os se::' cöía: coin {Í�stâs a torina
xos; regularmente, matri- ção e ab aperfeiçoamento
culados e frequentando e- técnico-científico do estu-

'fetivamente o último ano dante, contrlbulr para a

letivo de sstabeleclrnento preparação de: técnicos
de ensino público ou par-

.

nos moldes e aspeclallda
ticular; em áreas em que des r:�fl�W!l��'Ol:! pelo d�
o banco possua carreiras ' senvolvlmento do País, es

do serviço "técnlco-ctentr- timular o e�sino superio,r
fico. ou tecnolôqlco na busc�
A jornada' dei trelnamen- de melhores' re.sultádo� e

to, sempre compatível com Integrar o estudante no

o horário escolar, abran- processo produtivo, do
gerá 4 heras, diárias, eil} pàrs, através d? trélna

expediente dlurrio; conce- "!ento p�átl�o e do aper
dendo-se ajuda pecurilá- feiçoamento técnlco-culfu-
ria mensal -ao- beneficiário , ral. .

da bolsa. . O trelnamento . NOvo Lellãó (lo i:ISET
terá a d�ra9ã� de �ei,s ",0. BarPo 110 _ �ra�,iI, a

meses, iprorrogável por través do Fundo de Inves-
jdêntico ,perrod?" de:s�e t!,��Hros S�to:rriais_: d=ise.t)
que dentro do ano letiVO. �ealizará no" próxilmo dia

. Duránte o treihlilrtlento:. o 19 d'� Hoverhbro (.qLarta
estudante fará fús a um -fejra); a partir daS 15 ho-

seguro. de acidentes ras na ',Bolsa de Valores
pessoais. ' do Rio, de Janeiro, mais
No ano de implantação, (!Im leilãe do FISET, 0010-

o programa se limifará canQo em o,fe'rta 356 mi

aO$ órgãos da direção ,_ge-' Ihõe:s de, açõ'es e quotas
ral no Rió de Janeiro _e oa participação em, !reflo

Brasflia em caráter expe- r..estamento, a:valiadas em

rimentai�'- .

_ ß15 milhõ'e's � 'é;fe crt,J_z,elros,
O, banco distr:ibuirá as d'e' emissão dei 81 empre

bolsas equitativa:mente' sas D�nefic!áriás. de �e
entre as diversas entida- cursos de Inçently:os fls
des de ensino superior, em 'cai�:

(> Pl'loj�tÇ>, I ROr:ldop fo'r

mou' um .Grupo d,e "J':rans

porte composto por técni
cos rondoni,stas, com o

oojetivo de estudar as al
ternativas :operacionai� e

eCQnômicas' para verculos
de' vias terrestre e aérea ..
Na região, Ama�ônlca, a

. Fundação' contairá çqm o

apo,io da Força Aérea Bra

sileirà . ....;;.. FAB.' no trans

porte oe' universitári,o�. A

ajuda 'da FAB ao �roJeto
Ronaon começou cedo es-

. te ano,' com o franspo,rfe,
no a,ia '03 (:Je, Janeiro, de
um grupo de' alunos da
Universídaäe Feaeral de
G'ofás para o Campús Ä-:
vançado de Picos, no Pi
auí.

/
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. ,

A China"'.'lsta-'II"r Henfil '.
'. / I, .Cf

SDvelra J6Dlor CO.mO. sé levassem um balde de laranja. Na beira
" �

,

',- .:::
' ·das��stra"das, �de. tantp em t,antQs metres, tem pri- 'o··

" �'Uma ceisa chata é vO.cê' éO.rheç,àr a ,ler um Ii-�'� ",vâds� ·públicas l�st�ladas pela co.�uI1!i, :parà;;�ue '.

vrO. C:O.rir má vO.nfade. FO.,i Q meu case elm relação- I �', e!? n;J1!,ha[es. "de Ciclistas pO..ssam naO. só .se aliviar; ;

a "HENFIL NA CHINA": Pensei: O Henfil é homem
.

com_o principalmente cO.ntnbur para a nqueza da :; " .-

i�;de esquerda, da. patota do "Pasqufnf '��isita -üm' 1"1' -,emnuna e-;tla· nação". -
- ,

'

..: 'paf�; comunista, escreve um livre de ,�fagem'ie::·. "! I ;�rl,?:�/r �. �_. A .' _ ._

vai ver tudo. cO.r-de..rO.sa. PO.is me enganeL ., .

-. Trabalham tO.dO. dia. NaO. tem dO.mmgo,: nao
�. ') c ' tem' feriado:"T�m descanse sim. Mas cad'a um no.

CO.mb Henfil ti mais ca,rtunista do qué_e�é!itO.r, f. ."s��. turnp�r:�qde:ser numa segunda eu numa sex'"

sente..se perfeitame�te que o livre ç,O.JTI:eça,insegu-· ta,: .'... ,' Cada membro. �a CO.mutla ganha, em,
rO.j em tom descritivo. um tanto' simp'16Mo, más v�i ��""'médla 600 yu�n,� per ano. �Iguns. ch�gam a. g'aM

.'.c�escenéfO. à:n;ledidaef!1,queseemb�eJlha.nO. coM--",'·n��tr 800 yuans • (Obse�açao 'm!_n�a: and.el fa-,
dlanO. do chmês dei heje. ;, "'..' .

,

z-end(). umas CO.Dtas e creio. que um·, yuan ,tem ,o

, .. "" ,';, _*_,'
,. -.< ,�':"\ ..

'
..mesmQ.. 'ltal?,fraqu�sjtivQ.de Cr$ 1��00 em,19!:,

. Creio. que<) autO.r passeu' poucO.'- mais: de'2'" Qua.n(fO. O. hvr.O. fQI,escnto) ·,E vamO.s: VISI-

,semanas na China, '!las ,o que ele' viu' e contou"- , ta,.."uma"fam!ha�da �o�una. (A, casa)''Parec.�·qual-
'

-faz justiça à suadnteligê,ncia :e sO.bretudO. à sua 'quer .barracaq bras.llelrO.; Nem melhor ,e,. às vezes'
".

grande Imparclal!dade. :
.

até pier ym pO.uqui.nho. NO.s mO.str�ram um� caaa
, J' ,'-l i" (�: '� 1\" ;. 1-" pO.bre. Decente. Simples.. Não mlser,áveL Durao-

Temei nota de 'algum$t� passage,nsque passa":' t� t�çfa :�rn:q��!l vi�ita s6 vi mO.rando melhO.,rzinbO.
, .,

rei a répeUr até o fim de' artigO. Algumas frases es estrangeiros que estão exil�dO.s OlJ' estudantea.... ,

"fO.ram.resumidas, mas semp,re fiell ao pensamento' na China".
de' autOr. ,,�, isso ai:'
h.., "I, .....··!I"_.ft_ .... ,.� ....

" �"�. 1_*_
. ',' Sobre à unifO.{mJdade das rO.upas des chin�
ses:, "RO.upa azuj'para to'de mundo. O impertante
é tO.do ,mu,l1do ter roup.,a. Um betão. a mais nunia,

.

camisã, Significa m'�is 900 Q'lilhões de bO.tões� Sig
!íitrc� d�z�nas de fábric,ás de bO.tpes" ..... "Os
chinesês mO.ram Sêmpre pelrto do lugar de tra!:>.a..
'hó. Quanc;fo mudam de'empreg'O., mudam também
ce casa'. Ern geral vão pàra O. conjunto residen-
� i f

.

'.

1';;�kal_��E!' !nstltulçãO Onde' passam ,a trabalhar" ....
• ''!"0"chinês. não bebe, água "�elada, muito menO.s.

fria. O ohinês' bebe água fervendo".
� ],'

CONFIRA ,A HISTÓRIA .•.

.

'
... "H�;30 ANOS

,..,'"
'0 v l

BarIlo de Itapoen

- C?�; l�mãO.s Maristas _O.rg�nizavam graride.
f�sta,.d'e i�augUraçãQ do ,"Gi,pásid' S�o" �uW', pt$-

"

dl'o a,mplQ � -moderno, nO.S moldes des melhores

�xistelJ�� n§st� Est�dO.. o� ;festej�s' cö�êçavam"Já_ no dia 11. e, segu!8:1J1 ate "a �a�ada maU'gl,l��- .

çao, com tornslos e�pO..rtivos, churrascada e ou
tros divertimentes popularea; "

Da ,inay"gurâçãO. :.

constava da. presença �dQ� gq"érn�dO.r·Äderbal Ra,;.
mos da Silva,�e �"Bispp de JO.invill�, O: Pie de
Freitas fazia a bênção do edifrC:iô.

' ,,,,� -, ' I' • "

-

.. ""'�i" ��."�. r. . ��
�

\:.

, _.q �C'P apârecia com �üm cHctlé de pJrméirs"
.

página, reprcduzlndo o gO.v.�madO.r' .elerto, sf�" I rF,:'
neu Bornhausen, quando. falava 'em sua res id:ênêtã , c.

em Itajaf, ao. r:epórtér S'ILVEI'RA JÚNIOR. HA entre�
.

v�ta d� candidàto' udelilsta �teve larga reperc.us
saO., pO.IS nela foràm fO.calizadO.s não semente es

aspectO.s'poHticO.s cOmo es administratives de futu': ' ,

ro gO.ver�o. O ·.s�r. Irínel'r' Bornhausen declarO.u,.de-
pe Is de encarecer a "necess"i'dade de um ölima de .

p� pôlrtica e_ CO.laooraçãO. geral, "alguns pçmto's
de. s�u prO.grama, que cO.nsiste !pr.incipalmente na'
con�ruçãÓ de bO.as 'estrádas, ampliação' das usi":,
has de enefgi.a elétrioa e o inaiO.'r amparo póssf..
vel aO.S homens ,do oam'pO.".1 '.',

'

"
,

. ':':_ 'No. dia 11' de.. jUlho. de 1950' era fundada a

SO.cle�ade'Esportiva 'e Rêcréativa "FAIXA AZUL",.'
cO.m's'ede' ê1j'ua"'BenJamin CO.nstànt' (atua,1 Joinvil
lé), tendó'pOr':',flm'a p:-rática ae tedes es; esportes
"que�la '(UretO.ria julgar conveniente's, :em caráter de
amadO.rés:I·O Presidente Emànoel Porto Machado
à "Sec:réfê'rlo·...MárieJ 'Mal'cO.S AirO.so e O. tesoureirb'"
Láuro '�r.aga" em 31. de' outubro davam" corpo, aQs
eSJ·a!utos; �Ivul:gadös';pela Imprensa, para registre
da enfiélade no Reglstro' Púb"co,'dà·�omarca. -

"

, �-"'r-- .. ,',<"I' r1:l:" ";''1i��'''�''''-� •
-

_.,.

1; \. ,J.",.;; "<.';.. :'1. .. 1'
.. ,,'.......0:: .,'" i

�

, c': � :"HÁ:'�'r"XNbs lJ � lJo v 'J n Bt')
/'

•

�,...\ ��� -',),�""" ..J ... :-....
-,

"

,,,:...... rJänIO.,!.Ql,ladrOs a_nunQia�� a s4��passag�in '�
per ,Jarà�rQá' do' Sül,",àm meadO.s .

de nO.vembro
'aêomp�nhadlj"de: "Lêahd'ro 'Maciel e Irineu BO.r�·
"!'lfiáu�én. ',,!O'" cUrso d� 'seman.a dev.erfa visitar JO.
invnJe;'-ôndé' sêf1a"hó"sp"êde 'tio' 'dr. Paulo. KO.nder
Bornhausen; diriginctri-"se_ �ni seguida para Itajaf,
Gasp!:!r � Blumenau. ...,.

. . .'

� '.
.

..

-- No d'iª 6. dê nO.vembrO., "qúá.ndo se eneO.�-.
1 ,

tr.ava .

e'm' tratamento de saúde '��m Curitiba.' fsie- '

ola b sr. João aMohI.· O ilustre ex(into' ,p�ês.to'u' .

- d�ranté várIos, anO.s aSSinal�qº.s:.s�rvlÇQ�.�j,pr��,,�.
feitura, devendO.-se a éle parte' . .dO. traçadº� urbanfs-:. .

tice de nessa cidade. �
('.

- Pela Lei n.O '2,.142, de 3 de nO.vembro de

�95? �anta Catari.na se integrava nO.s Estadós;, que';,
mstlt�lam O. SO.rtelo pO.pular cem a atribJ1iç�Q :d�r" '

prêmlO.s' a cO.nsumidO.res, cem o. que sé CO.nCO.rre..
rá melhor para

_

a f�scalizaçãO. do ImpO.sto de Ve'1-
.

das e CO.nsignaçõé$, atual impO.sto sobre circula- _.

ção de mercadorl,as., ,... ú
.;,. ," J .. :

•

- Os plaY-bO.Ys pe'rturbavam. as sessões ci
nematográficas. "DescO.nhecendO.t QS, mfnil1)9�, r�- �

quisitO.s de boa educação, muito _e.m.bO.ra alguns _, .

sejam da estirpe dos (fue se consider.am, g.ente .

':be.m" e d� frequent�r escola de formação prO.- _

flsslO.nal, assacam centra os que ,:vão. ",em busca
de entretenimento., ,come si ':0 100'cal fO.sse destina-
d� à bagunçá �é ���r�9adihhO.s�'. :1"" , l-:

.

" "'.

, ,

, .

- O orçamêntO. pára 196Õ,'" d� G;v;;:��' Fe-'
deral, 'segundo o. relatório. q�e' Q déput.a.dOl l::.eiteL
N�t!l, fO.rmulou à C?liíissãO. de Orçamentq,d� CâL, .

,

mara, acusará o. "déficit'" de Cr$ 4.021.652;383,00:
.

pele, 9�,e pedia��ue q.�esmO. fO.sse rej�ita:do para'
100�.ra� ,q" n�cessáriO. equilfbrio da L:ei de Meios;
cerne cp,f!lbate à inflação que avassala O.-pafs. -:
Que não fO.i.·.:· '(. '

.

'",' '. ';..;

.

'

,

- ... HÁ 10 ANOS/
.

. I .

I'

•
... J. _. _-

• __

". .. '�":,\,, l r,

�. No. dia 13, de :novembto> de 1-97.0 assumia,O.l ,:

Executivo Municipal ,d'� 'Jataguá: ,ào Sti'f "'0 Vioe� ��,
,.Prefeito, EugêriiP Victör .schmôckel, e11l; virtude' d'á "

ticença-"'sO.lioitAd.am"pel,o' Preferto Hans 'Gerlíard '

M�yer, oO.ncedida pela Câmara dos Senhorás Vê'-
.

readO.r:e�. A tr!:!nsrriisSão deu"s'e às 17 floras, oom .,

a presença do dr�' MiltO.n Cun,ha, Juiz'(1e Direito" I

da Oorriarça- de J�l'!agtlá de .

SOl, do'" sr. Sibalf .

SChünke, Presidente da "Câmara, do Ten. JO.Sé
Bahia, da Circlinsc�ição do Serviço Militar' des
Senhores Ver&adores e FunolonáriO.s. Segundo
p�lavr�s de nOvo. Pr�eito' MunICi'pa,I'a ,adr:ninistra
çao naO. sO.frerá sO.luçãO. de continuidade, uma vez
que o. Vice-Prefeito estão perfeitameinte identifi-

...
cadO.s cem o. 'planO.�d& gOv�rno, hiiclado em fe
"verere;> de corrent�. ano.
- Jaraguá do Sul viveu o. dia 7 de nO.vem--

br�, .êomo))'m�· gra'nde"data a ser 'guardada jnd'e-
'leve!lm.ente peles jaraguaenses. TO.rnO.u-se reali
. daöe yelho Sonlio "da ',populaçãQ,' o ,moderne' �is-- ,

tema de abastecimento de água em nosso, meio"
que custo'U à Prefeitura, COmo. parcela ire partiei.!. ,-,
pação a elevada quantia de 150 mHh'ões' de' cru-"

.

,

� ze�rO.s. PO.uc�s sabem que s6 fazenír�1a�anbs q'ae' �
,

ex�ste o. serviço regular de abastecime�t9"de'ãgda'
,

·

em n,?sso mele, uma impertante C'ônqlllsta" qúe" ...

;:
·
permite um pregresso. mais rápido. e vida màis'se-:'" -

-

·

gura, ,peis, ende a água é boa el pur:a,. o trabalhe�

alcança-vitória$' de dimensões qoe lembram miJa�J"

gres.,
.

IrtEMBRA:NCAS ORGANIZAÇÃO CONTA13IL'"I' Empasc,
Passaram-se ôs �nO.s beÍ1f�;;;:::;' �e �Orlm A. COMERCIAl : S/C' LIDA.

_.

C0p1:9mora
sem contar dras, meses. Nessa pressa ds viver,

, Eugênio Victbr Schmjj�kel_ seu 5�de sentir todo momento; mesmo - :;
-.

", ,; .

." CRQ:SC_ n.�0048
quando QhO.rel·SSIlf·ter"alento. ,l.;: .', :: t· ",'o! '. _',). ,

' _ 1 �,' ". , 'an'IOVe' rsário(J)istante pelos anos.tmBispresenterpQr'tudo que rei Téc. Conto ,Antônio José Gonçalves
,) c ,;' �

flcou na minha nl'ente;" ,.:'" ') ?
" ';". __ _

e--.

"

-
'" ," - CRC�SC"n.Q 7.786 ',' '.

Recordo bem feliz �inha illfânõia''qOe-ql:Jase ;",-, '�" ', .. ;," Téç:"Cont� Yvonne A. S. Gonçalves', .: '1
..
) Q,esenvotvendo pesqul-:

ss perde nà distân:ois."Com'alegria lembro <,"'. > ,I' ,", ". "" •• �.' CRG-SC ;n.q 7.63� , .

I,
'

,"1,":/1"" ""sas c"m 24;prO.dutO.s aqro-
a mocldade que há 'multe Já passou _ deixou ' C?nta�!!�dade.- �epursos Fls,cal� �. Adml.- , p,�cuários de.. rea� lmpO.r-
saudade!. ., .' : ", .' nLlst�altIY�s -T sb,ervl'l."l.C;O.t,S djS pMar�daês elP.�stentiesl· �/I .! târi�lià;s:ocláf �"eéoh4mlca
"emb""'·nças b'e- .

"

a ti a 't-
,.'

t egls BiçaO., ra a rns a e revI no ,a oc a - '

a' E·stadO.· de 'S'antaIJ.' ''''" m .n g s es ao. 'presen es . 'Segul'los 'em .Gera,1 e Serviços Aéreos VARIG. I par,�, .

vivendo. da 'saudade des ausentee. ,"'.._ Desde' 1944" á ·serviçO. do pregresso. de.....Jaraguá Catarina: e tepdQ,elabora-Nao eensequ e-que muito quiz se'r,'sgO.ra pouco '", � �do $uI ...... 'Av. Mal� Deodoro. (Ia Fonseca, 130 _ d� �té_ o mom�nto 205 pu-resta a fazer .�,
' ,;" , '-" _', " .... ' .

" ". \ . .-, , "I Telefone 72-0091oi '
.

.
� bl�oaçoes. técnlcas ,e clen-

Viv,er bem o presents-é m'eu desejo �"� " ,_,., '_� , _ , _
Uflcas - 8; EMPASC, -

äproveitanElo--'ce4a ensejo.• " ...... _'" '" ", r ;

I Êmpresa Catarinense de
o p.re�ente:iél���a me"r:stàr,�:�ta·jornada _que_, .

Pesquisa ; AgrO.pecuária
está a term nar '" t, , _�'. '�,' r e , S.A.�- vinculada à Sàcre-

, ,.,' .

"

,

..

tarla da Agricultura e ,de

o-o h'" '''� . �d "h" VI·a-ça-O' Can"a···rl·nho Abastecimento,' esteve co-
. l,e-erSc, �I.�UrJg O$:'m'�nsc en .'

.
.

,

�:
.

"

,. .
"

" .mernç>randO.' dl'a 29 dé oU'-
Als �ôtt det Herr- den Mens'chen schuf '

. tubre, o. seú-quinto ano de
�_'Er:schaffen ist ia sein Beruf""":'!'\ .: .h·,�l.'..: " "tRANSPORTE �URIANO� .

implantaçãO,.
- - - , .

.tiät �r aus elném.ErdehldumpeR- : ::,. \lJNTERUIlBANO, -rcÇPJ''s0ES. Num ,esforço· oO.njunlo
�,ebild.et jenen alten'·lumpên, - -

• "'. f'('. :: fi � } "','A "Canarinho." preO.cupa-se cem a sua -lo- de GO.verno do Estado de

9Eln er dann Adam hat gêheissen, .

"

comOçloj "'Colocando' à! di�poslção modemrssl" Santa Catarina, ãtravés dá
,QO.ch)çO.nnts' er séin Werk nicht preisen, mO.S ônibus, Cem pessO.ál especializado, pessi.. S�cr�!aJ'ia. c(� Ag�lcult,úra
_Denn. dieses Seh.eusal, �ánz· behaalrt; , bllltandó lima viagem tranqüila; rápida' e segura.�, e de Abaste'c,imento, atra-
,�ar"ausgésproçhên sChleC:h!ér Arf:,' �. /{ "�

, " �,' ,,}
.

-

.
.

vés':da EMBRÀPA � Em-
Se "at sich Gott nleht votgesteílt

.
" <:. Prograr;,e" beml PrO.grame OANARINHO'� o pr�a 'I?ta�ileirâ�. dé �pés-

Sein EbenBild -tuer dleSé Welt�.
'

, .... tr.anspO.rte carln"oso� quisa ' Agropecuária, ' fO. i
Drum, als der heue :tag erwacht, 'I'� JÁ.,ÄAG. ti,�À

.. 0.;9,·'S,U.�"" SANTA OATARfNA criada em outubro de 1975
. -'=laL��'siCh M d'a� Werk gemacht,

� ,,,r ,
•

"

a IiMPASÇ.
Um es nO.ch ernmal zu versuchen.. A EMr.�Sq tßIT\, a -tarefa

.
E� fO.rmt aus '�rde ein�n.'Kl!éh�n, ,dá ,�'X�cu�ar_,,� p'QLí.tiPti res-
Macht die Figb!r hier etw� neUer tadR8;I,d� ,ill):pIíVl,taçã'O. do
_O:ie Rundungen dort etWas fêttér,

'

Sist�.ma q�.;' Pe,sg,:,i�a ,A-
Erfahrung hat ér la g.eWO.nnen; :

"', '

'. grO.pecuá�ia dê Santa Ca-·

S�ft;�r qen I.dam 'hat -bégonhén' .'.
,A segurança da lua comp.... ou _d�a .�� veh-

, : t�rin�,.,O.hf�uvandà 'o: ',g.��ar
Zum Schluss !ste It er ihn aUf eile 'Bein";' da! ,u�a g�ran\la �gura ,de 1���.I!nant�o , ' '.

.

I aluecn?lci>,gia ':!igr,fool,a, .le"
Und blaest Ihm lebênsodem-ãln. ,

' Se voei quer,�omprar ou, vender � ImeSo: ' vand�a aó prO.dutor: -atra-
t:J 'd'�'

'
, v.l, Pfocure a EM.paEENDIMENTOS IMOBiLlÄ. .'.' '. '. .

J -'-
'n. ules MO.d�1I war jétzt vollkö1'tivim. AIOS MARCATTO LTD�" ., :".... , "(,;Cl�J' "':.1\' v�s.de ,est�.lta.,�rtlculaç�oqa� Schlêohte hat ihm Go.tt ganon:-ren,' com o Serviço de ASSIS-
Was ihm' am·Ersten irritiert' '

I

E·
, ,

" '

tência Técnica e· ExtensãO
Hat er beim ZWêlten korrigiert. m'preendimenlos ,Imobiliários Rural; nG sentido de, im-
Ein Meiste.�('r'ki' wle's Gon nur i(ô,n"te, pui�jónar ,uma, �grO.p�.cuá-
Dás sich in ,seil'ler ·Sohoenheit sO.hll;;l.�

.

"
,"" �.·"M..ar'·caHo '. Lida'• ' ria :mod�rna e produt.i:va.

elF! Bild ads·Licht uM rl:mméIMàu', ..1'. À"frente desta organiza-
,

,Olé Eva war és, Adams Ftáu:
..

�
,

.e.

.' '.AV. Mal. DeO.dorO., 1�179 ... fone: 72..Q186 ,.�

" ç�o, �écnieo dã"rnuita ex..
'. �r ,. .... ,Rll11öll BlrIl(iJtfeIIJ, SÃ!) Pa1il1j, �:.-:

.

','" JÀRAGUA DO SUL _, SC ." r Fi R�[iênci,a na áre� de pes-
•

r-
�

qu,sa e de ;e;�vadó� '.c·enso �

-

administrªtiyO., JO.�é' O�car
Kunz", e o � DiretO.r-Presi
d�mej 'a$s.essqrad'o "direta
l1l,ente por): (çonrac:io Zim
m.erc{l1snn e - Carlos. Pietà

Fllqp•. ,:�sp�çtivaínenfe.; di
r�tO.r)..;de _ .Administ�ação e

r=;i!:l'�Q,ç�s ,�ß!retP! ,T�c�i
c_o' ,da,Ém:pasg•. ' .. ''t'� � '.

c'�o,m ·s���, �,staçõ�s ex

pe'riOO.eptais! ,� doiS;� can,t
p9.srexp�rillle.nf�is ,1;10 inte

ri.9�, além. çfa s�de"em .FlO.
ri,a.n6poli�t' ai, t=mpas,9i,9Qn
ta

.

atualmente .com. 445

e,iv.preg�d'Ç>S,�", . sendq ..q'ue
desse tO.t�I.:I04 sãg pe,squi-
s��'Rr��,,- 11.�r:çs�mR9.� Q :,s�

. tor. de açfminjstraçãó e ,2.26
pertencem ao ,�etO.r de ,a-
Poio.. nO. total,· de""pesnui".... tL .....� ..ft( _) r I' ... ti

sadO.n.�s'L5�to/C!-.w,têm,,...curso .

de� põs;.graduaçãO. ,a JJfvel
de mestrad'O. e/ou doulo
rade: 'Des�r:aduadO.s,( 2.7%
estão. fazendo �mestrMo.

'

'r!=ptre a.s pripcipais. me

tas para este" àno, . � em
pasc espéra 'Qoncluir a �se
gunda parte do 'zO.neamen
to.- agfiO.e.limáticO., traba:hO.

-

este que possib_ilita. a. de
IimitaçãO._ "das, 4.reas com

-potenci�1 edafO.,-c,imáti�ô
. para as 'culturas dEf-bana
na, citrus, pêra, aveia, cen-,
,teie, sO.rgo, 'sacarino·, lúpu
lo, ervilha e tul.ipa.
Está em andamento a

condução de 212 'e�perl-
, mentes COm as cultúras de
a�face, alho, ·.,:ameixa,· arrO.z

. _ dê,seque'lrO. e itrigaé:t9, as
pargO., batata, bO.vinO.s· de
oO'rte ê 'Ielte, 'cebota," ci- "i

trus, CO.lze oelaginósa, ,fei-
.

jãO, maçã, manCtioca,. mar
melô, milho., pepino, pêra,

, !pêssego., SO.já, serge' sa-
,

carlnO.·, trl.go e videíra.�
,

'Além disse, está em fa
se de produção 1,1�.000kg
de sementes básicas de
�rro:z, soja e fêijãO., e inf
cio da prO.dução' de. ��
mentes básjcas de cebO.la;
260.000 nanivas-sementes
de '!l,�ndiôça:. :13.000 mu

das de fruteVas'
-

(fé clima
tempe'rado e trO.plcal; 'rea
lização. de '24,800 à"áiises
,"de labO.ratório; "ealização

.

de 25 Dias de Camp'O. a
autO.ridades, prodlJtO.res e
técnIcos é i 1 treil"larrien-'
tos a técnicos e �ÇfribUlto- -

"Não hã 'prO.paganda .cO.merclar na China" .' .•

"O número" de membrO.s do. 'partidO. CQmunlsta chi
nês é de.30 milhéSes. 870.000.000 de chineses
não. são. de P.C." : ..... "NãQ existé Inflação na·
China'" ... '. .. "Os êstudãntes têni que' tO.mar o

E
estude CO.mo princlpal:9 também aprendet,.tnais""
coisas" .... � .... "NãO se vê um pedacinho de t�r-

,

ra livre aqui no. centre de Péquim. Todes ôs quin- --k-
.

tais são. pJantadQs" ",O .campo está cO.alha- liA r�oena da famflia é de 1.200 yuans 'per ano.
de �de ,�ente abaixada e ,mexen�� t'1_a terra. Pa-. (quatro p�ssQas), mas de .dinheirO. vivo recebem
rece..,uq1 fO.rmigueirO. humane no meio. das.verdu- 60Q yuans. Os O.utrO.s são. descentes pel6fO.rne-
r�s" ....• ; ",U1lJ �heirO. fortrsslmo vem da femtr<'�' cimente. de cereais, palha, ,azelt�, le,nha, luz, etc�.
Deu 'embrl,Jlho t:'0 'estômago. da fOtl!g��f��' ....�,..•. '::� l�Alugu�l? Não. pagam porque são. denes de apar-

. "Vª,am_ ad�bº, �urmicO., ester�ó.,.a'1,jmat ,e -esterco tamento que �

fO.i .co'l7IsfrufdO. per eJ�s ;m�sm.os, ,cem.. : ,

�pmano" ,; "1; . " :'�ster�f) humano,',' st.;,· senher'.
' . , .

máteri�I,�fornec'ido pele, Estado." ..• , ...... : "Lembra-�.
_ C,O.cO".·� ,,' ..'

"

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

tam que as au�as estavam suspensas para-que os

'.
. --tr- .

' 'alunes pudessem participar da cO.lheita" (Henfil
I • ""(O.dO.s,os va�os sanitárlO.� têm uma'caixa em:'" se refere nest� parte a ,uma cO.munidade _gue tra-
� �alxO.. Dl,Ias veze,s per dia eles esvaziam, ,as' cai-' 'balha numa fábrica de objetes de bambu).

�
xa$. q�letoras e levam para o. posto de tratamento: �.
( T�m uma Jela quá. separa 0.' cocO cj� l,Iri!'la.. � .Ie�

_ q ,livro tem 309 páginas e fO.i editado. .p�la ,

vam O.�Cocô- para o pesto de tratamento assim: edltO.radO. "pasquim". Se vO.cê ainda não leu, cor-
em baldes pelo meio. da rua, na frente de todes,

'
.

ra a cO.mprá-IO.. Vale per uma v,iagem à China.

� ..

"Férras? _Não têm. PO.rém, se tiverem algum
pl'Ob.lemBi de saúde, os O.peráriO.s . pedem. ir- aos.

balneários eu para as pral,as, tudo. page pelo Es-
• tado"- -"Pas.samO.s pelas prJ'vad'as 'sujas
-qllle ,RãO.' NJ mas s,eAti pelo cheiro EIl demos de calia
com o. quadro- de hO.nra des operáriO.s. Pergunto
,qual o critério. das netas. São cinco pentes: Se
estuda bem as O.bras de MaO.;· frequência ao. tra- .

balhe; . bO.a quaUdade de produção; boa qUl}ntida-; _

de de produçã9; segurança !Ie' trato cem as má

quinas" .' . . . . .. "ps cl1in'eses' usam acumpuntura
.

na Veterinária. Tratam des cavalO.s, bO.is e B1té ga-
"

linhas .. :" ..• -; ... "As dO.nas-de-casa e 'es apo...
sentadO.s' em 10 grupO.s de apeio à produção.:. fa": ,

zem acabamentO.s em lençO.s, artiges plásticO.s,
etc., par,a as fábricas". (Henfi.1 se refere aO.s ha
bitantes de um cO.njunto habitaciO.nal 'em Pequim).
"O calO.r é ferte, em Changai e es cbinels:es não

I!"" ;pensa,m �duas ••vezes: botarn as camis nas calça..
das pra dermir" .:. . .

�-

res
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Cöêáífla, Maconlià ê� caou
�

divulaa O tema'� 'pira i'·campanhâ lI'ä fraternidade" de. 81:II' 'I" .21- 1

l .• G' �.),,�fn, ,b ti:bH3

"S 'd t d
" : � ._{ :.

I ,'1 ,p�m 9,<? rama "
1. m ""j ",. iI,'l 1",i -, '. .au ,r, ,ara - oJS-,:::- '�<

_

.
,�.• ,. -" ,

. Rlvero RodrlP'e. . \, .,'
-

, A 'ÖOhferência Nacional dos aplica em -assistência' à saúde segue o .dooumento, "demonstram
.' Aa.denünclas.teltas pelo governo norte-eme-

,_
Bispos do Brasil já definiu qual vai cerca de 4% do seu -Produto tn- que'a'mortàlidade antes dos cin-

ricano e� recentemente, pela imprensa in'ümlaciQ!.'
.' 's"at ó 'tailla "para a Campanha da, . temo erutó"(RIB�,r enquanto' qusia- -eo-anos é bem maior entre as cri-

O IBGE, como faz emnal, no sentido de que o nqvo governo bollvlano
'

Fraternidade de 1981: "Saúde e média em países mais desenvol- -ançae .de famílias mais pobres.
todos "o:s: enós Irnpares,estaria ligado' à. máfia internacional da cocalna, ,.f: ;f.1:�!e,�nIHade", convocan�o para', vidos varia entre 7'e .8%�.� I.,. .. - .� , 'Segun'do o IB��, .nas. f�mí�.ià.s

-

.- -Ian a-mais um volume dapõem de manifesto um fato evidente: os pafsas' t." �m ��sto, ßr�p��ts? enunclado no , "., ...�Iém de msuflclentes".'.pros'" ·com menos. de dote salá��os ��nt-.. ,-Sih�pse 'Estatfstica- .do--ar'ldfno� Jogam o� pap�l, d� prim�ka 'o,�Ef�i!I.J}.O�� ," ,1,e,�,a,"�a��9'�!B.��� t�d�s". Segun-. 'segue o text.o-base.da Oa�:p�r;lha mos, 174 ,cnal)ças por mll.morre� .

'

.. -Brasfr, ·re.ferente a 1979.cultivo, ,

processamento e na comerclallzação da ero o documento dlstrlbuldo pela de 1981. "tais recursos sao com -antes de completar o qumto, �n� , � .Nele.-s,e-oferece um con-öocalna.
-

�' -
,. �

:, '

. ,CNB�:,?"? cui�B:d�, .pelasaúde é frequência mal-aplicadosi�f�zendo <de vida, .ao_l?as�o que ��s._fam�ltas _ .�' ·unto. de mais--cle.400 tabe--'o;' J Segundö informe 'Ê!special da'. Revista Vej� u� sl9al de t:'�speltos ià �ignidade com. q�e cer�arde 40 milhões -de r e�m rnars de cm�o .satãrlos, .est�. ,�,� fas,-a.p-resentadas :de for-Cn.ö·631);'á'ríóva'llindústria"dacocaestárealizan- �,a pe�<?a,hum�na. ,�ste. cuidado .Qras,llelrosn�o.tenham,�cessoaos�·l1nl!m�fO cai para 70. O�tro. fato. ma resumida em relaçãodo. uma verdadeh!a hítegração das económias sub- expressa q�an��I� deI v�r a vida, servlç?s médlcc-hospltalares.tà-; sOl;)e1ame��e comprovad? ,�os pe- ao "AQuário Estatístico doterrâneas do 'contlnente; entre as quals sobressai dom. de Deus, plena�ent: de�en- lém dISSO" ·.ent�e�os . que ,co.nse-o
•

rfo.do�.�e I.arrocho salarial ,.q.u:an- Brasil", que as expõe comia Colõinbi,ã� o' Penfe a Bolfvia. Neste último. país, volvida pela superaçao nao so da guem ser atendldosc.cresce dia-à-v- -do ,c:lL_�mUI ,o. pod�r., a_q�ISltIV,O, màior'·öiscrimi"àção. .

segunq'ó:ô ·inforrfte'éJtfVeja. o tráfico de cocaína doença mas, até, da própria mor- • -dla-e.Insatlsfação com a quaüda-' ...oresce, a mortalidade lnfantll". .'� .....,._,.
<

porá 'em circUllição; este ano, mais de um bllhão-> rv ,\"terA Igreja, se sente convocada de do serviço prestado. Aumen.tam ASPEGTOS GRITANTES '" - .' L -Os dados divulgados ré- '

.�� '<�?IarêS�d'l:t� ��P'?_!1�ções bolivianas. S� a 'ec�i colaborando com �odos os ho�. as fi.las .de espera-e 9.S . próprios' '-'A CNBS, em, seu''doôumehto-: '.' -:: ferem-se'" ::-aos . principaiSn9mla �a BO!r��� s��e�contl'ia em bo.a parte cC;>n-í, .. , men� de boa vontade, a promover >-'!t!é(dJçp�E? p.utrp.s Prp"tl)s,sI9�!S{��:i_blasê�:re;aciàna ainda os aspeétos
. setores da . realidade na-

,tr'olada pelä mafia da cocafna, esse controle te rn- a saude do nosso p�vo. E um mo-
.

área mantfesta� �escontentame�- .mais g.rit-ant�s da realidade brasi:" 'eiortal, ,em ·seu�. aspe�tos ,--se 'fràrí"siädadö ã área polftica. Assim, õ golpe q@, f" 'pfi� concreto d.e reahza�mos a_op- to cQ,1J.I !iS pQnçftçoe,s d.e,Jrab�lho;." leira- em relação à saúde, qua!'s '-geo!rslco, de�Ográ!!C��.general Garciá Meza� fói"um passo decisivo na �X:I,.. çao p,ref�r.�J1clal pelos pob.res re- COMERCIALlZ/W';O ,;, i" � .• ,' sejam: desnutrição, doenças maIs' SOCial, cul.tural, e��nom� .p'ansãÇl "..pblftica Hos grupos vinculados à'próspera novada em Puebla. Em mUitos lu- A CNBB, �
em seu qQ,clJmen!�: .-- comuns (esquistoss'omose,- liialá- " 'co· e poHtlco-admmlstratl-

,�ind�str;i�""d� .��9.á� ,�í:. . ,.: " ,.' 9,ar:es n?�o povo está sofrendo a -base. �enuncu� !�rn,bémlf� pO,)ftl:, ..

ria, dbenç'a (Je Chagas, tubérculo-' v<_?: 0s Gap�ulos, em g�an-S�gundQ Vela, o,'Cel. LUIs Arce Gomez, àn- :�("(\ II� If ��ejlljl�,ttrtÇ,�O, a falta de higiene e ca oflcla� q�_��l!çl� q:!-!�, ..s�gunçlQ---se, lepra, põliomielite, 'sárampo, ,_. de pa.rte, sa,? >�r�cedldosfi'qd' chefe �o serviç8 "de inte'ligência do exército fica e?C�osto a d.o�n.çé!S q�? �:rfa� a. C�:mf�Ie!;l,Çlfl, _ J01!'�l)ta ,a _çome.r:-., "tétäno; gastr�nterite, .c,ãnce'r, ê!Óen-' de comentános analftlcos,
.

e ätual rriírtlsttd�éfo Inferior boliviano "comanda o. cadª dia .tanta$ Vidas dee1lr�aos . _ claltza9a�,.cf�.... m�,c!IEI!1�", ,80 .cus,;,.. , ças . cáraio-vasculares, doenças' que nesse v.olume abran-?]�n?'e�t(no qy�rt�I�Qeral do ·t�áfico". �,a,'1i�w efll ANÁLISE CONJU�RA� J.
. tea� pred9IT!ma'1l�me[l!e .. :-:- �m ':. -mentais) alcooUsmo, tóxicos, ex-'

I

gern, nQtad�lTIeQt-e, Q qu�-qije a Citada revista se refena ao coronel Arce-
- , -'�' ,�Pr CNBB, atraves de um tex- ·preJurzo de,ªçõ��.J),re'V�ntlY_�S: 7:'" "ce�so'd� furho. acidentes de'frá- ":" dro'geràl -Ct'1;l '_�conomlacomo o "mh1is'fró' da'cooa" (provocou uma enérg,l- to-base,' está definindo. '�s !,:"etas a -compr� de ,,"s�fisti�ª_dos se_rvL:.., . balho' e aborto'. An1aliSa;' aindà, 'as ". .braSileiràr, I;l� popula�ão e-ca carta de protesto d.é um dos membros da de- _para. a C�mp�n�:�. d�,�ra!e'r�ldB:de ços. médiCOS ,7 ,hos�ltEl.lar�� 9�e_- _ --principais càusàs da situ.ação da

,. iCon�miC'am:enfe ativa, aJegB:ção boliYi�!l-ª 'e_m. BraSrlia. Vela publicou a oe � 981, a �ar�lr are u�a a�állse re�ld�s po� gr�pos :empre�artaIS" saúde no Brasil afirmando que, . p�Qdu.ç�Q agrr�9Ia.e indus-carta ·no seu último núme'ro, mas confirmou todas conJ�n!ural IntJtula�a Real!da�'e cUJo. f�m �rnne.lr:o �é ,o ,Jvc_ro, . ,.,' "v' existem "mÚltiplas e"variadàs c:au- _ vial, preços, rendimentos-as afirma�ões teitás anteriormente. �Arasllelraá�m reladç�o_ àdsaud;d' d' IAmdda.s�Iu,nc·dNoBBo t;.xto-!>�dse, 'sas responsãveis pela quaser_ cala- e con_su�'o. Outros aspec-,� - -As ,oifras ·relativas à Colômbia, não são.' des- s pr?c. rias con lçoes e, s�u. e IVU g� o pe a .

, a sa,1,I � .. midade ri,acional reinante no' cam- .tosssao. :IQualmente co�sl-çgf1heciç1as paraa· opinião p,ública desse ,P?fs. Alf .

da m��ort�.��� �e.0y� r._bra_,sllelro do n_?sso. pOYC? apresenta dU��,.sl' p'o da saúde. Algumas inte-rfetem ri :.d,erados, 1comorformaçoes '

's:e encontram os· maiores laborató,�ios,para ·a puri- �o_nstltu�� problema ar��m�nte. tuaçoes dIStl�.ta�..De u� Ja_do, p�- nas demais (lê maneira tão mar.,.<:1 r v..egetais, pluviometria,' ha- -

'ficação'da cocª. 'A, prQdução e a venda da droga , A�.���!a�Ö� �t,aUStl<:�S, que q�e7� :I?a!��,a :-a �oPudaçao .co'� 'cante que podem '.:considerar..:-se bitação, A··/saúdej " tarismo, .

'geram, nessê paFs,:segundo dados da Associação 0
.. 90t�mdP�o�"a.f!l;.. �pertt()s'saof'iqua- nve. 1,?.'/,I ..�<-m�l.sle eyat O'd'lla ....qua" funda�entais. São, em 'primeiro transpo·rtes, comunicações"Na'cióríal dertnsfitúiç<5'e�lFinancéira�,' 460·milhõ�,s. s."e� o o.s �oncorues em e rmar o�o.rrem prmclpa m�n e . oençfl� "li ,Ht' -e onô- 'e-finanças nacionais,.de .dólarés;'anuais:' :PoPém,;o verdadeiro tótal é

'

�!Je !i partIr ç:tos' aoos 60 o nrvel Similares às que eXIstem flo� p�r:- .' u�ar, ,as causas po ICO c

mu�to _m�ior. Oálçulos 'da polfcá colomb.iana indi- êJe vida 'e saúde vem decaindo ses �esenvorvidos; São I do.el)ças. ,mlc!is, e, de:c�rrentes de�,as: tarn: "' .. r;Novos, gráficQs .e, Garto., 'Mm alguma'coisa como 2;8 bilhões de dólares. entre nós. Caem os nfveIs nutri- _ c·ardlo-vasculares e butras,' c!iu-:- bém as .SÓCIO cl:I.lturals e ecológl. gens I.e"" çartogramas ilus-1ff'As Iciträs'ij'Ó tráfico� ,fra Colôml2ia, sãó portefito-
.

cionais,', .�.eteriÇl!�m=�� as condi- sadas particularmenté pelei stres� qas". ,I

\'� ":.1' 'Ff'�,0
.. '�" ,'.'�: >. 1

..t"am tabelas � comentâ-sàs'�' anrma VeJá.· �untas, a cocafna ,e a maco- ções de sa�-:ament� básico e-- �a vida comp�titiva tão car�cterfs- . �. º, docu!"e'nt,o an!ili�a'.,airda 'riQs: permitindo imediatarih'à:- (que' éV o' m?tior, produto agrfcola do paf�,. �'� cresc_e a p,QIUlçao amb�ental e so- tlca d�ss_a� ,�I.I�es, Q�. p'i!trQ)B:,c;fp, t:� .•PtyersQs as�e�to.s, �a, polftlca qe visualização dps dados. E,frente méSmo do Cäfé) ger�m prováveis 7 bilhões .nora, -aúmantando por IS�O a mor- grande. �ªIprla .c;f,� pop,!1II€lçã9>,��0J. :...��!lçle elT1prrenchaa, pelo G.(i)Ve�no a exemplO do que foi feito
de.i�óla.res ,e eriàr_à11). úma economia paráleLa que tÇlI·idade ipf?ntil, as do�nças, en- recursos, expo�t�,;a lJJ'!l� .�ri� c;f� .PrÇls_i!�iro, inclusivé ó recém larí� em volumes anterior�s,hÖJe, representa 40%· da ecpnomia .oficial". �

: �ê,mjca�, os acidéntes :de:,traba- --doenças diretamente condiciona- çado "Prev.,Saúde". Por fim, su- enriqu'eceu-se o texto comc, ._ 1:' p'reocupante, a: liçferança que. assúmiu 'a Co- l,hol....as�.çi.�'l���n.l1!el)taj�.> A' �ih�a- das peJa pObreza e desnutrição, . gere uma reflexão .teológica, ali- . nunie'rosas f9tografias, a'Iômbià 'if�',"lrndbstriá" d� coca�na, ao.produzir co'rn ção chega a ,assustar os mais ar- como .diarré,ias infecciosas, es- 'nhando trechos do EvangelHo' de
" "

corés, dé �sp�ct�s tl!�rsti-à' pasta. contrabandeada do Peru e da BoH'lia 40% do;6�ós . Ciêfensóré.s (·'d�·�p.olíii�a ··.�quistossomose, doen;çás =dê'�6'1a':
�

4e�üs Cr'isto� em.que e-ste s� refe- .....
�.

cos e :paisagfsticos do pafsda cocarnao 'comercializada UegaJmente no mun-' ern.ylgor;". �/ - . rL � ,« ,,; <gas} tuber:culose". <....
. re a asp�ctos IIgados"à VIda do

e imagens do seu desen-;do. As consequenc-ias potrticas desse engajamen-
.

S�gl,l�ºo._ ::,aL CNBß, � ,0.�ar:..asir:-: 'i" "Estlmalivas no B�as,i(", P!OS- . Domem. i
.

'

voMm_e!1�,o ��c!�-ec0'1�ll1i-'ta mafioso. jä-,começam,a aparecer. Têm-se trar-
-

co.vado, nos último� meses, ácidas po.lêmicas entre' .

E·�· ; .•,- ", ....,..'. . , ,

os' :párlamentares colombianos, �11.I·JIlS a:c'usando a: • ,T . , .' '1····..' . VarO"asoutros dê terem'f:jna;nciado as suas 'campanhas �,� errap. enagem' '.�
.

.

. eleito�ais com ·dinheiros provindos da máf1.a.
,

\' .

o,,
-

.�. � �:, �dé�(ldó'Domingos Vargas _ .

,

A "!=conomia Subterrânea" da coca_rna põe l., - ,.".
" ,.) '.

�
.

'e,m sériq perigo a' já esvaziada democracia for- , (SERViÇOS COM, R,ETROESCAVADEIRASmai de pa'fses' yi�inhos do Brasil, como Q Peru e E TRATORES -DE ESTEIRAS
a' Colômbia. Neste últi.m_o, o 'formalismo. demo:" "{ ,,-'; "

'

- E �
,

'"cIático coexistiu, ,ao longo das 'três últimas déca- T L.:.- .

""��-t H I
' -"

das, 'com o esfado de sftlo . permanente, A 'situa- .

. ,,' l'UUUS
.

ilöII a
.

e ena ..ção fi.cará B:ind__? pior, se houver um go,Ipe patroci- �. ,'.'
. i.J; '. <;-i � .',nado pelos "novos ricos" rcomo ,na Bolfvia. Os.- ?.

-TUEJO$ E ARTEFATOS I}E CºN,C��,Q•. ' 1 '

'

e(Itorp�ce'1t�s: tOIl�ar�m-se, ,sem dúvida, ,questão .' ", . " ',<, EM GERAL ,.

I'; .)':/ 't. \·de segural1ça contin-enfaf E 'o Brasi,I,d�ve acordar..,.. Rua Jolnvllle, 1016 - Fone: 72�11Õ1'" ..•
'

parà 'o risco 'que repr.eséntam vizinhos integrados JAAAGUÁ DO SUl ,�, �l-:""':� Santa C�tarlna
AHma' eqon0"1i� rpo_d��ósa e clandestina, (Pfana) ,; !.-_..;..__

.

..;........__...;.....;.,;: .:.....__�"":':""_._-.--:-��-

.
,'" .

, .'

.

.

JARAGUA DO SUL
�

STA CATARINA �

:j_.
'-'? ..

• I
� -I

-

Reloloaria
I

;Avenida'
QUALQUER' eitlE SEJA A OCASIAO.
PRESENTEIE COM -4S SUGEST6ES ' ,

'�DA RElOJQARIA AVENIDA.

, \

, ;;r,.. ',_ I' :-

s'
-

Te'm�s à ven-d� excelentes filmes ·ér6tlcos -Importados,
�

.

coloridos: pj.'eços:· ér$ 3.200,ÕO (30m). Cr$ 4,200,00 (50m) e
.

CY$� 4:,600,ÓO (,Om).
<," •

-

•.�'J �
/

: � ;�l�i
DlllSEJO RECEBER O F1LHiD N-cltlER� CONSTRÚÇAO CIVIL, ENGENHARIA E

.

.

COM�RCIO DE MATERIA[
DE CONSTRUÇAO.-

!'" .i

o' '201 �� tr�so 'de peldçl&
/'

O a�2 -' Romárla' .', :
')

'�,

TJ 'aO:3 _

- '��o, e�pe�l _
,

O 204 - .Bar
O '2Ô,5 :. Sh!>w, cfé lê�bica.s.n "lf.; • "

O 206 -' Cad�ra de rod,aIJ

'0 a07_ - Praia
'. i

O 208 - Sh�w de lêBblcas!
. � c...,

O àól) - carnâVal '

. ,

'0 aIÓ -' Consplt6rio mê41�
O a11' - Os Vlklnp (BOm)

O 213 - Branç!l- de, Neve e 08 ��
anDes. I (IiOm)'

O au - B!:!LD-ca de. Neve e, 08 7� :�nD�s. � (liOm)

O Ilt - Grande •. P".to '

O ,216 - Os motoquelro8

O als - -Play�y orgle

O
. 217: - �gla- 'com barbeaiior.

O lIlS' - Amor na entermarla
,. r

O ,219 - Foto�la. de �meuto
,

O' 2aO .. Amizade !'

;., O 221 - �anh�iro �.,
. O - 222. - A primeira. Orgia. '

O 223 - ;Or,già ,�a. sala de ginAstica. �
-

-_. �. "_ ._,

'Dispomos, tám:t?êm, de si'stem.IL ça�s�te. c�m l_hor!l- (6
filmes). cr$ 9.000100.

" ,

;. �

. Rua Jíóão Pldolll, 94 - Edlt. Carlos Spézla -

Telefone: -72-Q21A
...,.., 1 ,".r. .•

, .

Envie � CllPO� e o dleque DomIDal na mesma remessã:

;��� lUaropa Dt.td�uldór. - ?os� Restànte - 892liO' - Jara.-

guÁ do Sul.:.sc:" ':': :,'
-

.� ,-' ._'
"l,.· .�,. .-

PreenchI!< em letra de forma:

�OlDie T ••••• : •• :. � ••• : • : :'•••• ; ••••••••••• �" •

� � "�'-'.: : :;;.. ,

End. ..-: .••••••• '

••••••• � • • • • • • • • •.
N,o •••. 'apto, ....

,

, í;
__

BahTo _ •••••••••••••••••• ; ••• ;"" ••••••••: ••
'•••• "

'.

Cidade •.•••• : ••• '

••.• � ••• : .•. ' • '. � . . •• ••
EStado ,,":'- : :. �

Aten!;llol estrltrunente proibido para menores de 18 anos

Tomando pOr base o fn-
..

. O Di'retor de Cadas- dice nacióhal de preços �,'Iro Ie Tributaç�o do Jn- ao consumidor (INPC), de
era, José�'!Réinàlé1ô 'Vi-

"

35,9% -"paria este mês, e o
,

.

�ira da y Silva, adverte' _ antigo valor élá salãrio'mf-
que os "proprietários ru': nimo- :.:.L 'Cr$ 4,1'96,00 _' a
rais, ao pedirem re,;i- PreviCIêrícia'-"'SociaL' ,rea- �
são; devem tar certeza ,- 'justou is"éuS"ben'effclós nas
de que foram 'ta'xadQs sêgui.ntés' pro·po.rções: atéerroneam.ente. Caso Cr.$' 12.448,00, '39;49%; de
contrário, confirmado o' O·r$-::12.448i0O- a 'Cr$ .'.t ...

valQr dà taxação,' Q re- .: 41.496,00, 35;90%, 'l'mais
colhimento terá cte Sef . Cr$ 446;90; e acima de Cr$
feito em dobro;' com � 41.496,00,/ 28,72%' -mats
multa e �orr!ç�o njo,;;e.... ·.. Cr$ 3.426,30.. r'I ,- -'.

f/ária. ,
"

.,' "
,

-

,�

,Cónheçti as sugestões, em .liMas, .relógIos,:·, .

pratarias e- artigos finos para presentes, é .rece-' ._ ,

ba 'Oi atenéllmento 'COm o carinho. ,q"ue v� merece. 4

•

_ c

Av. Mal. �40döro. 431- - ,FarN: 72·0038 .. -' "

,1', .' ;'., .! :" ��.� _._� � �l- ... ;,
..

_

UARAGÜA, Dq·�U�,c.·' - : SANTA CATARINA·" I ..
" ,'... "";

-

.

�"'I �

r .--. -,
.

� ..t � �,,' a _ ;_' .. " _.

Pagá�ento 'do imp.ost9-·rural,t�ve:
, ,.')', I, ':tfr.àzo �.prorrogaöo' ' . '- C .' .; -

;

-( L'_ "J -

.... ...
r ' ..

' I" _' -- f ._.�
-

"'t _ .... ,. r

,

�I

, O' I�stiiut"o:'<Naci'�.�al
da Colonização e -Rafor.
ma Agrária -'-, INCRA.
decidiu pró'rrogar o pra-·
zo'de pagàriien,to do' Im-

.

posto Territorial' Rursl
(iTR), até ö

'

(fiá 2S'de
novembro. ás proprilefá�
rios rurais cujas' taxas
foräni calcúladas

.

incor-
r�,am��t� t,��: IPr�z_�,��!é
.' ,��

o dia 15 de dezembro
palra pedir aí revisão d'o
valor do ITR .

. ( ....."\ ..... \
� ...

IBGE
• f!ot tlf3 ainopse
estatística

. �Brasil
do

"',,..< '" ••
- IT

...

i, _

Contribuição
,�, -, �

.

à . previdência tem.
.... 1 1,� ;

_. w _..

:

novQS_ limites
J, _ �

Passou de Cr$ 70.136,00
parä"Cr$,93,706,OÓ\) 1i_Í1li-
( I. '}-j':." .. - J" / .. ti. ! -

•• _

te máXImo de c,ontnbUlçap
dos atJtôrlOÍ1lo's' pàia fins

4ê, àposéntadóri8;. A po-rta
ri.a.,_à��inada _pelo minis_tro
Jair 'S'oares, da P'reviden
cia Social, estabelece que
á partir �é s��ªpo� "Ên� 1.0.,
ri,Ç>Vos va!ore� .p;�aral 'os ,��
n�ff.cios, em _ -manutet:lçao
p'el�1 Pr�yic;fêDcia" c'ujö rea

juste si�mestra'l. ,aCOlTipä-
.

nha� polfticª �.a,lariai �do- .

tada pelo go.verno: _',' ", _

"

CARROÇAflIAS' �Hé·
,

Hornburg ;In�ch��tri�{' de';
.... c � �

"
� 1:' ..,;r� -

-

'::_. r"" 1

"

..,

Carràcárias . Blindadas '. Ltda.

10-': t !1..• 5����" ;.} .::ft,-,f ...... -.,

.Av.'.�ar:, D.eodoro, 1.479', _1' ... 1T'elefone:.72-0144
JARAGUÁ DO SUL - S.C.

� �� - r.,.-...,..
..
'"

·CARROÇARIAS. ". ; Cl •

'B�INDApA$.;E, r", ('.: ,,'

ABERTAS - CASAS- \
t_

7REBQQÚESf.7c. i",' 0, ,,;:'. '

"',

,ESqUAD,RI�S.E
.

1"'; "n \

MOVEI.S� : .', 1, ! "Tl ';': ;'

Emenndörfer Com. de Veículo, Ltda.

, "

•
; .... f

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\

ta terreno em negócio.
-

-ab--. LAR .Jmoveis
AG'ORA EM NOVO ENDEREÇO:

Av. Mal; Deod. da Fonseca, 'Galeria "Dom Francisco'� s113

Telefone .

- .

.................. (0473) 72-0510

CASAS:

R,a gis t r o
Aurea Müller Grubba, ,

.Oficial do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul,
E'stado de Santa Catari
na, Brasil.
Faz saber que compa

receram em cartório, e
xibindo os documentos
exigidos pela lei a fim
de se tiabilitarem para
ca.sar:

Edital n.o 11.622 de 29.10.1980
Martinho' José Henn o'
Edite Lucia Pintar

Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural de Jaraguâ do
Sul, domiciliado e residente em

Gar'ibaldi, neste distrito, filho da
Martim Henn e Maria Steilein
Henn. Ela, brasileira, solteira,
do lar, natural de Jaraguâ do
Sul, domiciliada e residente em

Garibaldi, neste distrito, filha de
Oswaldo Pinter e Therezia Bur-
ger Pinter. \ -

Edital n.o 11.623 de 29.10.1980
Valmiro Franz e

Iracy Stas8Un

Ele, brasileiro, sOiteiro, lavra
dor, natural de Massaranduba,
neste 'Estado, domiciliado e re

sidente em Massaranduba, 'nes
te Estado, filho de Victor Franz
e. Verena Kreis Franz. Ela, bra
sileira, operâria, n�tural de Mas- .

saranduba, neste Estado', domi
ciliada e residente nesta cidade
filha de Artur Stassun e Ringat
Kreis Stassuri.

Edital n.o 11.624 de 31.1 0.1980�
Rudl BuHendorff e
Aovena Kuester

Ele, brasilerio, sÔlteiro, ope
rário, natural de Jaraguá do
Sul, domiéiliado e residente em

Garibaldi, neste distrito, filho
de Erich Buttendorff e Wally Be
cker Buttendortt. Ela; braéilei
ra, solteira, industriâria, natural
de Jaraguâ do Sul, domioiliada
e residente em Jaraguá-Esquer
do, neste distrito, filha de Ar
thur Kuester e GUilhermina Te
cia Piske Kuester.

E�ital n.'o 11.625 de 03.11.1980
Gilmar Miguel Schwarlz e

Elentee Amabile Sarti Garcia

'_""Ele, brasiléiro, solteiro, indus�

C i v i I
triârio,

.

natural de Jaraguá do.
Sul, domiciliado e resid�lJte na

Av. Getúlio Vargas, nesta cida
de, filho de Miguel Schwartz e

Allee Cristina Ayroso Schwartz.
Ela, brasileira,- solteira, comer

ciária; natural de _ Jaraguá do
Sul; domiciliada a' residente. e"\
Nereu 'Ramos, neste distrito, fi�
lha de Belarmino Garcia e He
lena Sarti Garcia.

Edital n.o 11.626 de 03.11.1980
Alcides Fuechter e
Sueli Ceruti

-

.

Ele, brasileiro, solteiro, bal
conista, natural de Ribeirão
Grande, Taió� neste Estado, d07
mlcllíado e residente na Rua
Paulo Neitzel, nesta cidade, fi
lho de José' Germano Fuechter
.e Maria Fuechter. Ela, brasilei-'
ra, solteira, Industriárla, natural
de Apiúna, heste Estado, domi
ciliada e resIdente na Rua Paulo
Neltzel, nesta cidade, filha de
Walmor Cerutl e Ollndlna Gon
.çalves Cerutl.

Edital n.o 11.62? de 03.11.1980
Gilmar Pinter e Izolete 'Maria
Zaneilll MoreHI ,

- Ele, brasileiro,' solteiro, aimo
xarife natur�1 de Jaraguá do Sul
domiciliado e residente na Rua
Guilherme Hering, nesta cida�
de, filho de Conrado P,inter é
Irma -Hl!ring Pinter.

\

Ela,- brasi
leira, solteira,. auxiliar' dá escri
tórIo, 'natural de Jara·guá.' do'
Sul, domiciliada e residente em

Nereu Ramos, neste' distrito, fi
lha de.· Alindo Moretti e Olga
Zanellà Morettl.
Edital 0.0 11.628 de 04.11.1980.
Mario Satler e
Rosa Piccoll

Ele, brasileiro,. solteiro, indus"
triário, natural' de Jarag'uâ do

-Sul, dómiciliado e residente em

Santa Luzia, nes,te distrito, filho
de Navino Satler e Olarida Pret�
ti Satler. Ela, tírasileira, soltei
ra, costureira, natural de Jara
guá ôo Sul, domiciliada e resi.'
dente em

-

Santa: . Luzia, n�ste
dIstrIto, filha, de ,Alfredo Pieco
-li e Delma Martinelil Plccolf.
_Edital n.� 11.629 de 04.11.1980

Mau'l Alfredo Homburg e

Clesi MarU Schrauth
Ele, brasileIro" solteiro, Indus

triárlo, nafural de Jaraguá dr)

SEMANA DE 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 1980

Juiz de Direito da Com�rca de Jaraguá do Sul
I EDITAL DE LEILAO

·
Em resumo (art. 687 do CPC), faz saber o/seguinte:
Venda em 1.° leilão. Dia 21 de novembro p.v., àS'1Q
horas. Venda- em 2.° leilão: Dia 09 de dezembro
p.v., às 1'0 horas, por quem mals der é maior lan
ce oferecer, Local: edifrcio do Fórum da Comarca
de Jaraquá do Sul. Execução n.1O 7.215. Ex,ek:luente:
Schoesig _& Cia. Ltda, Executada: ty1óveis'Ribeirão
Ltda.. Bens a -serem leiloados: 1.(0) Uma máquina
piara madelra, modelo tupla sideral, marca Invicta,
acoplada com motor de 3HP, usada, avaliada em
Cr$ 20.000,00); 2.°) Um compressor, marca Scfiulz,

· para 180 libras, pintado em a-zul, equlpado com
motor Weg, usado, avaliado em Cr$ 8.500,00; 3.0) ,

Uma serra fita, marca Famac modelo F. M. 80, sé.:.
rie n.� 4020, ,equipada· com motor Kohlbach. de 4
HP, n.O 462117, avaliada e,m e-s 25.769,00; 4.°) -
Uma lixadeira horizontal, marca Lenense, modelo
-ML 900, n.OI 142, equipada com motor elétrico tri-
fásico de 1'HP, da n.ro 901077, usada, avallada em

Cr$ 25.000,00; 5.°) Urna furad'eira, marca Ribse, ti
po 6, n.o 333, com motor embutido; usada, avalia
da em Cr$ 20.000,00; 6.' Ul11a cepllhadeira, mar
ca Invicta, equipada com motor elétrico, trifásico,
de 3 HP, marca Weg, n.o 112M1077, usada, avalia':'
da em c-s 57.000,00. Nos autos não consta qual
quer ônus ou recurso pendente. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 17 dias de
outubro de 1980'. Por este Edital fica devidamen
te Intimado o representante legal da -flrma execu- ,

tada Móve!s Ribeirão Ltda., Sr. Edilson sen, da
data designada para o lsllão 'acima especlflcado,
Eu, Adofpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

Rua Frederico Curt Aiberto Vasel, magnifica resi
dência nova em alvenaria de 208m2 com 2 suítes, mais. três
dormitórios, banheiro' social, dependência para empregada,
garagem, edificada em terreno de 933,50m2. Também fi
nanciável pela Caixa Econômica, Federal.

- Rua 25 de Julho, �squin/a com Rual 199, Vila Nova,
casa de madeira com sobrado em terreno de 504m2. Acei-

.-/
- Rua Pe. Alberto Jacobs, m,agnifica residência em

alvanarla com 162,65m2 com 4 dormitórios, sala djl estar
ampla, 2 banheiros, garagem, edifIcada em terreno de.
25ms x 33ms. PossIbilidade de financiamento.

TERRENOS:

Rua 225, entrada entre D'almar Confecções. e a

Kuki, terreno dfi 427,50m2. vIsta panorâmIca, regIão calma,
Cr$ 280 mil.
- Rua 25 de Julho, próxImo à ponte penell do Beira '

Rio Clube de Campo, terreno com área de 806m2. Cr$
380·mn. <_.

-

-_Rua Preso Epltáclo Pessoa, próximo ao viaduto,
terreno de 672m2. com 28ms de frente, fazendo fundos
para o Rio Itapocu, Cr$ 300 mil.

. TERRENOS - PRAIA:
- PRAIA DE BARRA VELHA� próxImo à Prefeitura

nova, terreno 14x20m por Cr$ 150 mil, com Cr$ 50 mil de
entrada e saldo �. combinar.

,

- PRAIA DE UBATUBA� (centro) magnifíco lote a 30m
do mar, zona super nobre (2.0 lOte a partIr do mar).

TERRENO - CORUPA
- Corupá - centro ':" terràno de 5. 600m2, frente Rua

Germano Mahnke, à Cr$' 320,00/m2.

"LAR" ALUGA
..::::... Casa de alvenarIa com- 3 dormItórios, na -Rua�José '

Emmendoerfer, informaçÕes pelo fone 72-0510.
- CBlSa 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,
fone 72-0510.

HAMILTON PUNIO ALVES·
Juiz de Direito

AUREA MOLLER GRUBBA
. Tab�liã e·Oficiai do Registro de

. Protestos
.--.

'- ED.IT.A.L' - t

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abaixo re:acionadqs que compareçam -

em nosso cartório para tratarem de ãssuntos de
seus Interesses:

.
-

Adamlr Monte Castelo Ayroso, Rua Venänclo
da Silva Porto, 1013".nesta. Oomerclal ds catça
dos Cinderela, Av._Getúlio Vargas, 198, nesta. 'Ma
rio Gonzaga, _R. �C 301, BairI'o Agua V�tde, 'nesta,

Adálzlra Plazara de' Azevedo
. Oficiai Mal'or

I

Sul, domiciliado e residente na

Rua Francisco Todt, nesta ci

dade, filho de Adelhard Germa
no

.

Hornburg e �so!de AuwertP.'r
Hornbutg.' Ela, brasileira; soltei
ra, bordadeira, natufal de' .13ra
guâ do Sul, domiciliada e resi"
dente na Rua Antonio CarlC's

Ferreira, nesta cidade, filha de
Alfredo Artur Schrauth e RQsa'
lina de Souza Schrauth.
EditaI n.O 11.630 de 04.1:1.1980
Hé.lio Luiz Heineck e Retribuindo cortes:ia fei-
Marta Luzia Berna ta pe'lo Será Clube de 8:0-
Cópia recebIda do Oficial de Ião, terça-feirinos da So·
'Guaramirim, neste Estado ci,edade Esportiva

-

e Ré-
· Ele, brasileiro, solterro, pro- . creativa Alvorada, de Jo

fessor, na�ural de Gua�amirim, inville, no dia 27 de setem
neste Estado, _domiciliado e rs- bro, O Clube de Bolão Ca
sidente em' Guaramirjm,' neste .' narinho, também terç'a-
Estado, filho de Alfredo Heineck -feirinos da S-ociedadlel Es
'e Agnez Kinas, Heineck. Ela, portiva e Recreativa Viei
brasileira, solteira'; costureira. rense, jogou no sábado;na:tural de Jaraguá do Sul, do- dia 1.0, amistosamente na

. mlciliada e fesidente' em Ilha Manchester Catarinense,
da FIgueira, neste distrito, lil,ha derrotando a equipe da

, de BertoHno Afonso Serns e casa por 1.676x1.654 pali-BenJamina Klein Serns. tos, computados os derru
bad'os pelos melhores
bolonistas de cada equi
pe.

No bolão,
Canarinho

�;.<,.
.�.;,

vênce o Será

Joinvillede

E para que chegue ao co

nh�elmento de todos, mAndel
passar o presente Editai,. que
serA publiCado pela Imprensa
e em cartórIo, ond'e será "fixa�

. Da partie' do Será BC,
os melhores 'bolonistas
foram: Saul, com 175 pali
tos e Láuró, com 172 e,

pelo Canarinho, destaca
ram-se Aldo

.

Bartei, com

173 pinos, Jaime Blank e

Aldo Kanzler, com 171 pi
nos cada qual. O dlesem-.
pate coube ao bolonista

Jaime, pelo maior .número.
de "9", recebend'o, po r-

'

tanto, a medalha de slee

gundo ,melhor. bolqniS\1:a .:...

da noitada.

1110 durante 15 dias.
Se algUém souber de algum

In.,pedl�ento, aciJse-o' p!'ra os
fins legaIs.

A OfiCIAL

i

da Vieirense, que marca

oficialmente o reir:lrcio das

Sltividades- nas novas can-
t

chas, já utilizadas IlJclus�-
ve. para os Jogos Abertos

de Santa Catarina.

Falecimentos
Dia' 28 dia outubrO'
Affonso !=Ioriani, com

62, anos, em Ribeirão
Grande' do Norte.
Dia' 30 de outubro'
Adriano José Naize'r,

com 6 anos.

Libório Scremin, com
47 anos.

Dia 02 de nOViembro

H§ldwig Klitzke, com
75 anos.

Dia. 03 da novembrO'
Vâniá Denise Enkie',

com 1 ano, em Jaraguá
Esquerdo.·

Germano Milnitz, com
62 anos.

.'

�"'�7.õm='-n'··· I
�t�i'!'�f""""'" '-Y1.·"·

..

�

-f''''':" .', �;;�"'t-..
�

E neste sábado, o "Ca-
o narinho" participará do
torneio inaugural Ínterno

Jardim', de - 'Infância Pestalozzi
o Jardim de Infãncia: "Pestalozzi", da Oornu-

,

nidade Evangélica.1.uterana, comunica que as ma

trículas para o ano letivo de 1980 serão nos dias:_
17. e 18/11 :.. para alunos e irmãos
19 e 20/11 - para alunos novos '

.

.. Documentos exigidos: .Oertldäo de, Nascimen
to, Cartão/de INPS do pai ou da crlança e totocö-
pia da carteira de vacinas. '

/

, Observação: Matrículas para 'crianças a partir
de 3 anos. A matrfcula.será cobrada no ato , O nú
mero 'de vagas é limitado por turma-e turno: -

)' -'

IMOIÜLIÁRIA
SANT-A MARIA Ltda.
Compra'- VendIa e Admlnlst�ação de Imóveis

Creci N.O 418-J

COMPRAMOS'

VENDEMOS

ADMINISTRAMOS
/

ALUGAM'OS
.

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.
Rua Waldemiro Mazurechen, 42 - Fones 72-1342 e

72-1101 - JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Cruz
o

de Malt�
faz 6 a O ,no

Rio Cerro

Juventus procura
amistosos para
manter·se em

.

atividades
\

o Grêhíio Esport'ivo
·

Juventus ,após sua· a

pagada participação_ no

Tornelo Incentivo, Taça
Santa' Catarina e Oarn-

i

Continuando /

sua mar-

cha invicta, o Cruz de Mal
ta de Rio da Luz I, domin
go à tarde, sapecou go
leada sobre o Rio Cerro

. Esporte Clube, 6 a O,' jo
gando em seu Estadio. Na
prellrnlnar, os asplrantes
do Rio ,Cerro levaram a

melhor, derrotanqo os

cruzmaltinos pelo escore
mrnimo.

.

peonato Oatarlnense-da
divisão espectal, desta

temporada, da Federa
çã'o Cátarinerise d'e' Fu
tebol, encerrada dias a.i.

\

trás, está a procura de
·

?mistosos com equipes
filiadas ? Ligas de Fu
tebol, para preencher. O'

.

calendário até as féri'as
regulamentares dos jo·
gadores, e?<igidas por
lei.

.

A goleada foi construl
da, por intermédio dos ten
tos assinalados. por Ade-

.

.....

mir (3), Milton,
-

Wilson e

Gido - jogando o Cruz
de Malta com Renato; Val
air (Rudiberto), Celso, Sf
dio ,e Flávio; Curt, Wilson
e 'Ademir; Cido, Milton' e
Ivanir.

_' O clube se predispõe
a r�alizar amistosos,

· mediante o pagamento
de uma co1la "razoáve!
e que: ql!alquer clube
,tem condições de pa-·

gar", segundo Raul Ro
drigues, membro do
departamento de futebol
'profissional e atual. téc-
nico da equipe._ Os a

mistosos serão aceitos
�omente em Estádios_
que tiverem Çllambrad'o
e aos sábados à noite,
domingos e feriados,
cujos contactosl pode
rão

.

ser man1idos pelos
telefones 72-1481 com o ,

sr. Raul Rõdrigues,' ...
72-0669 com o sr. Cláu
dio Olinger Vieira, ou,
através dõ 72-0091, com
Flávio José, editor es;..

porthío dest& jornal.
.

��------------

O :esquad'râo rioluzense
joga neste domingo em

Rio dos Cedros, frente ao

Fla�nguinho 10c�l.

NO' sábadO'

Em partida de caráteir

amistoso e de confratemi·
zação, jpgaram. na tarde

de sábÇldo,
. dia 1.'<>, no

"Eurico DU')Ne", :em Rio

da Luz, -as equipes, do Fril

e CIo Bradesco de Jaraguá
\

-

'do Sul, vencida pela equi-

pe da casá (FriI) por 2x1 �

. O orçamento de
, Schroeder - . é de
CJS '18 milhões
A Câmara de Vereado

res de Schroeder, aprovou
em duas votações, unani
memente,' o' orçamento do

Município para o 'e,xlercrcio
de 1981" fixando a receita
e estimando a despesa
em Cr$ 18 milhões.

,

Com relação ao orça
mente deste ano, houve
uma substanclal eleva
ção, passando eie Cr$ 8
milhões para- Cr$ 18 ml
lhõee.' As duas' principais
receitas provêm do Im

posto sobre Olrculação
de Meroadorias (ICM) em

torno de. ·Cr$ 6,7 milhões
e do Fundo de Participa
ção dos Municfpios,. no
valor de crs 5,62-milhões.
As, principais. despesas

l relaclonarn-se com o De

partamento de Estradás de

Rodagem, no valer de Cr$
6,711 milhões, $erviços
Urbanos .C.r$ .2,94 milhões
e Divisão da Fazenda Cr$

.

1,&1 milhões .

-, '

CBF DEFINE ,

PARTICIPANTES 0,(
TAÇA DE OURO EM 8:1

A Taça de Ouro de 1981
.

vai ser 'disputada pelos 4Q
melhores times do futebol
brasileiro: essa foi a decl
são tomada quinta-feira na

reunião de diretoria da
CBF, que contlrmou ore..

baixamento do Palmeiras
.

,e do Guafani· (dois ex-

-campeões nacionais), do
América do Rio . (time de
Glulite Co'utinho), Coritiba
e Atlético Paranaensej
que vão pàrtcipar da iaça
de Prata: Numa decisão
que pode, ser considerada
histórioa, a CBF resolveu
nã.c convidar os charriaJo{;

.

ciub�s fundádores (caso
de Palmeiras e América},
como havia 'sugerido em

se,temb ro' o diretor Medra
do Dias. Os 40 partici'pan-

'

tes da Taça de Ouro se-rão
'

.

escolhidos atravé:3 da
"QualificaçãO ,técnica" em

seus campeonatos regio
m,is. As únicas exceções
foram abertas paar o Fla
mengo, campeão. brasillei-
ro de 80, CSA e Londrina,.
campeão e vice . da Taça
de Prata: Estas exceçõles '

constam do regulamento
do-campeonato brasileiro.
O fute,bol paulista v�i ser
representado por seis clu
bes: Ponte Preta, Corín
tians, São Paulo, Po,rtu
guesa de Desportos, San
tos 'e: Internacional de Li
meira. Os cariocas, além
d.o Ftamengo, !erão ainda
o Vasco, o Botafogo, o

Fluminense e o Bangu. 7
Estados .serão representa
dos por seu. 'campeão e
vice: Minas' Gerais, Rio

.

Grande do. Sul, . Paraná,
8:aJhia, Pernambuco, Cea

.

rá e .Goiâs.

- <-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ja�&guá 'poder:-ä.::€lassificär egulp-�.s .no
. 'estadual'" dê futebol . de. salão� f ........ oc.

ß.. i' i I· :fi";"'-
",I J �� Df,.,y io "--..� r- e -:.

Jarlta e Besc, na cate-
g'oriá adulto, conseguindo
esta nolte-em Itajaf,,'no,Gi
nã$io de 'Esportes "Ivo
Silveira��" vitórias,I,�rão
classificadas a, prossegui
rem na próxlma .etapa do

Campeonato Estadual de
F:utebol de Salão, da FCr=S
graças' aos 'resultados ob
tldcs, no -flnal-de-semana
em. Jaraguá, do . Sul, -nas
.rodadãs acónteotdas. no

Ginásio, de
-

És'portes '�Ar,;,
\ •• _J.� o,.

.

-.. "".. _

Itun Muller" "
- . _.,

\ ,
�.__ ".

- .

vilà L.enzi conqulsta -O título
'dO,j �Val=jão /,8,e. . �'="":�:-b

� Concl.uiu-se'domingº-; 'n,Ç) � bém Joi, a do Figueirense,
Estádio João Marcatto, o premiando. 4� fiel galera,

""" .: .: ; ,.... .'.� ,; '-:!; .quHemétrl'éew Campeõnato que- sempJ'iE? presttgióu"'g
,•. , .. t" • Varzeano de Futebol - equipe desde', o,inrcio'do,--.�_IIIIIi"".ÍIiIII"'IIÍ.>./liv""·JÍI.�,<-!l,.-,.-,•..•,.p..p•.•, Varjão/80; ,:em. sU'a)ércei': �"'Campeo'nátõ." ,ri t'Trdfé�',..�ra ed,'ição," promoçã,o<'- (fô _ Gráficá"'A.venidá' fói en,t.f.�. _ �

., P··'_.rr /s!�tjiz1:-
_

_

_
_ _�

-. - - ,�...

.-;". :�.....;�- �:t:" ��':��':'# ."'�'U i A:� -,-
H � !

I:,) ':'],�éA 'ÚNiA'; "/' I

'�'_�i.:" À§SI�ÄTORÄ \.�,
í:,�-.; ,;:;l'-·.DOi·."i!�" '"

'lote�',dif��,: � ",�,"f, /-,' 'e
'
.. Ho ,,- .

'. i'n

'1"ú',7"7' ÇrS:1�O:9.oq� '7+;
,,�-' ,Lig� .R" �.}2�ób§{:

.

\:: .n'. j. I \., J 1 "�o
� � ..... "-.' I � ,

��Y/ic�;�.[p o'�i :.1'
e... ,.hQaI.leIIJ,lX8j'." ,�,,(,\!) • -r:.",... ,

. -,_, u. � \ '

•

. 'i-y.+ �'.�r("'.:/� i" tf:'1 �..: Q41i>r ' I'

��/Mate;� I á's'::·
Saudades ,ó',

.,>

- Gar,tenhäus- ';
,-/" �- .

e pelo teiefone 72-1��3
'Restaurante," i"� ,T';?

Uisquerlâ..':; ,. 7 ,J

1 ." Pii�ária/lâiantias;�
'e' ,jetConfeitaria' �;

GARTENHAUS -
Getúlio Vargas, �47

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comissão jUlga trabalhos
> do 'Programa',

"Contribuinte ,'do futuro"

'':;:- ..

Câmara, .aprova
. orçamento, do: " Município

para 19,81

Técnicos
Agrícolas

formam hoje
Núcleo' em'

" Guaramirim

,3 todos'�
difícil,

Agradar
coisa

,

Prof. Paulo Moretti

Semanalmenú:� estamos presente nestâJ colu
na do sexagenário CORREIO DO POVO - que

,

nos acolhe tão simpaticamente - 'esgrimindo
uma arma sabidamente ditrcil da manejar, já que
sua munição são 'as palavras e, mais do que 'es-

.

tas, as idéias.
'

. 'Agradamos a todos? SabemCls,.. qué não"
.

mormente por ferirmos assuntos que, fugindo às

futilidades, guardam certa austerldadê no fundo.
,

e até na forma. ! um gênero dlssertatlvo que, à
.

sua maneira, não deixa de ser Uma manifesta-

ção cuttural..
'

I,

'Ou.ando da votação 'do
orçamento para CI próximo
ano, o "edil" Reginaldo

, Schiochet, solicitou rerr-a

nejamentQ de algumas do

tações, crltlcando o orça
mento da Câmara de ve-:
readores (Cr$ 8 milhões)
.voiou centra, eonsequer
temente também centra
todas as obras 'em beneff
cio da comunidade gue a
Prefeitura Municipal rea!i
zará no próximo ano, bem
.ao contrário do que apre
goam os "salvadores da
Pátrla", que dizem estar
iao lado do povo.

'

Abono de Natal' ,

,A edilidade aprovou,
, t

também, o abono. de nata!

1:1: .ser concedido ao fun
cionalismo público munl

cipaLativo ,e inativo (aos
não regidos pela OonsoH
dação das Leis do

I

Traba
lho), equivalente a um mês
de vencimentos normais;
excluldas horas .extras,
gratificações, adicionais' e
'demais vantagens. O Muni

c[pio tem 45 funclonárles
enquadrados no sistema
estatutário.

Com os votos contrários
da bancada pemedebista,
a Câmara de. Vereadoree
aprovou esta 'semana o

projeto-de-Iei do Executi
vo. quevesttma a receita e

fixá a despesa do Muni
cípio de Jaraguá do Sul
para o exerclclo de 1981 ,;

em Cr$ 515.436.000,00,
que corresponds ao orça
mento global, uma' vez
que está: incluído o da
Fundação Educacionall Re
'gianal Jaraguaense (Feri)
de Cr$ 9,5 milhões e o .do
Serviço Autônomo Murtlei
pal de Agua e Esgoto
(SAMAE), de e-s .

15.936.000,00, O orçarnen
to do Município proprla
mente dito, pára 81, será
de Cr$ 490 milhões e' é o

'sexto.ou sétimo maior or
çamento do Estado..
Os vereadores .aprova

ram igualmente o Orça
mento Plurianual de Inves
tlmentos.: que te rn, como

finalidade traçar diretrizes
de investimentos 'para. o

triênio .1'981 a. '1983, _
no

-valor de, Cr$ ,; ..

1.106.068.600,00.

f__:
Formação do núcleo da

Associação dos Técnic6s
Agrícolas de Santa'Cata
rina na região Norte e Va
Ie do ltajaí, que terá como:
principal objetivo. a regu
lamentação (ja profissão,

- é o principal, assunto a

ser dlscutldo neste sáöa
do, em Guaramirim, quan
do os técnicos agr'íco;as
de dezenas de municlpios
estarão reunidos pela prl
meira vez. O encontro, se
gundo revelou o técnico
agrícola Adalr Belli, um

dos principais coordena

dores, servlrá também pa-
'

ra despertar a consclentl
zação da 'categoria, atra
vés 'do fortalecimento da
Atasc na região.

. Atualmente, há três nú
óleos da Ataso em Santa'
Oatarina, incluindo a sede
,da entidade; �em Chapecó.

»<

'Os outros dois estão loca
lizados em Vide,ira e Rio
do S,ul. Com isso, grande
parte 'do 'Estado, prlnclpal
mente as' regiões do Pla-'
nalto, NortelNordeste� e

Vale do ttajaí, não contam- /PO'stos ab,rl·ra-Ocom a participação de um
'

núcleo, ,diante .' disto, for- •

d dmau-se recentemente 'um CI a es no
movimento entre os lécni--
cos äarfcolas d_ß. Acaresc'
'da- região de ,Jaraqu� do"
Sl:JI"no ,senUCI'o de criar
um ,niclet> na regiãó.

Na tarde :de sexta-íelra, .Peltpe Manke)", Laura
dia 31, na sede- da 19.a Kupas (EB . São Pedro),
Unida�e de Coordenação Mirtes Maloch! (ES Pe.
R�gional de Ensino (Ucre) Brune Linden), Marco R.
uma comissão julgadora Alarcon (Seminário Sag ra
avaliou dezoito <trabalhos do Coração de Jesús),
realizados por alunos da Adelaide -da Rosa (CE Ge-
oitava série, cujas rede- neralRondon), Arlindo Pis-
ções concorrlarn ao con- ke,(CE Miguel Couto), Ma-
CUiSO "Contribuinte do Fu- ria Roseli' P. Ribe,iro (CE
turo", ,da Secretaria, da Pref. Lauro Zimmermann),

.

Receita Federal e que te-
.

Ingelore Rutsatz (CE Tere
ve a coordenação em Jara-· �a Ramos), Margit Emhke
guá do, Sul da Agência Lo- (Colégio Divina Providên
cal da' Receita Fed. e da ela) e Paulo A. dos Reis'
Divisão de Admin'stração Gumz (Colégio São Luís).
de Ensino da 19.a UCRE. Estes alunos pertencem
Igualmente procedeu-se o aos munlcíplos" de Jara
sorteio de questionários guá do Sul, Schroeder,
preenchidos por alunes Guaramirim, Massarandu
das quartas e sextas sé- ba ie, Oorupá ,

rles, num total de dez, Este concurso, realiza-
Contribuinte do Ido 'anualmente pela Se-
Futuro cretaria da Receita Fede-

.

Dez jurados comporam ral, tem por objp,-tivo. des-
a comissão que analisou pertar na criança brasllel
os dezoito' trabalhos con- ra a consolêncla da apll
correntes, estabelecendo � cação dos recursos pro
parâmetros na análise dos cedentes do Imposto de
CI itérios: 1) Alcance da<:: de Renda, como fator que
mensagens jo pont'.) _de re,v:erte ém bÉmeffcio do
vlsta tributário - Srs. Jú- bem-estar do POv.o.
!in Maffez�olii;;"_; Ag�nte Premiação
da Reoeita Federal em Ja- De acordo com a ,SRF,
l'iaguá Ie Ademar Menegot- estes dezoito alunos -clas-,

.

ti - Pres.idente do Sindi- sificados em prime,iro lu-
'

cato dos Contabilistas; 2) . gar a nfvel de esç_ola, re

CompatibLidade da reda- ceberão um diploma de
ção com a faixa e,tária dos "Honra ao -Mérito", en-

, concorrentes (12 a 16 a- quanto qli8 o prime,iro a

nos) - .Professora Brasf':' nlvel inicrorregional (pau
Ua G. Beltraminr-..._ Chefe' lo dos Reis Gumz), um re

da DIADE e Jairo� JerÔni-. lógio de pulso e uma ca

ma de Bàrros - Diretor neta Cross éremada t.=:

da Rádio Jguá; 3� Oons- seu profe,ssor, Aloísio G'lS
ciência com os princípios ser, um_ relógiO de�pulso;
morais e. cívicos - Pro- filiaristela Petry, 'a seJ,un
fessores Dolcídeo Menel /da classifioada, ganha:'á
- Inspetor Escolar Muni- uma caneta Cross croma

CilJAI e Irmão Frederico' da e sell,professor, Felip,e'
Untérbe.rg,er - Diretor do Gust,sack, um porta jÓias
Colégio São Lufs; 4) Cria.: com música.' E Sônia B.
tividade - Jornalistas �i- Henn, que obt'eve a terCqi-
vadávl� Rassele - Dire- ra classificaçãc;> à nível
,tor áa "Gazeta de Jara- microrregional, foi premi9.-
guá" G Flávio José Brug- da com uma lapiseira, en-
nago - Redator de> "Cor- quanto sua professora,
J'leio do Peva"; 5) Clareza :"oisette M. H. dos Sant�Js, .

e correção de. linguagem um perfume e um es�oío
- P!ofessoreSl ParIa 1,,10-

'

para crochê. 'O encontro deste s'ába..,
retti da 19.8 UCRE O trabalho do vencedor do, em Guaramirim, flue'
e Carla Schreine_" -'DE seguiu a JoinviJIe, à .I;)e:le- será realizado na, chur-
retora da-Fundaç'f.Ü> Edu gaci:a da Receita Federal,

.
rlascaria Beira-Rio; às 9h-

cacional Regions: Jara- para 'seleção a níve,1 sub" 30m in, -para o qual são
guaense. > regional e após,. se clas- esperados todos os técni�

.

A' quase totaJirfade das sificMo, irá concorrer na cos agrfcolas d.a l'iegião
redaçõej> continham' pou- fase regional,' 'em Curiti- do Planalto, NortelNor
co conteúdo práticO' sobre ba, seo'e da Superinten- oeste e Vãle' do !tajar, é
a neal finalidade do con- dência aa� RF, palia o Pa- considerado muito. impor-
curso. Com méçfia gerai raná e Santa Catarina. tante; A principal razão _
de 7.2 pontos,. Paulo <:!es SOl(eio diz Ad�ir Bf>IIi-, é ri iní-
Re,is Gumz, do ColéQio S. �rale,lamente ao julga- cio da luta que ,desenvol-'
Lufs, obteve .a primeira menta dos trabalhqs cor;J- veremos no :-sentido de
co.locação, fioando na se- cpmintes ião concurso' regulamentar a nossa pro
gunda, Maristel'8i Aetryj da

-

"Contribuinte do Futuro", fissão RO País, ojqde tra
Escola Básica Felipe Man- dentro do mesmÓo Progra- balham mais de 200 mil'
ke (�assaranduba) e na ma efetuou-se sorteio.dos sem as condiçõ'es neces
,terceira colocaç�ó, Sônia questionários dos alunos sárias. \ Nêste sentido, o

-

. B. Henn, da EB. Duarte da quarta'e sexta série, 5 fortalecimenfo da ,Atase
Mag,alhães. de ·cada qual, num total em nossa região é funda·
Concorrentes de 2.490, p'e,rtencentes as mental" .

Foram os seguintes os . Escolas Isoladas,:J:sca-las /.

" aluno·s concorrentes, v�n- Reunidas, Colégios 'Esta- -

Consegui,ndo v,encer es
:cedores em suas Escolas', duais, Co'légios· Particula- te primeiro passo, ou se
através de triagem: Valé- res e Grupos Escolares. ja,' a ,regulamentação, da
rio Verbine!1 (Heleodoro Os trabalhos sorteados profissão, óutras, reivindi'.
Borges), Ivonir Rasá (EB pertencem a: 4.8 Série - cações pOderão ser con
Elza Granzotto Ferràz)"Eu- Arlinda. Krüger, Jarr José. quistadas, como a modifi
nice Behling (EB Holando Mae'stri; Alafde Hermagens - cação de admissão de
M. GonçalvàS), Márcia. Francisco, Henrique Wal- fiscais agrrcolas no BarJ
Oorreia (Abdon B!atista), ter Schramm e 'Rosângela co do Brasil.' "De acordo
Denise A. Tambosi (Eucli- Fuzzi;, 6.8 Série - Eliza- com as n.Jrmas vigentes
des da Cunha); Sônia B. beth Marchi, Verena Meh- I")esta .institu�ção. finâncel�
Henn (Duarte Magalhães), ,ler, Luçlane / Margô dos ra, poderemos conseguir
Sueli: Scherer (Roland H. Santos, RoseJii Ehmke e que os técnicos agrfco
Dornbusch), 'Leonilda Oe- ,Eucf Crlstofolini. Os ques- ras 'sejam h,ab;fltad�os a se

cker (Almirante Tamanda- "tionários irão concorrer a canôidatar a concurso

re), Maristela Pett'Y (ES p,rêmios. d€:stes cargos".

Entretanto, escrevemos com o' propósito �e"
tanto quanto possível, fazer de nossos artigos. _

um ponto, de encontro de-' inteligências e, até
'mesmo, uma força de conv:ergência de sentlmen
tos,' que fluem e refluem do vasto campo das
idéias e 'do incendiário' arsenal das oplnlões,

Sabemos que a natureza humana é pródiga
em cambiantes 'e que pretender ia uniformidade
é um contrasenso. Por isto mesmo nosso qui
nhão de esforço é no sentido de, não à purida
de mas alto e bom som, difundirmos um estilo
de' redação, um acervo de escritos' que contrl
bua, tanto quanto passIvei, para espelhar a pu
reza de ling,uagem e a correção da frase Relas
quals nos temos empenhado, sem esmorecimen
tos, como protessor de Português.

I

Não e preciso nos valermos de lentes de
aumento para .enoontrer falhas, pols quem não
as tem? Dal à crltica�é um passo. E quem nãO'
o dá? � oômodo apontar f,alhas. I!. fácil criticar.
Há, todavia, que conciliá-Iàs dentro de um as-

.

pecto' favorável de que se revestem quandO' :e
nunciadoras do propósito de construir, de con-

tribuir para o melhor.
.

em quatro'
,tim-d'e-semana ./

Obreiros' da palavra, somos ,daqueles, que
'escrevem po,r prazer e I!ãó por necessidade.
E continuaremos a fazê-Iol• Com os meios d9-'

, que disp-omos. Com a sua leitura, com que con-
tamos.

'

,
'

.

Todavia :tranqOilizem-se nossos amigos lei
tores porque o presente artigo

_

nasceu 'apenas
de uma reação hipotética já que, na realidadel
não fomos alvo de qualquer crftico atrabiliário.
mesmo porque, sem poder agradar a todos! só
te:mos recebido elogios' soore o que vimos es

crevendo ou temO's escrito. Tudo quanto ficou
dito acima 'pertence, pols, ao terreno da supo
sição, aos frufos da imaginação, à semeläd'ura
da divagaçãO'.

DlsfO' tud'O' vale; n� enfant6, extraIr a, se

guinte lição: ! preferfvel. não ter a. perfeição da

,obra ia pe,rmänecer s�m ,,!áda pro�uzir;- mesmo
que não consigamos agradar a todos ..

ses, assim como a maio:
, ria das localidad!e's benefi
ciaet1as com a medida, te""
rão seus postos de gaso
lina _e álcool hidratado
funcionando aos domingos
,durante 18 meses.

A sem,elhança da porta'"
ria anteriorf' .cujo 'prazo se <

esgotoU' no· dia 30 de se

tembro, os postos fecha
rão, nestas cidaclÍes, às 12
horas de sexta�feira, 11e:a-'
brindo no 'sábado das 7h
à"s 19h apen'as pa.ra venda·
de óleo diesel, álcool hi-

. dratado '

e' >pr1estação de
serviços. No domingo, o

horário de abenfura será
/

das 12 às 19'horas.

:As cidades de,Gr.atat,
Morro dos ConiVen,tos, São
Francisco do Sul e São
Joaquim estãQ - entre as

.
' 72 localidades turísticas
beneficiadas pelo Conse-

Oito colégios formam lho Nacional de Petróleo
cerca de 350 técnicos em com á abertura do� postostodo o Estado anualmente. da gàsolina' aos domlngos.Entretanto, segundo Adair A lista anterior comporta-.

B,elli, muias tecn'icos que va 91 cidades em todo '0
, se formam não exercem a .

. /'..

. _ " . Bra�iI. _A partir do próxi- ,

proflssao., C,onheço. mUl- mo dOm'ingo (amanhã), co-,
, to_s colegas que,- d�vldo a

_ m:eçará ..a _vigência'da die...

nao. l:gulam_enta�ao da ,terminação do, m,inistro·
proflssao, estao hOJel!i .tra- .César Cals, .

�m prazosbalhar em outras atlvlda- que variam de 6, a 18 me-
des, como motoristas de 'ses

.

caminhão, em bancos, na
.

contabilidade de· empre- HORARIOS
ses e até. mesmo, como As cidades .catarin_en-garções".

Associação�' . ,indaga Cohab
,

Núcleo' Habitaciona.1
sobre Sindicato firmam

conve-nção
coletiva de·
/trabalho

. vendQ a entidade uma
.

mantendo
' ,entendimentos

reunião socjal, com a par:- 'com advogados radicado,s O Sindicato das Indús-
ticipação d'e associados e no Município, que possam trias da' Alimentação de

familiares. No próximo a- atuar nas áreas ,trabalhis- Jaraguá do Sul firmou
no, se o prédio d'o Centro tas, fiscall e tributária. No com o correspondente
Empresarial estiver con- próximo/dia 24, n,a reunião Sindicato Profissional, no-
cMdo

.

antes de 25. de do Conselho Delibérativo',' va ConvençãQ Coletiv�a! de
maio, o �.vento será incluf- de.verá sel'i definido o ca- . Trabalho, já' vigor§lndo
do na programação de' lendário de funcionamento desde 1.° de novembro,
.inaugur,ação dö' empreen-

. desse novo órgão. indo ,até 31, de oUtubro do
dimento, caso contrário" próximo ano.
no próprio dia 25 de maio.
Dia da Indústria: E muitó embora já tenha. ,.

sido acertado r:eajuste d�s Peta documento, os em-

Ficou estabelecido tam-
'

mensalidades nos meses pregados nas indústri�s
bém um

r

calendário que' .de janeiro e julho de cada> / da alimentação terãq seus

prevê a promoção de En- ano�' face ao ,aumento das . salários corrigidos neste

cc;>ntros 'de Empresários despe_§_as otj'ginárias da mês, de aco,rdo com as

-em março, julhó e contratação de um advo- fai>Gaís sa!ariais recebidas
outubro de cada 'ano. Ta! . gado' para a assessoria �·até .três salários .mlni,mos .

se caracterizará pela reu- j-urfdi(!a, bem como' de ilo-
.

-- 35,9%). E além da co:r,.

nião dos empresários num NE;! funcionária para a Se- .

re(.;ão salar;ai, obt:ver�ji1
jantar, para o qual será cretaria,- considerando Se mais as seguintes vanta-

sempre convidado üma o efetivq atual ser' insl,Jfi- Be-ns: a) Aum�nto. salarial
pers.�malidade para profe- éiente, a diretoria adminis- de 5%, calculado sobre: o

rir pàJestra sobre- assunto trativa 'C!'a' ACIJS pleiteou salário já corrigido: 1:>:, A·
de interesse/da classe em- do Conselho DeHberativo -. dian'amentos nos m,·s,c,,5.

'

presarl'aJ. .
um novo sistema para fi- de fevereiro e agosto do

..

xação dás' mensalidades� do próximo ano, em por-
Qutro detalhe ac'ertado' beseando"'se dora�ante so- centuais a critério de ca

relaciona-se a' impianta- bre o fa.turamento das em-' da empresa, compensá
ção no infclo d�, próximo presas, não mais sobr� Q

.

veis nas correções sala-
�

ano da Assessoria Jur!di- -cap;tal social registrado. riais de maio e novembro -

ca, já estando ,'a diret,oJia de 1981.

, Em sua p.r.(meir;i reunião
ordinária, a nova diretoria
eleita da Associação Co
merciaI e Industrial de Ja
l'ia'guá do Sul, dis'cuHu im
portantes assuntos no iní
cio desta semana· Foi a

provado envio de ofício aö :

diretor�presidente,:__ da --Co
hab/SC, Nabor .Schlint
thing, indagando sobre a,

.

sitt1áção do núcleo habita-,
cional que se constrói em
Três Rios do Sul, com 150
casas, cujas obras, toram
paralizadas já há vários
meses sem que, até o mo

mehto, nenhuma solução
.. tenha sido apresentada.' O
secretáriol da ;entidade" Os·
valdo Pereira, foi �esigna�
do a representá-Ia na 40.a

Ass'embléia do Conse,lho
Dir.etor da Federação das '

Associ,ações Oomerciais e

Industriais de Santa Oata
rina, no próximo dia g2,
em São Miguel do .Oeste.
Detendo-se a análise do

,relat6rio e das sugestões
apresentàdas, deCidiu-se
que o "Dia da Indústri:&l"
será-doravante comemo

rado anualmente, promo-

I sensacionalA'proveite ), o

Oferta0 Marisol'lMalhas,de
MARISOL e' mais 'I,'Preços especiais de. inauguração do·' novo ,Posto �dé Ve�das

um brinde para cada mil cruzeiros de' compras.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


