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Opiniões que não 'endossamos Os-"feriadões" de 1981
,JORNAtlSM.O' INDEPENDENTE NO

INTERIOR lé'UM MILAGRE
Sob' o tllulo ....omais, do exlsl. água...

inlerior '1lio fechando". Um �erc�lro fa.or que, com·
A TRIBUNA da cidade paun. promete as finanças dos Jor·'
ta 'de Limeira trouxe Impor- naJa mtmOI'8I 6 o pr8Ç9 do

,

tante artigo em .... 'edI�o, papel, acima de qualq..... ,

de 6-12 .:iIUmo. Lembrando o poealbilldade para um Jornal
Irlsle desaparecimento do Independente, que'não obte·
"016r10 de S. Paulo", da 'nha '.Lo.

.
recursos alrav_ \

da par·
"Ultima Hora", do ','Ola e Not· clalldade, ,de opInl6eS ,em fa·
te" de 810, José do Rio P.... vor de algUm grande Indus
to e da revista Brasil ,80, In- lltal ou, fazendeiro, ou a�
forníãva que jornais de L.. mesmo de um testa-de-ferro
me, 'Santa B'6rbara do O.... brasileiro de mulUnaclonal.
e outra. cldadee "estariam Uma �:"l8r1a razão, ,pata a

aguantando esle fim de anO m" slluação da Imprensa In

para encerrar atividades". lerlorana é a, lel�sio. Mui-
Pocterlamos acrescentar, tos pensam � ao assisti·

ainda a falta que nos faz a r8lJl aOs auperßclalf..rmos
saudOSfssima "A G&zeta", "jornaiS nacionais" Já estio
do sempre lembrado Cásper 'Infermados. Ors, especial·
Libero. E também do Jornal mente parà qúem acompanha
"Agora", de Sio

,

José dos os jornais dai imprensa eha-.
campos, onde este colunIsta rnada afternativa, sabe per.
tinha o prazer de colabora" feitamente que epla6illos !fe
e OI extraordinário "A Repai. SQm& importânCia na vida
bOca" de Mino carta, de brasileira nio foram siquet
curta, m�s brllh�nte duraçlo. noticiados pela televisão. A
Ainda a 15 de setembro, censura é multisslmo mals

pasSado, publicávamoS na branda para Ga Jornais, poil,
FOLHA DA TARDE de Sio enquanto nós, articulistas, a..

Paulo uma entrevista a nós ting,imos, por exemplo um

concedida por Oorival Mon- paibllco de um milhão de
feiro de Oliveira, diretor de

Na 'semana passada um Num passado mais re- Norte.
jomal da regi�o agasalhóu moto, há cerca de 30 anos, Nereu Ramos não 'podeum escrito que, à certa al- N R t-' R'i ereu amos, en ao e- ser desprezada. Em todostura manifesta-se 'de fór- t r 'dIa I d' to CII , ler$ a vo as a en· OS planos admlnlstrativos'ma muito dese""""ant,e: ções dc E-"" d P'''''� o 1:IUCNO o ara- do nossc Município, os
"No V,

'

ale do ltapocu uma á d S ta Cal
•

n e e, an arma. prefeitos lnclulam a pontePref�l,tura está construindo M' d P á é I
P

ars o erana, c aro. como p'rioritária, indepen-uma ponte de 129 metros T
. ".!..

emos a tmpressao que dentemlente die cor parti':die comprimento, ligando' Aderbal Ram�s da Silva dária.
IJm pequeno povoado a o E t dgovemava o n sso s a o Em 1970 e', so' então, a
uma roça de milho". M

.

é L' do vle OIS s upion o, o VI· munlclpalldade preocupou-Firancamente, não é as- .

h d """",zm o o ",0"10. -se com o' êxodo de Nel'ieüsim. Sabido está que a Convênio foi celebrado
Prefeiitulia é a de Jaraguá dl d

Ramos e adjacênciás. Tra-
S

entre os dois" crspon o, çou-Ihe o plano urbano.do ui e o pequeno po- sobre a estratégia rodo-
v,oado é a vaíente Retor- -ferroviária dos Estados e' Vias públicas foram ' alar-

cida, hoje Nlereu Bamos . os englenheiros �da épóca gadas, niveladas e drena

t:m p'assado rscenta um das. Um [aräím :!9úblioo
no lado catarinense, en-

gaiato vereador, .sequndo travam por Campo Alegre pessou a en�ei,tar os pou-

se comenta por aí, teria até atingilr Santa Luzia e
cos momentos de folga'

votado centra o projeto. A de \Iár pela Rioe,irão Gran- dessa genlte que tem por

região em referêncle é de do Norte chegava a Re- hábito o, trabalho. Abriu

uma das mais po:pulosas torcida (hoje' Nereu Ra- -se a lierrezinha, com pon
do municrpio. Com:o, pro- mos) o pequeno povoado,

te de ',concreto, hofe a

dutor agríoola foi e conti- como ponto de embarque principal entrada para Ne

nua sendo um baluarte ferroviário para alcançar
reu Ramos.· E '81 safda pe-

'prédominand,o o arroz e' a S�o Francisco do Sul, por- lo Est�d!o do 'Estl'1eHa; lIu

bananl8l, fruta que chegou to laltemativo para o vizi- minação pública. Agua
a causar sério problema encanad:a do Samae. Tele

nho estado paranaense. fone, o'h,' q'uem n"o se
para o prodl!tor, porque Só

- .

ro'le"'o do
Cl

, naQ saiu o p J 'L

lembra da infemal lutanão hÇtvia vagões da es-
'

papel porqu� o nosSO Es-'
trada die ferro p!a�a áten· tado, na época,- não tinha por lesse tipo die comuni-

der a demanidla, apodre-' como hoje tem, condições cação.
cendo na roça qUçmdo não, de criar maiores e mais padre' Àntonio Echel
era dada aos porcos. E confortáveis vias dei co- meyer -que ' recentemente
mais não puderem fazer munioaçãó. Daql!ela re- completo� o 40.0 anQ de

por fal�� aí sim� de estra-: gião p.ara quem. Rãp sa- sa0�,rdóclo, 37 ou 38 anps
dÇl:s ie de pontes. Ainda a be: �airam 'milhares- e'i'nj.:' 'viVidOS: em Nereu Ramos,
última enxurrada arrancou I

'

s 'de caminhões car- ficou\preso de amo.res p'e-
,

grçmde plarte da ponte r ados de m�nério de lo lugar e lá construiu a

. baixa que já foi "n" vezes 'ferro, com desfino à Meti- ,imponente I,greja Nossa

reooristrurda. sa de Timbó. E pie,la ponte Senho�� do Rosário. Ao

E Nel'ieu Ramos se' con· baixa: imaginem! Também lado,. o Cent�o .Shalom,
tinua pequeno povoado o para os que não c'onhecem c�brmdo os !nt�'ltos da

é justamente por falfa de a região, diariamente saem Dlocese,d6j Jomville.
_

providências que a fizes- do Ribe,i'rão Grande do, Concol1d'1amos que nao

sem Cl'i9lscer mais. Povo Norte (a terra ,do:s valen- ,seja "gI9nt� 'fina" que mo

trabalhador prec'isava d:e 'tes Alquinis, e outros de- ra naquele . luga,r, porque
amparo e �oi isso feito em dicados amigos) cinco Oni- suam a camisa e não fo-

1970, há dez anos, incluin- bus,' tl1azendo operários gem tao. �rabalt"!o bruto.
do o "peqUeno povoado" para movim�ntar nossas Mas devem mel1ecer o res

no quadro urbano da ci·, indústrias. Hojle eles pas- peito de todos nós que
dadl9. Sàbiam?' Pois é? sam via Corupá, para não conhecemos o quanto a

,Um dos primeiros cui- interromper o. processo de região l1eplresenta de im-
dados foi fixar o povo no

�

fabricação.
.

por,tância no contexto de
lugar' que" por �all<ta de es- Estudantes, muitos esco- I Jaraguá do ,Sul.,
trádas e, de pontes, afu· lares freqlienitla:m a Escola Paulo, Irmão de Pe. An

genfava os seus morado· Básiea 'Euclides da Cunha. tonio recEmtemente visitou
I1eiS q,ue preferiam a cida- , À noite, as escolas <;Ie Ja·· Nereu, procedente d� AII�
d'e de Joinville, cujo ,pre- raguá d:o Sul, são frequen- manha. Ele confidenciou
feito, a'ftral é da oposição, tadas 'por estudantes, às a multós Idb lugar, o seu
e construiu a ponte do cenltenas, que moram na- enoanto. Não estlyesse
fl'1abalhadlor no bai�ro op� quela região que, de ou- ele morando ,na Alema
rário, para atender aos me- tra fórma ficariam p'riva- nha, certamente moraria
nos favorecidos. E todos das da necessária instru- em' Blumenau' ou Nerreu
elogiaram a sensibilidade. ção. A Rossa 'Faculdadp.' Ramds. Precisa dizer
do alcaid,e que, está visto, abriga alunos qoo moram mals?
"nada almeja' politicamen- na barra do Ribeirão ou

lte'� .

'

do Ribeirão Grande db

numa qutnta-telre.
Já O feriado de 25 de

julho, para: n6$ marcando
o aniversário'de fundação
do, Munlclplo, poderA 818[
concretizado, caso a Câ
mara êle Verel8ÖorêS apro
ve a ,alteraol�. e um sé
bado. Em setembro, o dia
.7, da Proolamação da lri-'
dependêncla, cai numa 2.
feiJ'lBr.

"

Em novembr.o, dla 02, é
o Dia de Finados, também
uma segunda-feira, e o 15

de novembro, da proola
mação dia Repúblipa, nes
te 1981, cairá num do

mingo.
E finalmente em dezem

bro, temos o dia 08, ainda "

não alterràdo 'para 25 de

,
ju' lio, conforme dese,o. 9
08 de dezembro, de (acor

do com a lei em vigor é

f,��iado penas el'!' Jaraguá
do StJl, é terça-feira. E na

quele mês, ainda,' a data

maior, o Natal, cairá nu

ma sexta-feira.
Portanto, numa análise

, dos feriados d9ste, anu, o

jaraguaense, princ'ip�:men.
te, em'decorrêncla dp. seus

feriados municipais fixa-,
idos por lei, terá alguns
"feri'�'� ... .p�r& ·serém
devidamente aprov�itado'S,
o que praticamente não

ocorreu em 1980.

Este ano (1981), aIO con

trário do ano anterior, é
pródigo tem fer.adds, ou

melhor, em "feri,adões";
oportunizando um d-escan
so prolongado em 'finais,
e infcio da semana, prln
clpalmente nos meses de

abril, maio, junho, julho
(se aprovada a alteração
pela Câmara Munici�I),
setembro, novembro e de-

zembro.
Em janeiro, o dia 1.°, da

Confraternização Univer-
'sal, calu numa quinta-fei
ra, consequentemente ha

vende a pro,rr.ög.ação até

no domingo, para o' r:€,iní
cio do trabalho normal no
dia 05. Em abril, dia 17 é

ra Sexta-Feira Santa e dia

21, Tiradentes; é feriado
nacioftal, quando os brasi-

. leiros revere;�c'iam a �or
te do mártir da Indepen
dêncià eto Brasil. São cin
co dias seguidos: que prà
tioamente serão "emenda,.
dos", mesmo porque, ,�

gunda-feira, dia 20, deve
I!á ser recupe,radat.
O dia 1.° de maio Gai

numa sexta-feira e o tra

balho deverá ser piar,aliza
do já na quinta-fei ; retor
nando rio dlà 04. m" j�"

,nho, dia 18, é Corpus
Christi (feriado municipal
em Jaraguá do Sul). Cai

pessoas, na melhor da. hipó.
"A' Voz de Bragança" há Iesea; um prograrna de' TV
mals de vin19 anOl; em' que, . alcança 40 mllh6es. ,II preci.
ile desabafaVa, melancollca· so que nos conscientizemos
mente: "Q

.

nIo q
.......� se daUI�. S vantagens de ler jornal: •

__ .. • tHCMiOfIa '�""'" o p.PI6df-
'do ,i. 6 Ia , ma.,' meu co para rer com atençio o

amigo", Isto é, quem Uver que nós selecionamos e riio
como único compm.:nJsso. C) que o canal de TV s..... '

'

verdade, HIn a......... a clono,u" para que assisUsae·
urna corrente parll�rIar.. mos.

�ífica, que extge realdade
,

Tenho duas sugesl&es para
Incondlclonaf, está fadado,' �'�ar esta crise: PRIMEI·
nã aluai conjuntura, a um RA - que os governos fede·
gra" sadielt, em suá,vl- ral e estaduais, ao InVés de'
da de jornalista". Oorlval &do encherem as' caixas postais
mltlu que seu JornaJ, o' mala ele "pre•• reieasea" Jamais
antigo desta pujante cidade, &proveHados \ por serem mui·'
a 100 """ ele S. p.uao, está to laudatórios e, , portanlo,
em crise, tendo sido obriga- inverossirnail, usassem a

do, como nniltos �dlcós' verba par& laso destinada
trsdiclonals de cidades do parra subsidiar a compra de
Interior ,cio BrasIr, "a. "eduzlr papel d8s empresas Jornalís�
�rasUcam.n'fe seu n6mero tlcas; SEGUNDA - que a

d. Päglnas. Como pregador popula� das, cidades, que
do '<Ev�ngelho, ,escrevO em mantém, por ezes, jornais
mais de duzentos jornais bra· quase éeidenárlos, alguns
slleiros e posso observar dOs quais, magnificos, pres
com "enorme facllrdade � tlgie,' com vigor, seus perió·
é geral, de norte � sUl, esle dicos. .Especlalmente os COo'

'f.ROmeno: noaaa Imprensa, mercIantee, que podem até
.... "o fino". A&.c. 08 gran�.. ter bom retorno de sua' pu·
de8 Jor:nala estio usando um bllcldade.
at'tIftclo: Pa... nlo d8Ixar de ,O Jornal de uma cidade
pUblicar o meemo VIOI&lme nio ti unia empresà �pita.
de Intornraçaee, cllmlnull'aln lista 'como � qualquer. J!
só tfPcis d8\�

,

� patrlm6nlo cultlÍral, um

As palaYM8 de DOIIYa' on- registro histórico, uma utlli·
verra ainda ecoam nos meus dade públlc:a, um centro de
OUYIdos: "Anr.. pödfam08 bom humor, urna fOrma de,
PUblicar 08 ex�""''''- desprovlncian�r a, cidade

aos,. Aglncla �I�� eu, ,Claro. pOls através dele, e

ntlhtlnha coi..... rel"",s, _de se proJete. extra-mu·
esCrita. por ,�, ,til :pa-' roa. Eu mesmo 80U um prlvI
... ,dat oIda� os' 8studan- �eglado. 'que ppaao saber 'o
... 'IInha!n seU .90. Ha- que se pa..- tpm lI�u.. na'
via concursos de estímulo à Bahia, ou em Poços de Cal·
... CUltu""; as :artes me- das, Minas Gerais.' Le.o' jor·
fadem ""pio noticiário. '�a- naiS de Umuar&ma, Paran'
da mais t.... sido ,posatvel, • de �ndraciin8, São

-

Paulo, '

mo.tn.nte d� há um ano' da AracaJU e
'

..-.IIna, de � ,

atr68". Manaus e ,,pe! � ,Rio
Grande ,do SUL Além d. caro

tio postal da cidade, o j0r
nal 6 agente de tur.smo, pr0-
move eg6cIoa comerciais,
pIOJeta a comunldad. no ce

nãrIÓ nãGlonaI.

da metade, ,da
é elejtora)

Jaraguá: mais
populacão

Ö Municfpio dce' J8Iraguá '

do Sul, -atingiu, rem 31 de

d:ezernbr'o de 1980, o n.O de
25.079 eleitores aptos a

exercerem o direito do, vO- '

to, portanto, equivale a

màis da m!etade da popu

laçãp recenseada pelo
Instituto BrasileIro de Geo

grafia e Estatfsica (IBGE),
de 48.801 habitantes. Es- ,

, tá 'propórção coloca o Mu- '

nicfplo entre �s primeH'os
na proporção habitantes!
eleitores, rep�ßsentand_o
um alto grau de póliti:�a
ção..

'

,

E 'caso até 'as eleições
de 15 die novembro de
1982 atingir QS 30 mil elei-
I

tores, Jaraguá do Sul pas
Sará a contar com 15 ve

'readores, no lugar idos 13

atualmente lexistentes, de
acordo com a Lei Eleito-
ral.

•

Segundo o CartórIO Elei-
toral da Ha, Zona, ,

dos

25.079 eleitores jaragua
enses, 13.143 são do se

�o masculino e 11 .936 do,
,

sexo feminino, ao passo
que Corupá, sob a jurisdi
ção desta. mesma Zona
Eleitoral, possufa em 31

,

ldie dezembro, .856 eleito
res, sendo 2.684 homens
e 2.172 mulheres. Os dois
Municrpios têm; juntos,
29.932 eleitores.

Jaragoá e o crescimento do ICM em 80
"

,

, I

EvI SinsvaUJan. 81
, '

valOIr (Cr$ 672.380.700,83
19fn 80) e .. r••• - •••••••••

(Cr$ ',251.429.258,65 em

79)�" ,

"O ICM Municipal' cres-
ceu de Cr$ 61.460.183,53
em 79 pará Cr$ .•....•..

r \

166.126.371,47 em 1'980_
'� esta a arrecadação or

,çamentárla da Exato!ia de,
Jaraguá do Sul nos anos

de 1979 e 1980,� mê9-a- I

�mês:

o ml>lnicfpio de Jeraguá
do Sul teve novamente,
lem 1989, um aumento sig':'
nificativo na arrecadação
orçamentária,' d'e acordo
oom levantamento da' Exs
torfS E'stadual, <registrando
um crescimento' :r:êal (su
piérávit) Ide Cr$ ... : ..... '

42"'.951 . 442,18 com rela"\.
ção aO total arrecadado
em 1979,' percentagem, su:-

.

petl'Or a 150%; oCln$idera
das ,as cornparaç�es do

,
flrrt

'

'1" 1980 SupeI'!IlVI'
Janeiro 120.1417:015,08 43.730.341,91 23.313.326,83

'

Feverei'ro '�'14.183.965,é3' 30.838.286,92 16.654;321,29
M,arço 1'2.382.809;36 38.326.()28,93 25.943.219,�
A�ril ,

'

'19.046.522,77 '47,185.660;81 28.139.�28,04
Maio

.r 18:946.715,85 49.568.051;36 3O.'W1.SSSpj ,

Junho?- 18.914.114,44 45.666.058,58 2a:.751.9.i�4
JulhO:

': 19.098.843,32 50.445.778;14 31.346.934,82
AgoMo "20:111.441,06 59A3àJt14,42 39.266.673,36'
Setembro

I

... 2�.366.58Ó,2� 67.á�.t�41y73 4S.5Ó7.061,47
O�'l���

'.

� 24:S65.á�,04 7l.1.21.1O;t'2 �.556.358J28
NÖ1nembro '29.953.�84,68' 1�.763.i18,'O 42.809.133,42

tiPaf:erp' o
�.

,31 �a����oJj'�: �.. 9�'�'l�3.325,6�' '�i:� j;�

/
'

Samae coloca tubulação para o' OOVO
<

reservatório
, .? Serviço Autônomo Mu� do Sul," conforme promes- prevêem a extensão ,da
",clpal de Agu'8i e Esgoto sa do Prefeito Victor Bauer redle d'água até a Barra
(Samae). através a. �- visando a melhor distri- do Rio Cerro, projeto es..

presa de Saneamento, de buição do Ifqul�o a todos timado em Cr$ 6 miinOes.
euri�i,ba, sua contr,atada, OS usuários, na cidade, \Pratiçamen.te a metade da
'inicl'ou na segunda quinze- A tubutação 'que vem tubulação' nece�sárla Já
n� de dezembro a ooloca- sendo implantada tern. ex- foi adqulrld;a, devendo,,�
ção da ;tubulação, destina- tensão, aproximada de �,5 Fundação

. SESP
,
eritra'r

da ao bombeamento de ql!lllômetros, com' um cus:- \com r,ecursos próprios na

�gua da Est�ção de 'Trata- to, de Cr$ 3,5 milhões, a- aqUiSição do material ne
�entoj {eoCB!lza�a na PI'Ie- lém, da mão-de-obra" con- cessá.�lb � compl�m·en.t�
sldente 'Epltáclo Pessoa ítr�tada por, crt 1,2 'mI- çâo do projeto.

.' "

até o novo reserVatório, no Ihôes, segundo o AdlTJ:iDis- Este ano àtnda, tálvez
Morro do Carvão, aOSifun- trador' dO Samlae. A �m- dentro dos pró*imos, me
dos da Igreja Matriz São presa que executa, os tra- ses, os tubos seirão assen-

Se�astllo.' balhos tem .ao dIas 'ö:tels tados. ' '
'

O novo 'reSl6lrv�tório, de para a complementação ,da ,

número dois. terá capaci- obra. , "Nos planos futuros do
�a�e para um milbão de 'Ainda dell8CordO. com a Samae de Jaragu4 do Sul
litros (1.000m3) ,e cfeverá, fonte oficiai • Samae, a- está 6 construção ,do Re

\s,er,rcon�t!uldo �leila Pr:efei'-' pós a;BO,nclus,�o dQ,Res�r:--.$ervatõJio-3 (,R"�r;' na, 'Rtla'
'tU.fa MumcJpal q� J:a:ragu� vatório:12, (R-2), ois" p.lanos:;JÖinville;

.'

t,
',. '\', . :;';,.'_ I; ,.-�\\:<): -""'/�;>':< ,'�'i: :Y::í/ir:;' ""':.:.:,",

_.'

. ',.\:';: :�'{ '" ,�;��':'>' ,

>

�:,;�.::t"I., ,)', �;. .:')�f:, :;:::':t:: .. :.· <" :';,

,

. I

do ...
"

�," :. f
Maia cio .. nunca, a Im-

prenia do Iftterior b....le.ro'
_ a,�� alnde

penden'Ie - P!8CIIIa;-- ..,.
fo,IÇ8: a... ooIabOraePlo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



f»!,r Portaria n.o 2088"
publicada no Diárjo Ofi�'
cial db Estado dê"., �.�,:
1512 SQ

" I 0'1 C!.
. ::1.' 4.�:ml�� m�r�;
�r 6pC?,senfª"orla-

'

nas
<l'fuh I õei Jilfj!l,r."tl,f./::nf)ç , �" � ,� 111"'·Sr. Paulmo "Pt

"

ri, p�-
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e (fé ' �fta(fiCiórlàl' , 8�Vi
de"'fã1lritträ: �. ._t."it'P �!ili:\

.

Para nó( i!frl sg�'.

9ial" d9 ".C<trr�iQ da ,po
vo", o" fato I se Ire�te
die ponderá\l!eI satisfa-
_ção, ao poder registrar
os mérf,tos ·de um veítio
e leall companhelro,
pols qua ele jâ foi Só-

.

eio-ger-eQte ;.d'e�te se

mallár.lp sob a di'reção
� ·..do sauctoso. Artur Mül-
ler (1946)'. nJ '

, , ,�De'195t..a..1.951j PauJi
,·no exerceu' também. o
cargo de adjún;f:O de
Prom,otor P-úblico, para
ser nomeado, netquele
ano, Esorivao Idla EXIMO
ria Estadual de Jara
guá do Sul, e, postelrJor-,

mente, em 1978, por ato
,

do
-

então governador
Antônio' CarlOS"iKonder
Reis, ser,' promovido e

etetivado na EXlaJtoria.
Paullno (para'os"rhtl

mos), 9$tä hoje aposén':'
fado após uma larga
folha de Slervlços pres
tados na vIda ptlblica,

.-

ação pouca conhecida
devido ii 1nita modéstia
e seu reti'à:Wrt�to.

.I

. I .. 4

Virtudes, porém, as
quais muilto�

.

apelavam
quando de seus servi
ços necessítavam; d�
sua proverbial prestimo
sidad'e. Por isso e por'
fantos outrós motivos,
�entimo-nàs bem 'em"
registrar a tão merecida
aposentádorl�,dO: nosso
ex-velho e valoroso
companheiro, ,

nassaiS

oongratulações ao 'Exa
·tor Paulino Pedri que,
hoje, aposen.tado, co

Il)ie, com merecimento;
o qtJe� soube semear

durante a' sua intensa
atlvid!a.de na vi.da públi
ca.

Foi d'aS mais merecI
das, pàrltanto, a hom&
nagern que 'Ihe presta
ram· seus colegas no

dia 19 de dezembro, lern
São Francisco do Sul,
ocasião Oal qual, sauda
do ,pelo Inspetor' d!e
Exatorlas da 5a. 'Re
giã9, Sr.- DanIla Cunha,
lhe foi ofel1eciCla rlqurs
sima !placa de '

prata'
"pelos mérllfos 'àõ Cole-'
9181' e Amigo que deixa'
saudades". Os nossos

parabéns!

Mensagens' de' Róas FesJas
Recebemos; , '. agradece.,

mos e retriburmos votos
die Boas Festas de: Seara
Avrcola' Xanxerê S.'A., Sa
dy Marinho _ Assessor
Especial

.

do Palácio dó
Governo, Deputado Wilson
Floriani . e Farnf� 'Sr.� e

S'rà: LuiZ Alberto -de Qer
queira 'Cintra, Gerência do
Besc de"�es, I:.Jaércio
Pedro da Luz':"'" Diretor
Administrativo Idlo Besc,
Octávio M. de Albugtrer
que Neto _ de Por,to Ale
gre, Rosemary Muniz Mo
reira Fabrin -- die! Flo'ria
nópolis, Lety Maria Barb'
_ de .Paris (Fran,ÇIaJ)" v�
reador Ernesto Felipe
Blunk e FamJlia ...:.... die Có
rupá; Coordênaaoria )��
glonal de Santa·. Catarina
e �Ul1d1aição ,Assistencial
dos Sérvldores' do Inerra,
Warter Costa ._, ('die São
Patllo, Prefei.to· Luiz Hen
r!que 'e Famtiia'� de Joln:
vi.IJe, luiza, HeJiena -. de
Fpolis,r pr, "Osrl'y'-� ·Cubas
D'_Aquino e' 'Famrtia, Famr-
114 Schaef� -. ,�, " !t�PIr '

ruFIa· {RJ); '�rna :Ersching
Mattnke -e ,FamUla- -�de
Santos, frene H'uff - de
Porto Alegre" MärJo, Plaze-

,

ra _ de Foz db Iguaçu

, -

(PR), Instituto, de Adminis
tração Finanoeira dtaJ Pre
vidência e Assistêr:u5ia So
cial _ de FpoHs, Clube
dos Executivos, Depu.tado
Federal Pedro Iyo -:- de
Bram 'Maria· Elisa Ie Ma
noel ' Soum Loriteiro,
de Rio dia Janeiro, Padre
Alberto Piazera __ , SUp&
rior PlI"ovincial dos Pad'res
do Sag-radiO Coração de
Jesus _ São Paulo, Ivan,
de Castro Bir.aga e Flamma
-. de Porto Alegl1e,' Deptl
.tado .Federal Nélsoljl'Morro
e . FamrUa'- de. BrasHiá,
Egon Ehmke - .Bio de Ja
neiro,' Lauro Busfamante
e Sra. -:-- de Fp9Iis;, Alvim
,Seidel e -A,atmrtia _ de Co
rupá, Samarte ,Com. Im-
pórt. e-Exporit Uda. - de
São Paulo, Affonso .Gross,.
klopf e Famma - de Join
ville, Irmã Elisabeth - de
Lages, VjtQ�i,9n rlr��ªri§ ..

e

Sra., Rodolfo H�rbst ie Fa
mOia .....,.: de Port" ;Alegre,
Equipe, .da C�pr��!JI�ão
Estadual do Projeto Ron
�on..SC? Sl'!1d!Qªto dq!? Jg�
nalistas Profissionais de
Santa Cafaril)� �a"es 'In�
�er-Americanl81 de Publlci

dade,.SrA.. �,*,S�o\�au-_
lo.

/

,

Qperaçlo ,Nacional do Proleto Rondon
... t"�

, . 4'A . ,Realidade quando E$pJr.ito santo que per(lla
cónhecida pode ser trans- neoerão nos' ml:miápjos
formada", esse é o lema até o dia 06 de fevereiro,

, (Ia Operação Nacional - qualJ:lldlo desenvolvem ati
PAo XXVI do Proj/eto Ron- vid'ades., leducativas' nas

dón, que �á 'em-'exe- áteaS'lie::' saÚde, eduoa:'
.oOçlo em todo território

/

çãó, tecnologta, wQio-e
/ nacional, com a participa": conOmica e -agropêcuária.

,

. ção de unIversitárIos, que 'Segundo informaç�es
attavés de .traballhos ·co- recebidas dos 'locais de
munltários, preténdem -juli- atua�O', t� 'qs,projetos
to às áreas de atuaçãp d�, Já foram� -'nlclad� .

PQm
senvolver atividades con.; 1J0a receptividade por par
juntás, vlsand.o uma me- te d comunidade,s Ie Ii-
Ihotls' das. condições de derariças locars. ''''".

vida dQS!� benr'�. Os. Ufllversltárlos - cat-a-'
mo,' orientar a população rlnenses, foram desloca
inte"lorana na .busca (Ie . dos palra os municrpios de
SQI\lções para as seus Acorrz.l[ll, Arenápolls, .Bar-
pró�emas. ' .

"

Fa dos B,�gl1e$! Barão de
'� os muhlcrploS ca- Melgaço" Diamantino, Itl

tarl,,�.,s� ,de '�CN� Ere-; qulrra, ,.Nobres e Pedra
chirtr, �Q DomlngQs,' Gal- Preta. no E$t�dó ':�e'�to,
vã,Q,. Abelardo Luz, "Qui·' GrossO, onde' 'execufàm
lombo' ie CQr��el Freitas�· proJetos f rias. 1 m�fFJ:l!as,_
'(no�'e dO' E�adot•. ch� �"',4fWendo r�to.rn�� à,

�ram'1tJJ1.IV'ersit�rios':,d'os /est�.'Estado .no
'

;�fad��'i�iJ' ,�;,Mat<)'Gh)�so :9",·", feve�eliro" pr6xi
'" SIr

.. ., ,'.' ,'" ;,,�. .. , .

. .
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.
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�Emp�Ülo E��, .���", .: �,
"

d·a Salva, dlretor-�r�lij�:tJ .�8ftdO a lredação o

te do G'ruPQ Weg, ·fol afra- �Jtlmo n�ri1ero de "O Bt
.��. hoje-17 'clado com o TrOfém RaSar, luarte�, infGrmativo da
$fa, ,;Am�Ja.. � ...GoSta como Personalidade' do tâtúrgica 1iwlno Menegot

• Bastos ' • Ano de 1980, iniciativa do ti e Menegotti Verculos,
Sr•.Waldtr ,Ara(ljo jOrnalista floi'lanopolitano com um bom "conteúdo;
sr.; 'edu�rd9-. E�.M�nn Lázaro" Bartolomeu. \

.

. destacando a visita do ·go-.
t: N' a S' C· 1- m e'

"

t'�
,

Sr.�., Mplria ,çle )":9ur;c:f�
.. ! .. , � vemador Jorge' Bornhau-

.
,

'

"

' nos R�gel B�uch< ,._'., ,I
�Na vlzlnha Guaramirim, sef! 180 Pavilhão'dla Espor..

_____•
"'!"',_,------- Sra, Regifla �ilva -_ aJb>ancada Cito Partido Õá- �es Maria 'Kanzler Mene-

Dia 19 de dezembro de l!1áçio_ (ßosaLGiova- Anfve,.,rl.m,,�ngp ;�
mccrätíco Sociar (PDS), gotti, construtdo espedial-

Fernando, filho, de Fran- 1'l!�liJ'l ,��. ,.�:- (; '.J' !.\!.:; Sr...J.oãg �CªrJ�_ª�� .' �pe detém a malaria! dos mente pera QS Jasc.
'cisco (Marta Maria) Ca- '.

'Juliane, filha' de Nél'son
_ SrfJ.t AI'Qª'1ctª .§Sll.unann, vflreadores,' acertou seu ,'�--k-

vallerl (Lllibert) Barg em, Joinville .: presidente para o período Para quem ainda não
Dia 22 de dezembro

.

.ola 1� de Janêtri. .; _
legislativo 81/83. Trata-se sabe e ignora. a Iitel'1aJtura

Taifiane, filha de Ena (E-
' Dia 04 de janeiro ' ,Sr.. L8JJrlt� .VVtnl�r. -HU:, .

do' ,joVlern e atuante verea- catarlnensê, o livro "Me-
rotn�$s) Mahs !K�tia, filha 'de Paulo bert, em, G,aribaldj .

'
dbr Ingo Wagner, da re� m&ri� dtjt Um Menino Po-

Dia 23 de dezembro (Marli) Pessate �r. G�ilherllle .. SC,hmid,t gi!o dEli J!81Cu�Açu, que bre" do nossó colabora-
:Glamllle Unane, filha de Andterspn, filho de Ade- Sra. t;:rl1l8! ,Braªtz�

, também
'

é vtce-presldente do/t'Norôe!1O Cândido Sil-
Joel (Teresa) Gõdk mar (Maria' d'o Carmo) Sr. Freimund -Lipp_inskí -da Juventude Democrática yftifa. J'úiilcin",,' 'está distrl-
Ingomar,' filho de Ingo Kaiser· '. L.uci�lla, "filha, de .Aa�m-ir Catarinense da Microrre- buldo em vários set'ores
'(Iracema) Grossklatz AJesSandr<?,� fi1t1o de A- (Dalva) Tambosi '

.. .__�-, :,,' gfão' CIo Vale, do ·I!apocu. �a'éíbliotecá'dô Cong[ s�·
,Dia 24 de eze,nbro demir (IsollI;a) Pedri Dia 20 de janeiro ---k- . so dos Estados Uni os,

Ràfael Lurs, filho de Raul, 'filho de Wilmar UI' Sra. Terezinha ...MiUl� Nossa amizade _' Zilá erh Waslfllngtort Vários Ii-
Prãcido .Antônio �Car- lisses (Margit) Uirich Ersçblng ".' .. ;;,,, R9�:ri�,:!es !-�i��, d��lya.p_� vrQ� �E},oJ.!lro�,ª!Jiore� ,balr-
� �Irlam) Rausls

DI 05 de. i ..

_

..,$ra_. ·Ktara HeRschel runa, Estado do Rio de J!8!- riga...'(erdes encontra�
Dantel! Rubiao) filha de'

a .Jane ro G'ld 'KI
.

,,' '.' neiro, acaba de .ser mais ;também na referida Bibllo-
,

I Fellnt'ô (C,Iéia: Apareci- Ingor_nar, filho de Almiro
-

Si .80 �I,m. ,
. uma vez distingui,da no t

da) Müller __. (Rentta) RaSSW�i��r "s��. c':���e',���n;:lves meio em q_�e Vl�e.: �,�e- ��' ,,'� 1-� I;': -",
Cristiane, filha de Alber- Dia 06 de Janeiro. Sra. Solange dos San- vista UNIaADE qoe se·e- 'Gozando as merecidas
to (Laura) Zick Juliani, flfha de, Emi !los Mahnke, em Santos, dita no Norte Fluminense fé'rias' em Barn�, Vle/lha, ri

Dia '25 de �zembro (Sueli) da Silva pofllo -SP. _

esc'olheu através uma e.. Prefeito _ . v'ictoc__ Btaluer e
Màrcela, filha de Eduar- Lurs Carlos, filhode Luiz Dia 21 de janeiro., quipe de nove pessoas Famma. Lá mesmo, não
do (Hulda) Marquardt (Tecla) Krawulski _ Sr. Edson, Warhaffig lem PFRSONALIDADES ,80, ,�.. ,encontra-se "desligadb"Dia 26 de �embro Marthin, filho de. 'Irineu .Curitiba

• pontando nomes ne>:s. di' de Jaraguá, uma vez que
�.h:�an Carlos, filho de A- (Nilda Salai) Stähelin Sra. Úrsula Enke versos serol'leS de atlvlda- os despachos não deixam
milton (Neide) HinkeJdei 'VI�ldina, filha de Vino Sr. Gerhalid Brantz, em des.. Nesses desta.ques �� ser r�an�Q�'os em sua
As gêmeas Grasieli e (Lurdes) KrueglEllr Joinville ehll figura como expo�nte casa de ve.naneio. Quer di-Giseli, filhas de José Fern�lJda Cristina, filhá' Arn;o Lippinski na carrei�a a.�vo�atrc�a. ��r;.., e:ªu�.t. �ru-.t ',:s:!esc�n-Valdrrio (Maria Volpi)' iQle ISl'l1ar (Maria Cecflita} Dia 22 de janalro ,,' dlevenéfo ser hory'ienagea- sando" trabalhando:.
Ferrazza - Peters

. Sra. Adelaide, espoSa de da: eJTh festa ainda
.

a se/r .,-f:r-Josiane,' filha dei Alvino' DeOi,se, filha die Raul (1_ Ingo Lange marcada" quando recebe- _.Após o SOS lanç1ado em
'(Marlise) Tait solde) CechelerG .. '

Sr. Livinus Spengller, em rá o TR?F�U ,UN_ID�DE_ �c;, nossa óltima .. edição, nece-
Silvana Cristina, filha de

Dia 07 de Janeiro
'

Curitiba e um Diploma. À dra. Zllá bemos inúmeràs moçõesNélson José (Claudioni- Nilton < êésar: filho de Dla_23 de ,anelro os. nossos aplausos e cum- ,de apoio e ,solidlaJriedade
ce) Russi

J é (M Sra. SçIii.th, !eSposa do pnmenros. para que o mais antigoAna Cristina, filha de E- J:Chad:ril1l�), Fagundes' sr. Livinus Spengter "

---k- semanário do Estado não
gon (Maria Nilce) Schu- . , , Sra. lila., esposa do Continuam abertas ins- ,"""'sse �s â�·lv·ld"':"'/"'_. 'O fa-

k Ana Chtristina, filha de sr. .,� a l ""'\,I"""
mac er

Alfeu Tardsio (Edflia
Viotor Viergutz oriç_óes pára o curso de ,to está causanpo aind'a

Dià! 2i de dezembro ,Lazzaris) Garcia
Sra. Leonida Gramkow pal18ipsicologia jun�o, a �a.. àr.npJa repercussão, tanro, é

Luciana Aparecid'a� fIIha- Gilsenei, .fi'ha de Ar- Franzner
,

Jas May e Casa par?qUlal, que no�s confrades de
de Adelrrio (Marta 'LUdi)' c��,,".',(C.à,CllJia,)- Lôp'·,�., ' Sra. Gertrud'9S,' esposa sobre o' DesenvolVimento "A Ponte" d'e .FIQ'rian6po-
de�Ollvei'ra 'L, ... _. , !-t - - " do :sr. A'1f,redo Fiedler" do .p.oder dO Pensamento Iis e "A Notrcia", de Join:'A)1Olré Pabló, filho de P t d 26 30 dAfon$O, filho, de Valde- Aog�rlQ-.(M.âr.lia Jr:lês' ,Vi� Srta. Noêmia Costa

T OSI.'VO _. e a e vUIe- es� Editori�.r 'e
miro (Rauíi,na) PrlreJbe' cente

. . I
. Janeiro. O custo é Ide apa- ampla matêr p liClada

N'eosir, fil� tte Álvarp Roseli Maria, filh e
nas Cr$ 200,09. n.este fir4aJdlel-semana, re-

(Marlise) SchuH� _ Maximilio (Maria Beàtriz) COMERCIAL FLORlAll' feriram-:-se ao caso. Vá-
.

DIa' 28 de dezembro Decker
. "

Calce e vista-se melhor rios' outros' amigos da co-

ercero Fábio, filho de
' �. '. Oficina de Máquinas neste verão com a luna igu'almente manifesta-

,

Mar.,colina (A.r.lle,te) .CI·� Dia 08 de J'anéiro
. de escritório. Cinderela rãfu':se á respàlifo de um

,�ntes qe miil1.dar suas,prianl.
-

AI/esSand:ra,' filha de A'r- Quatro lojas para me- posshfel feohamento do
máq�io�s' para conser- .

Danielle Beatriz, filha de lind�o (Ca,mie.m) SchWla,m-
,

. Ihor ,servir a distinta cli-,- CP· Nós 'só temos a agra-to, consulte-nos. ....", t I d G' I' d :f t
-

Adrtson . (Iv�ni Marila,) bach
".-'

R en e,a!., uiis na etu 10 ecer as rpam e� açoes." e
Bru.ner' ".It • "-,_,' apidez, e�iq�ên,ç:ia,9. Vargas, uma na. M"are-. ratificar a promessal deCristiane, filha de Milton bons, �r.eços estão; a: ..

.

Simone Natália: filha da ( (Mari-â Koo�)' Vieira -

suaßi_sPQsição.,. . ',l

chal pe9doto, em Ja,ra:-._, Il!.edobrar-. ,esforços para
Alfonso. (APoiôni�" öeê- Cássia f(omélfà, -niha (Je Rua Venâncio da Sil- guá do Sul e outra na que isso realmente não

kler' �.;.' 'Roberson (Am�lia) Bar- va Porto, 331, ao lado
Jua 28 de Agosto, 2.177 venha. o�rrer, 'cá entre

, kemeyer daWeg I, Fone 72-1492, (Gua.r,amiril11). nós, como bem o disse
Dia 29 de dezembro Jaraguá Cio Sul_.

,
. CINDERELA nosso Diretor, SIeIriª- um

Simón'e, firha de'Oswal- D�a 09 de janeiro.' \ a melhor opção para as fato deveras .Iamentável.
'do (Maria Alarde) Rosa' r Sandra Regina, filha dei compr.s de verlo. ..,---k-
Flávio João, filho de I

Domingos Luiz (lúcia) , , r ,�,," .• "Bastante Infeliz em se'�
Flávio João (Luz�a) Bor-' Alegri M t comentário um c'ompa-folini .\' ,�,... ..•- ..... , "'""""� .�, YCláiJdlio, -filho" de Valde- ' a e as nh'eiro nosso de impre:nsa,'

Dia 30 de c:leZembro :maf' (Maria Leocádia) Sa d' d
". ,"

.

r' abOirdando a ponte sobre

Moac,ir -Jonrfy, fitrho de ,PeIleFIs U a es, 'IU . r_Jóias" P.....tes? o triO' l:baJp)Jb"u, dlê 129' ma-
Cafulino (Maírià dos San- Célio LUiz, filho' de Val-

. -Sa' rt-e'l·i'h"a',·u'S'·
'

,

tros, em Nereu Ramos, no

f ) R
.

h
., Idiir (laurs)' Gleren:t .'

-

",. seul escrito "ligando um

'sim�n�!fiT�a de DorJrrio
� INrci'a' Marta, -frlh·a, de' , ,.., ," ' •. ,

..� a I Z 1,1 $ � • r lPequ'eno povoado a I1ma

,l�?ral Pack�r �.:' L���or ���'tuz�a)'"Vai- e �:a:::�c:e 72-1��3, rQça «je milho". Qual é,
Roseane Maria:, 'fll)h�/e I Cláúdio, 1ifho' 'de Láude- Uisquerla..; , II Av: Mal. Deodoro",364 companheirO�Anlfô,nio (Glenove�a m-' Pizzarla/Lazanhas ..c Jaraguá-. dA Sul, _.SC" #Í' "'"":"�', "r�

trich J .mir, i��ria- Holanda) Ro- v

sa . - -' " . "
.. ,,� ConfeRlul.., '" <.

Dia 31 de dezembro .

i f '
' Q�flTENffAUS -

.. f,wtlando J� filho de Dia 10 de janeil'Q
, Getijlio, Vargas, 847

'José (Inês) Bridar,olli' Raloa Diana, filha de A-
Edson, filho de José Ro- dolar (Oraides) .... Rosário
berto (Onice) Kuhn Marlsa Maria,

-

filha de
Dia 1.° de janeiro ,PledrQ (Laurila) Puriber
Valdecir, filho de Pedro Schirlei Paitrrc�a, filha de
(Meiri) Bertoldi :Vilmar (Sueli Terezinha)

• neI
. Chiodini, -" /

1?1!l,� de Ja, ro

Jaime Jr., filho de Jaime Os gêmeos Stdnei Car-

-: �(Mária Salete) Franzner ,los· e, Simone Carla, 'fi�
Atan, filho de Gerônimo, lhas do casal Mário (So-.

) Q phia) Scoz
(Lourdes Maria de uei- t Maroela, .filha dê, José
;�àréi6,�'fiJf.tG �

d,Á-06�i�
I

'�ntOnlo (Leonirdes) Mu- R·tla R
•

oleio R A"N! J á!VI t" rara' -- ein 'RU, ,_v -. ara. ' do
(Gracikfl&r Gi&vanell&.;, :,. Gio�anf, filhà: de P'9dro Sul SC..

' �'- --

.

Viviane, :fifha (fé Arnoldo (J. di) S
-

.

.
.'

,

,". ,.an ira ansao' A' Nlft "Ni 1
- (Sal�) 'Formigari_ ",

. ... � I 1 " I ""'��r-: .

o temos filiais

'.Ec:fin�iflJ�fil�a ,�e,., Anta.. Di&.:11"J8JI�rQ.
.

S ,,' _ ..:.!"'·,.Q.....__....-t!!!fI....------.--.....1IIIÍIi
nlo {Mina) ..MeRestrina, � Jonas Allan; filho de Ber"
Ellen, filha de Erolf (Ma-

.

toldo (Eliane) Engicht ,

'

rlán) Henschel, ,Dia 12 de Janeiro
Dlâ 03 de 'Janeiro':

. , � .' � �.� éha'rieS HuCJson,' filhô' êlê
Giseie, filha de João Má-'

. O�órl.ojMaria de Fátima) ,

, rIo' (DeUrla) de' Otiv�ra
.'

!Kíanzlêr ,- -.'. J

,Raquel, filha de, Celso Vlrl(dio, filho ,de, Mário
C':nrda Maria) Ped.rotti

"

(Adalia) Gueths .

.

Dàriän Gerönrmo: filtio ÄlÍd�rsôn,' filho 'dê 'Adria-.

de Óàrlo (ClãtldiifToinà� ho (Hê'en"a) 'Nicolddetri'
. se'lI) 'Schütze �.

.

Marleria, filha-' de, Alldo
Clâudi'a . patrrcia, filha"" (ÄIZira) Hafemân.rl';"<

.

.. 'O: .. ,"""

'AíiversariailesSOCIAL� ..
" r.4

(NOSSA GEHTE • NOSSA TERRA •
. .NOSSO MUNDO)

, ''_ ",' I '. , (Equl",'� ..�

"

TorDe -suas férias lnesque
elvel•• Dê uma lISilcadi-'

-' Dha átê o óompIexo co--
- tmarc1al e_ turlstlco ,Jarlta

e conaagre-ae éonhecedor
�do. Jq&Js"s2fI8tlCl!:�0 reCILn

'I to, turlstico de Jaraguá da
J N. A Sua. dllipósição vo-
Ge encontrarA diversifica
: ,.,.�a. de malhaa para
curtir um vérão maravl

I Jho.CJ. O&ltê. Colonial . (Ka:�

t
fea-Haus); ;Lanchonete.
Sorveteria, Choperla, play
.-gT.Oun4.' �4�via" SÇ-'AA.
.Km 6. ,�vne 12j1:266. .

,rl,'�'.·;' .:;'_(\f'lf.� "

,., .'" f' l
,\.. t, ;, '1

. •

- ,II••IC"••'••·.
,•••I,••a.

Decorações para casamentos _,. De
" Gorações· para Igrejás - Decoraçõe&

para cll!.l�es - Ar"anjos para festas -
Plantas omamentats e Buquês' em Ge-
raI. :

.' t ...... i
,

'

.. FLORICULTURA IMPERIÄL t

fa,lecimenlus
Dia 04 de JaRelro
• Hélmuth �o'Sse, com 43
anos,

Dia 09 de ]SMirQ
Jqsé ,FodI,··com 78�'anos

Dia 10 de Janefro
Anna Màrla Martha La- O)

Win' larSên" com; 70 a

nos '

DIa·13 de· anelro
. A)IäiJdiovSfeRger
ánôsV ,'··:·�)\il\:,;i;j,�I�·.
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• Eugênio

CoI8boca� i
Flávio Jasé Brugnago, Yvo!"lne Allee ScIlm6ckel Gonçalves,'
Jaime Blank, Prof, Paulo Morettl, Silveira J6nlor, Rudolf HIrsch
feld, José castilho Pli1tOt Dr� José Alberto Barbasa,

Rédaçlo. 'AcfmlnIstr'a9Io • Publicidade:

Av. Mal, Dead. da Fonseca, 130 - fOlle (0473) 72"()091 - C.P. 19
89250 - Jaraguã do Sul - SC.

� linpr8IeIo • Circulação:
Sociedade Grãflca Avenida Ltda. - Jaraguã do Sul - SC.
AsSinatura anual: .:Jaraguã do Sul • regllo •.• Cr$ SOO,OO
Asslrràtura Semestral •••• ;................. Cr$ 450,00
Outras cldacles •••••••• , •••••.••••••.•.,... Cr$ 1.000,00
Exemptar avulso .,' , • , , • , ••••••• , ••.••• , .• Cr$ 15,00

, N6mer,o atrasado , � , .. .. .. • • .. • Cr$ 20,00
E_ jomaJ nIo .. reeponsàblllza por arlfgos ....naclos e nem

dwoIn,OItgloalJ. "

�� ANTAIES

Premoldados " de Concreto' Lida.

I,

Maior segurança na co�rtur. da sua casa.
�. �

Fone: 172-0819
Defronte a Casa Comercial de Waldemar Rau

,

CO'Dstrutora Ltda.
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA, E '

COMaRCIO DE MATERIAL,
DE CONSTRuÇAO.

Rua João Plcom, 94 - Edif. Carlos �pézla
Telefone: 72-0214

JAAAGIJA DO SUL STA. CATARINA

1981 é·

NOVENA PODEROSA AO MENINO
.

JESUS DE PRAGA
,

Ohl Jesus que dissestes: peça e receberãs\ procure e

aCharás; ,bata e a porta se abrirão Por Intermédio de Maria
Vóssa Sagrada Mãe, eu, humlldE!mente,. "os rogo que minha,'
prece seja atendida. (menclona-se o pedido). Oh! Jesus que
dissestes: tudo q� pedireS ao Pai em meu nome Ele aten

cferé. �IPo'r Intermédio, de M,arla VoSsa Sagrada Mãe; eu hu

mildemente rogo ao vosso Nome, que minha oração seja du

vida (menclona-se o pedido). Ohl Jesus que dissestes: o

Céu e a terra passarlo, mas a minha palavra nlo, passará.
Por intermédio de Maria Vossa Sagrada M(e, eu confio que

, minha oraçJo seja ouvida, (menclona-se o pedido). 'Rezar
, três Ava-Màrl$S e uma ,Salve Rarnha. Em casos urgentes,'
essa novena deverê 88r feIta em nove horas e mandada pu
blicar, por se ter, ,IlIQßado uma- graça M.E.Ç. ,

, "

SEMANA DE 1-7 A. 23 ,DE JANEIRO D� 1981

, Emil ,Siew-erdl's
,

',ansprache' ilD
, ,'�Alvorada"

ladrez, na ativa,
�� l; '.. ......"õl>é> I,_,

Jaraguá, bem no ciclismo
em' JOiDvill,e

Numa promoção da Ci
çfes Uno, foi 'l1el8lizada
domingç, em JOinville,
uma prova cicUstica que
contou também comi a

participação ,de pedalis
tias jaraguaenses qurel no--

, vamente, a exemplo do
ocorrido em d&zJem�ro
'S'e' houveram muito bem. A
prova fez partte dei um

I Campeonato Inferno e foi
desenvolvida nas imedia
ções da Expoville, nas cà..
tegorias estreian!lie' e es

peoiiaJl.
O percur60, de um qui

lômetro por volta, somou
na oafJe!goria 'estrelante,
30 quilômetros e foi ven
cida pelo jaraguaense
Srtvio Roberto Ewald',

x Llco Serri' x Waltter,
oastU�o x Mário't Rogério
'x Robedo. Maroos x 'Si�
f:ried ti) h(41�Q X ,Ricardo.

,_ :o$Jpgc)$' �o 'r"Uza.'
,

dOs n•.sede do Clu� a"l

gora oompleJa�t� &

quiplBido" com ,todas ,es
condições ntcesSánas,

, gra98.S ,8 ,subvenção d�
Prafeiture Municipal, re-

I passada no, ano �dO
por. ocasião dos Jogo:s A
berfoa PodHe conside
.,.' os Jasc como fato;
que fez tressurglr este es

porlfe em' Jaragttai do Sul.

,AO, URUGUAI '

r O C.lube Jaraguaense
de Xadrez estará repre-
'sentado nos dias 6, 7 e 8
de feVelreiro, em Montevi
déo, no segundo ma!ch
initernaoionai com enxa-

dristas da ,Universidad
Mayor dei Ur�gua��' que
aqui íel9tiver�m antes d��

, Jasc. A equipe I�a" Ja
está escalada.

�:. .

Yarjãa/8t pade'
ser I últiml
.. .

.. 'o Esporte Clube Fi-

com Bruno Gleorge Mars- gueirense, dia Ilha da Fi

chaI! na quarta colocação guelra, ,a leiXerTiplo �'o qu�
e Wanderlei Zooatelll fi;: v&1'n oeprrendd Já ha

caMo em quirito lugar. Já três anos,_ pretende �elaíi
na categoria espacial,'! zar novamenille! este' ano o

com 40 quilômetros, a me �árjAo, desta feita, o IV

IhOlI' ICOIOC8;Ç_ão dos, ra- Campeonato Varzeano d�
presentan!fleiS IOClails fícou Futebol - que podera
com Wa'ter Simas SeVe� !ter a sua última edição.
rino (5.0 lugar) e Bruno O fialto dev�se �s 'razões
Georgel Marschall (7.a do It'êrmino do· contrat?
colócaçãO).

'

'com õ proprileltárlo Idb l-

O oampeolilsto terá s�- m6y.el onde o campo a

quênóla no d,ia 25, do' cor- dha-se impla�dp, que
rent$, quando uma .nova não pretende maiS" �no- ,

leltapa será reaBzada. Ao vá-lo-, pétrdendc;> o, Figuei
final serão somados os reMé' e o' futebol menor

pOliltti.S de cada
.

,atletá e 'de Jaraguá do. Sul ,um 10-
suas ,respecllvàs cat!ego- "cal ex�llentie p�ra a p·rá
rias e os três' melhores !liea Sladia do esportErrei
serão p"elmi�dIos. ceaend<). ,,�gar à especu-

.

!ação l!'TIobmári�.

Umas & ·Oulras
1. - So� 'de fonte
segura que: duas cha
pes CIOncorrerão 'nas e

leições 'que serão reali
zadas no próximo mês
no Grêmio Eeportivo Ju
ventus. Des1a'

. maneira
trra-se a conclusão 'que
tem gente iß'lterea8lcla
em presidir o clube gre
nã. Que o f. bem, a
mem! :

" .,""

2. - GOZlando férias em

Piçarras, o ·amigo Dur
val Vasel, presidentel db
Departamen�o dE! Fute
boi do juvenltus. Cons
ta que leile é ótimo :pes'"
cador e foi para lá para
lIIal fim. O Bentic,a diz
que o "Do'rva" compra
.os peixes e leva para
casa, dizendo que os

fisgou. QuaJé Durval?
3. ..... Fui abordadlo por
"diwrsos,desporfistas se
o Juventua "aIi. 1_ es

te anot rne&n\O, 'integra
do • 28. Diviaão do F.....

,

.tetiof Catarinenee. s..
gunclo ,o Raul Ao<Iri
guft,MIa .queello 'só
_rã reaoIv:ida ap6s a e-,

feição do novo Presi
dente! do ,Clube.
·4. - Está nos planos'
dial ful(jlJr,a lCftj.retd,ria do

Meleque TravesSo cons
truir canchas para bo
chá, bolão e uma qua-

..,

dra d'e futebol de salão.
Será sem dúvida uma

ótima inicilaJtiva e dese-,
jamos qu:e se torne em

realidaCJel.
5. - O que o Juventus

precisa minhar gente
boa fã no João Mareal-
to é Sem 'dUvida um

quadro assOciativo. Os
futuros dirige.... d.-- ; "
vem . olhar esta.. parte '

com todo o oarinfio.
6. - GostaFifÍ de sabe,r"
aonde andam 8S esca-

'

__

,darilas qUEll dão aoesso
"

a nova arquibanoad!a:
Des� jeito: não ,dá�gen"
te; A -empreiteira ê&qU& .

ceu? . ..:,'

, 7. -

- 8aIje'<o que eet'á,
faHllnélo na "'e'é1ô �u"

'

ventos e deve ser pr06'
'

videßcia. com a lriáxi-
,

má, ur_nda... Um tele
fone. J� isso. (Aritana)

,

. Mas� �egu'ndo' in(o·rma
,çÕes, o FiglJleirense não.

lenlc:erràrá atividades", ten-
�,
ao já ..

iniciado a procura
de oultro focal q ...e sirva

. as suas ,n�ssidáéfes.
Indepenldenltiel ij� as

pecto, tambem,. deve�ã
:sair o Varjãp./81 a. parttlf
.oe fev!etreiro, ou' março!
'Quja decisäp sairá a par
tir a eleição da nova di-
retor.iaI !pFevista ; para os

próxim'Os aias., ,�;,,;

. Lio'a, ,

"einlcia
atividades '

.
"

!Ap6s .,re'(e l1eIéteS�Oi -'

_;C�V�rQ., .pel�áS,. f�ly�da"
'des ,dß! ,n:à,tal,e �nQ' 'novq,
IS Liga Jaraguaê�S1el de
J�ufe�ol de _S�l�o voltou a

ativa, ,fe.ndo reunido ,os

mambros-Íntffllrantes die
sua �djreforia_ nê quinta;.
feiira, para �raltiair sobre o

calendário destet ano, e o

programa ,(J� entrtlQâ; de

troféus" às .eqtiip� Q�
.. peãS, (Je 1980, que. 'pro
vavelm.enlfs. ocorrerã_ $iin-'
da este mês. '0et8llheS OUl"

fros foram ãbördâdOS
que daremos enfoque em
nOSSä pr6xima edição.,

j
I

I
i
I

r:
O Xadrez é. segura- xadristas com o "rating"

mente, á prímeíra moda- \ (ctasSificação), 'l1epresen
,

de a entrarlem franca ati- .tado por Walter, CUtilho,
vldade neste infcio de a- 'Prada, Lieo • Mahfud.

Verehr1te Anwesenden., zu finden, diie von dieser ne, estando o' oiUbe Ja-
, Säo estas as oinco prí-

Im Auftrage von. unse- einzigartigen Leistung raguaense, de Xadl'lelZ a melras r:od:adas: 1.a
-

_

rem :Kammerpraesidenten 1c:uenden. Die KOsMn, çtàss reallmr um campeonato, 10-0.1-81 _ MArio José
Heinz Bartel habe! j'ch ein muss ioh gleich vorweg 1"lciad� no-dia 10, com Lieo x MArio Ferreira, AI-
kleines Ged!ich!t verfassen. sagen,. tuh'n viele, Viele a participa9Ao de treze

::lo Prada x Roberto,D'N-
Das . gro�S$te '" Wetlnachts Billionen betragen., Wer enxadristas. estel Cam-

quino, Helnz Taeschner
Gesechej;J'k Jm bisherigen

hBlfl denn. dieSes kolos"e peonato !tomará os meses
x Siegfried Krelit:deld,

Leben haJt's fUelr úns in Opfer fuw uns gebracht? de janeiro e fevM,ro, ..
'

José Castilho Pintá x ,_
diesem Jahre

'

1980 gega-
Da sei an fQlgenden Maen" para definir os, melho- valdo Kuczkowskl, Rogê-

ben . Deshalb ist 'Ies ein
nem gedacht, unser be-, res tabuleiros dei Jara-

rio Vicente. x Márcos
ganz dsonderer Tag fuer .

liebter Prefeito Herr Vikltor guá do Sul' que IrAo· re.:. Mahfud. 2a, rodada -ia-
uns heute, auf den. man Bauer, in aUen Wirtsohaft- presentar o MunicJpio e

01 _ Ivaldo x Rogério, Ri
sich schon die ganZJel Wo-' sachen ein schlauer. Und '0 Clube no Campeonato cardo x Castilho, ,Sieg-.
che freute. Oh, wie sich

unser Herr Kammerprae-; Estadual, Jogos Ábertos fril9ld x Berri, RobeJ1to;x,
,'die 'Frauen freuen. Keine sidenlf, der sich Helnz Bar- Ei idlémais oompetiçöes de

Heinz, MArio x Ardo e Ro-.
Arbeilt tuh'n ,sie sich jetzt

tel nennt. Im, Verein. mit carlrter amistoso ou 6fl-
gêrio x Mlall'cos, aa, roda-

scheuen. Elektrisch koen- Ex-Prefeito Strebe und :"ial, �� decorrer diE!! 1981.
da _ 17-01 _ Aldo, x

e 's'
._...t W'

, unserem hochherzigen Go"
.. W'alter, He'','nz x Már,'o,n n Ie Jo:;;l'L aescne

, vernaldor. Oie taten sichplaetiten. Und auch nóch Berri x Roberto" Castilho
die Diele glaetten. Des ganz besonders hervor,

. EIe dar� t8mbé� a Ca,- x Siegfried x Ivaldo e Ro.und diesen Maennern ha- a 'lU

morgens eher die Haehne ' da jogador ,o � "rating" gério x Ricardo. 4;8 rodaCIa
kraehen, koennren sie

ben wir es zu danken dass
dentro do Estado, fata 20-01.- Ricardo x Mar-

schon Kleider nlalehen. bei uns jetzlt brennt das
que será oonseguidb, cos, Siegfried x Rogério,

Wenn's kle',I'ne �1'n,AI, nl'ch,t
Ucht. Dafuer -waUen wier

f Rob'erto x. ·C-"""I·lho,. Mar-lU

ihnen Tl1eJUe. hatten Ohne uma vez qUeI, con orme _'L,

schlafen kann, fasst man Wanken. So fest wie Stahl determinação em vigor, o cos x Berri, Walter x
schnell, den Schalter an. 'CJX possui o númerO mí- Heinz e Lico x Aldo. sa.
Im Momment ist alles hell u�'éI Eisen, sollten sich

nimo necessário de en- rodada _ 24-01 ....... Heinz
und Pulli machelR geht dles�

'.

Maenllietr noch mal

dann schnell. Die. Maen-
. zu .emer NetlWahl p'rae

ner sind' jetzt mal so. flink, sentlel'eln. Was WOhl,�er
denn um Schuppen. steht Wunsch aller Anwesend�n
so'n Maltor Ding. Das tut waere. So' w�er4e1n wler

die Haeckselmaschine �n� �is auf die �nochen
dréhen. .oh, Freude diass ' :�famleren, wenn mehiti ue

muesstet ,ihr mal sehen. � '100 Prozél1!t auf Ihrer

Z.eht man/sich im 'Dun- S�lte wae�en. Wir wollen

keIn die N$Chlthose ver- ,�be.r.:au<?h an �en. noch

k.ehrtherum an, 'knipst man âenken, Ôletr �n� Jeden Taq
'schnell eine Bierne an,

. das So�nenhcht tlllf �chen
Se ist's bei vielen anderen ken. Wir dank� den Herrn

Sachel!1, die sich bei Licht dass er uns. Idlliesen, sch,:,
viel besser -machen'. Oder enen Tag m. 'Gesundheit
ituh'n einem mal die Floehe halt erleben lassen � Herr

zwicken tut 'man sahnell -Die1ine Guete ist nicht ii,
-

am Schaltér druecken. Worte. zu fassen.. Gieb

Und in wenigen Sekunden dass die Maenner dIe heu

hat maJrl die Biestêr dann /te �nseren Sfaat Santa ��
gefunden. Und ,so' findet tarma und unser Munlzlp
nun heu,te die tinweihunq Jaraguá ,d? Sul v?r'WIauen

. fuer das Lichtwerk Statt "'och Jahnelmde In ihrem

a Ano loteroaciaoal
\

dI,' zu' der uns der Herr Pra.: Amt bleiben, zum Wohle

feito Viktor Bauer geladen' unseres V�terlandes:'De'"l·cl-eo'te FI'sl·ca ,halft Nicht's ist schWerer Jaraguá do, Sul, RIO Cer-
, , ai,s die passenoen Dankes r�, 21-12-80.

'

O IBIn,o de 1981 será de- para deficientes ffsicos '

nominado de "Ano lnlfer- nos, logradol:liros públicos CIDASC VACINA REBANHO EM '

nacional do 'Defi,c!iente terminais
-

rodoviários e TODOS OS MUNIClPI,OS
,

Frsioo". de ·!trens, além do alarga-
Com a instituição do manto das phrtas de ô-

"Ano Internacional do Die nlbus para 1iooilitar a en-
�iC!ienite Frsic,o", pode-sej tradla e' sarda die paraplé�
prever que em 1981, co- gloos nos vercu los.

'

mo aC!Ontéoeu com o A- Segundo o Ministro, o

no Internacional da 'Mu- Programa �e' Transportes
Iher, ·e com o AFIO Inter- para o Deficiente' de' Lo-
nacional Idla' CrianÇlal, se- comoção: beneficiará 1,5
jam !realizados Congres- millrlão de pessoasi, !entre
sos, Seminários e Cam- cegos, surdos, paraplégi-
,panhas qUiei tenltarão co- �s e outroS com proble
locar' o deficIente freico mas mOltores.. O aspecto
em .igualdade de condi- principal do programa,
ções corri las' outras pes- salilenifou Eliseu Resende
soas. é c:riar uma, consciência
Reoentemelite o Mlnis- da existência do'ldefiCJien

tro Cfo,s TransP9rtes, EIi- te e da necessidade de
seu Resende,· indepen- ," protegê-lo e reabili�á-Io
dente das homenagens e I MuiTas serãOl as InstJ·
!�ampat:'lh'as previStas, ,a- tuições, que em 198t, es

'nunCildu q., seu Min,is- �arão tr:ealizando campa
têrlo p'faneJa a constru- nhas' em favor Idb Oéfi-
çã'o de rampas de /acesso olißlnfe Ffsico,.

·r/�//////////H//�/////////"/Uh'//.M'./././//.uU'AW"��/��
�.. . �

.

. MARISOL S.A. é uma enlpref!!a· que I'ltravessaexcelentefase de expansão e sua principal �,
q� ... me�, ,é produzir, cada: vez l!1ais; �o� 'is,to, na Ma�i�o! �r�!Dpr� �á oport��nid��� ,p&:r,aquem �

,

I:
. dE!S�líl, . alcançar ßucestro, n� eX'6rClc�o de �tiI88 aptldoes profIsslOOaiS, nas mms diversa& �

fUDçõesinere�tesao �mo.:.
.

:
' MUISOLSJ.·•. fi '.dL�IFq",j,. ik c. I

";'+�::::'Y

Catari)la. Além dessa, ex
pressiva meta alcançada
foram realizadas 30 mil e

xames de tuberculose em

bovinos e suínos; 25 mil e

Xlames de brucelose em

bovinos Ie 33 mil em suí

nos; dois mil em terneiros
foram vacinado's contra a

tubercUlose e foram reali:
zados 700.mil testes !em a
ves.

A Companhia Integlrada
de Desenvolvimen.to Agrr
cola de Salnta Catarina -
Cidasc - empl1esa vincu
ladlá à Secretaria da Agri
cultura e do Ab�stecimen
to, desenvolve lem todos os

197 muni·c:rpios de Estado
o Programa de Defesa Se!"
nitária Animal de impor
tância fundamental para
San;ta Catarinlal, tanto, 00

aspecto econômico como

social. O Programa de Defesa

Objetiva a Cidasc com Sanl�tária Animal, da Gi
este Programa promover o dasc, reali:zou ainda vaci

combalf:e as doençàs e piai- nações em aVies, des,infec

rasifoses ido' rebanho cata- ções em aviários e' vacina

riníense, proporcionando,ções em herbfvoros e ca

assim, mais lucro aos cria- ninas contra Ia raiva.

dores e preservando a Slaú,.. No global,
'

o Programa
de pública, consequente-, compl1eernde 'Os combates
mentel. a febre aftosa, co'mbarte a,

-Atuam diretamente no' ação fiscalizadora à gnan
programa de Defesa Sani- Jas inc:ubatórias nó que diz
'tárhl Animai da Cidasc 528 respeito a doenças, infec:to
funcionários, sendo 132 collitagiosas,; o cpmbate' a
,m'éd,icosl-v�el�in:ários';l �86 doenças de piarasitárias: >O

auxilß�res agrÇ)pecuários e combate ,a raiva; combate
110 pessoas ,que ld'esenVlÓI; a tuberculose e bruceTo-s-e,
vem ,afividades aqmi,nis.tra;- Cem por ·c:enTo Idb l'1e-

fivas. bnho bovino catarinense
.Duranfe o ano de 1980:' (, está prOlfegldo confra a fff.

rograma <Cde Defesá Sanitá- bre, aftosa, sendo quel pa
ria Animlal vacinou" 2 mi- l1ä 1981 o grande Qbjetivo
ltiõ'es 2,50 mil 60vinos COrl,. da Cöm'panhia e manter
tra a febre aft<>'sa, ·atina.in- esse nfVéJ éfe confrófiei· dã
do 180 mil ' p,ro,prileidaaes principal' doença da bovi
rurais do Estado die Santa nict,Jltura.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(;, ;� A'Socledadê'�spôitiva el Recreativã" "�áixai ' AZul!' , ';

'éítcel"ta'liá ó"� :dê :i'959:com justas' 'e: inérécidäs; vitóJlias:, ,

transformando-ae no melhor dos quadros varzeanos de Ja

�aguá Cilo,Sul, sendo lembrados pór um ds$P.Ortista os.. 'm�, ,

Uiöies àt�etm Mânb AiroSo, LourençO ErSchiAg,' ,,�i1hur-: ,;.-, ," �,.' "

'"
"

..

, ",I "'j�el'iiAg, �?acir9SiNíà, Alvino B.artel,. Moretti, S<:f;lliwil)sky,'
El:Ío1�d�i Jorge' Ersohirig·e vas%>-,+ßPilris,_ :

--':'l A olifblira 'da b8Íilana erã "u'ma�'daS' fóntes de maior,

�iqúeiB nOs mubltifplos d8 Jia:raguá do Sul' e
.

Guaramirim
.

'-

IOtànefo os·-expor.tatfõ�.;:c.om gtandEts dific_�ld:ad�,�; dadá �
,.

esCasS,ez d� 'vagões" 'pata o transporte. Óáí porque ..OS
'.

'ptefeltos "EmH10' M8:hnke" Junior e Luciano' Demarchi;' äe
'GuatàmlHmi e- Jàr.aguá, 'r.espeotivamEnlte, c6:m a assistência

,
'

'do sr, Artur'MOIler; r:eumJâin-sé, para assentar medidas de
.

.

"proteç'ãO';'<tantocàos'- exportadores como aoe plantadores.
,� �'-,__"'Afir:mS' InrJú,stllia'e Comércio W. Waage �.A., pu- ..

'''bJ1eava'' orseu" bafaA�, enoerrado em 31 de dezembro de'"
1950, assínadb por Wolfgang Waage,

. Diréto'r�p,r�ident�;'
,

Heinz Marquardt; Dlretor-Gerente, Francisco F'" Fisc'her '

.

G:t. _ CRCSG' n.O 314. O Con�elho 'Fi�al �ra cóm� :

p<?sto dos, ,segui'nrtes: Artur Mülle'r,
t

D�. Waklerni�o Mäzu;e�
cl chen e' Vi'rgio RubIAL: "

0inegue, depois Evi Sin�val, posteri�rm�te 'ado
, �ando ou!ros pseuaôAimos e que desagu'aram no B�rão

. de rtapocu, pÓr' graÇia e obra de sêu" c�mpárihei;ó do' Ins-
.

tituto Histórico' e Geográf.ico de: Santa Catarina, -� atual
Assessor Especiaf' EJ'o Vice-Governador, dr. bailt� Ma'10-.
ráno;mia um- retrospecti,vo I natalino, sob' '0 titulo "Ecos
NataUnos Cilo tlube A. Baependi"; que' finalizava: "A 'ale
gria do Natal estendeu-se como I:IIn manto',' sobre todos
,.os presegtes, um manto que é o momento de paz sobre
Ia alma humana, em que desaparecem todas as angústias,
ifodo� os desesperas, fados os desenganos, toda� as ilu
sões. Foi uma festa maravtlhasa ... a.festa da humani

dade".,

\ \

HÁ 25 AI'fOS
, �' -� !.

JOCAPI, funcionário público federal, locutor de rá-
•

dia e jornalista era 8111'9 de crrtlcas d�scabidas. Foi ar
que.o J; de Castilho Plóto escreveu o Cotuc8ndo! ... "A
inveja, o despeito, o hábito de intrigar 8 sem' motivo ius
tificadp pôr' defeito nesta 'pu maquela pessoa, são demons
trações �egmmas de eomplexo de inferioridade! É, por is
so ·mesmo, 'uma doença· multo' "dfgsemlnada" e que não
eseolhe idade e nem· posição, é dessas doenças quê em
feiam, envelhecem, aniqUilam e oonsomem o indlvrduo! Pa
ra .esses pobres .doentes, ,nós "receitamos", entre outras
coisas" a atividade 'na imprensa e 'na radiodifusão, traba
lho oapaz de . oQl')ferir ao: lr:Jdlvrduo 181 desejada personali
dade, auto-confiança, Independente. d, atitude! .• , Manja-
["ami •••

II
� '"J, '.

i •. f �.: r ��I

,_ Estava sendo e�lI!)erado para o dia 9, nesta
.

�cída
de, Ill:

.

Jaime de B�ri'ós .CÁmarà, Arcebispo do Flio de Ja
neiro .. O Ilustre prrnclpe da Igreja Católica vinha 1). Jara�
guá do ,Sul em ·caráter,estrltamente particular, pregar o.

retiro de oerca de 40 sacerdotes, no Ginásio �,o Lurs,
onde ficaria hospedado.

'

_ Artur,MOner 'reoebla otrclo do Desembargador Arno
Ped'ro Hoesohel, Juiz de direito da Comarca ide Jaraguá

-. do, SuI,.PQr., multas anos, comunicando ter sido eleito
,peJo Egrégip T:rlbun'al de Justiça, Corregedor Geral, cujas
,funçõ�.a�sumfa naquela, ,data.

" , , '.. ..

,
• '.� H� 1.0 �NOS

Para evitar õ estràngulamento .do trânsito, empre-
sa empreiteira exàcut�va' obra d.a mlmfcipalidade, com o

atêrro da
.

Epitádio Pesso�', na altura do viaduto e alar

gando em mais 2. metrcis' li rua Venâncio da SiI\I18! Porto'
'entre,à Franciscó da 'Paula e a Ind. Mad. RudOlf'S�A.,
pàssärido a ter itoms de pista rolante. A ponte pênsil Ja
có'Alfredo Emmedoerfer, 'do lado do Clube At!ético Bae-'

pend� recebiai O atefro
.

'de. 750 caminh��s de terra, ,na�

rua Ney. Frá'riéo.� No Rio Cerro ooncluia-se uma ponte de

concreto. de 18m 'e serviços de retificação da estrada,
com aterro � A Tifa Terezinha, atual principal via de aces

so à Ner.eu. J:Lamos, dePois da conclusão da ponte de
1C0ncreto, recebia' substancial aterr<? e cond!ções de lJer
manente trânsito da produção de milho e arroz.

. _ O Capitão Dlegado da Capitani� dos 'Portos do

I
Estado de Santa Catarina, em São Franci'sco do Sul, reu

;nia os prefeitos muniCipais da, regi�o, P�Ja !ratar da fis:
", cali?:aç�o ßa.poI1:lIçã<? �o .mar, rios, �agoas e outros tratos

de águ�. A �utórldade .entendla que o despejo indíscrimi-
, I'lad.Q,de . .detritos nas Rra,lfls, rias e lagoas da região: én�

"
ifre .as.qu�!s se situa Jaraguá do Sill, vem poluindo ·co.n

, sideravelme,nte as águas, Com destruição da fauna e flóra
" aquática, assim como também da f1óra terrestre' quando
rsuas ,rarzes absorvem os .'ageAtes polufdores,

.

_ Matna foi a cidade oatarlnense escolhida" para' a
dlstribulçAo vIa

'

ter�t� 'da correspondênc,là 'para o Esta� -.'

\ ,. " - - . .

do de S,alÍta Ca�arlna, beneficIando nosso Estado 'pOT '

",. uma rápida dlstrlbuíçÀo da correspodên-oia. q1:le;' normal-
..

. .:ne.�ie, 'seGul� 'p'ri�elró 'pare a Capltal"do"Estado ê, de:: •

pois, .vq:ltayâ �ara' o resto
.

do Estado." " "',, "
I "

• _,. �. .f
� (_

....

_... " _

.-
�

��, 'AURE-A'�MeLLER (HIUBB�
Tabeliã e Oficiai do Registro d�
� - Protestos

EDIT,A.l

peio presente edital de citação pE>.dimos aos

senhores abaIXO r�:acionadQs .que compareçam
�m nosso cart6rjo para tratarem de assuntos de
seus Interesses:

"
.

Arthur Sfret, ,Rua Gustavo Streit, 1.425, F\allcho.

1;'" 'L :''S;.�

':�1..;:-: «': ��1
'�0: ml!lndol está, , pr0QJe.diP\1lo,

(1 futur(),,'é.!brilhMte, e.!llin�É!m
.

,pod� mudar esS8' te!'ldêrl�i&�ge
Al(' d��hi��6FjB\� ""'és devemps
r.ealimr. uma,propaiJanda,' caftls
tante- entee Q. pov,o, ,sebr� ,os ,(a
tos represellfativ;9s do : progr.es-

'�.so, do.mUl7ldo, e, do. seu -brllhante,
, " ... .

futuro". �e �odo, :"q��� EWilIiI�le
possa ganhar cOFlfial:!ÇIa na v)tó
r.ia", (Jos� Sarney," Presidente

N,acional .?O, PDS,?). .

'7
.*

..-�

"Se os grupos eepltallstas
monopolistes .norte-amencanoe
persistirem na. pOlitica de agres-
...' " o

são e guel"[a" um dia' ",irã em

que serão enforcadps pelos po
vos de todo à munda. O m�
mo destino espera os cúmpll
ces dos Estados Unidos". (Mi-

. guel .A:r,n8es, em recente comí
,

cio em Caruaru?),

,

em Lages?)'
-�;""''f.o '_!ilf

"Aquele que só ·vê"o,,�ado i'a�
dioso, das--;c0isaSce .não' as' ,éJli,�i
'culdades, ,do poáe,. Mar� oom
sucesso· 'pàra o cumprlmento 'do

que exiQe o, :partid'o'!) . .�RreSl
dente João:, ,F.igueiredo, na sua

álo,cução· de timi'de-ane?).
-*-

1'É preciso tazer com que to

.das as mulliléres capazes de

'trabalhar participem na frente

de tnaballilO;' segundo o princí
pio de salário' igl!lal para traba

lho
.. igu<al .' isso deve ser feito o

mais depressa po�sível") (Betty
Ffieden,. falando às feministas

de ChiGago?) ..
-*-

"A única via para se res�lve
rem as questões .de 'natureza

ideoló�ica
.

ou as controvérs(as
AO seio. do 'pove é o método
democrático da discussão,' 'a

critica, a persuasão e
.

educa
ção, e nunoa 0 método de coer

,são ê repressão�'). �el')ad9r
Leno:!r Vargas Ferreira, apa�i
guarida IJma, dissidência. do
PDS?) .

.-*�

"No -mundo as' coisas'. são

complexas, e" determinadas' p®r
diversos fatores., Um pr0ble'n:'Ia
deve 'ser visto nos· seus ..ai,fe

rerltes- aspectos e não num, só

·aspecto". (Dieter Sc(;)midt,.· de
fendendo a instalação da' usina

de g'aseificação de, carirão· na�
imediaçõ�s de Blumel'lau?) .

"-*-.

"A l8uto-satisfação é inim_iga '

do estudo. Se queremos aprer.l�
.der realmente alguma co'isa de

vemos começar por libertar-nos
disso. Com relação a ,nós pró
prios, devemos .ser insaci�veis
na aprendiZiagem e, com rela

ção aos outros, insaciáveis no

ensino". (�rofessor do Curso

Bardall, numa entrevista �p Ca

nal 12?).
_.__

"Devemos confi'ar nas màssas
e devemos confiar no "àrtidó.,
Esses são dois princípios fun

dam�ntaJs. Se duvidarmos de

les nadia poderemos fazer" ,

(Vereador Waldemar tl'a Silva

"lDentro do partido, a oposi
ção e 'a luta entre idéias de' na

ture2Ía diferentes são' um fàto

fréqtiente; no partido,' is�é' um \,

reflexo das contradições 'llJue

existem entre' as classes e entr�
() novo e o velho no' interior da

sociedade. Se não existissem

contradiçÕ'es no partida e r:lão

houvesse Il!Ita ídeológiea para'
•

resolvê��as,' a vida 'do • partido ------,------�-:-...----------i
cessaria", (Beputado Pedro Iyo IMOBILIÁRIA
Campos, respondendo a um re-

-I ,�'
, .SANTA MARIA (Ltda.

,

'p6rtet que 'lnd�g:ava: I sobre ci- ",/ff. compra:- Venda é AdmlDlstraçã<? de Imóveis,

são no PMDB?). VJ,j ri
Nada disso. O que se preten-

infclo- das obras, da BR-282' no
tr�� 1'lfr,edo Wa9.��(:�om:;.Re- .

tiro'n.· ''''''. ':,... • ,,,'o
_*-

"Não' sé creye espe"�r que os
'problemàS, se

•

acumulem � �dêem
lugár, a múltiplas complicações,
para sp depo.is" te!'l,tar resolvê�
-los. Os difigel)t�s "devem to

mar o comando do movimento
e não deixar-se' levar a 'rebo
que". (Ministro Mário Andieaz
za, falando aos vereädores de

Iblrama, quando da última en

chente 'que destruiu uma barra

gem do" DNOS?) .

_*_

"o de que precisamos' é de

um estado de espírito, entusias-'
ta, mas calmo, e 'de um\! ativi

dade intensa mas bem ordena- ,

da;'. (Ministro Golbe,y do Cou-
.

' I

to e SiI\IIa, em entrevista à re-

vista "Veja"?).
.
\

_*_

"Todas as decisões "d� certa
,

importância tomadas pelos ór'
.

gãos superiores do partido de

vem ser prontamente transmiti
das aos órgãos inferioras, bem

como ã massa dos membros do

partidO". (Plinio' 'Salgaoo, esta
belecendo as funções rif,ä i'Câ'ma

,

ro: dos 40';, in "ABC do Inte-

gralismo"?) .

-*-

"TodoS· os' coml!Jr:listas devem

compreender. a seguiÄte verda�
de: "O poder politico nasce do

fuzil". (Depl!ltado Erasmo "Dias,

aparteando o seu co'lega Alceu

Collares?) .

-*-

Filho, "oarl,lso", instalando o deu provar é que o papo sem

diretório do PDS em Ingleses' pre foi o mesmo e que nenhu

do Rio Vermelho?). .

ma afl.rmativa é válida fora do
_*_

�"Devemos por completamente
em jogo o nosso estilo de com

bate: coragem, espírito d� sa

criffclo, desprezo pela �adiga e

tenacidade nos combates contr

nuos, travados num' curto' es

paço de tempo e sem descan

so". (Sec�ário dos Transpor
tes Esperidião Amin Helou Fi

lho, defendendo o imE:läiato. rei-

seu oontexto. Todas as afirm'a

tivas deste, artigo são extraídas.

de "O livro Vermelho", Global

Editora, e 'foram feitas por Mao

Tse Tung, num perrcxlo qU,e \Ilai,

de 1927 a 1956 ... ) Quem )duvi
dar, é conferir. Com eSjsas afir

mativas que podE!m ser postas
na boca de, qualquer politico,
E1s�e livrin.ho sé Mrde ein' ven-

- dagem para a Sibii'a ..•
'

Segundo o Padre Manoel Iná

cio de Carvalho (mestre-maçon)
a Maçonaria "é a virtude perso

nlflcad" não tem um só símbo.

lo que não seja a aplicação de

alguma verdade tManscendente;
não possui uJIn só mistério que
não encubra. a prátlcà de a1gu-

NENHUMA questão é mais ros livres, Const�utores de Cate- ma virtude; a Paz,l:Iniversal é o

controversa no domínio da his- drais, na Idade Média, que. ti- seu Ideal;, o Bem é o meio de.

tória dai Maçonaria do', que a veram, Incluslve,.a pr:oteçio d06 açio; peJa p(�tlca da . caridade

sua própria origem. Teria co- rele e da Igreja . "'Livres cons- preteJl(fe chegar à fraternização.
,

maçado por ocasião da _cons- trutores", a: corresponder a de' todos os povos".
I'rução do Templo de, Salomão, "franco-maçqn", do alemão Co� a Igreja �

e suas, CO�
em

.

Jerusalém, para os maçons "Freimaurer", "pedreiro-Ilvre". gregaç6es, é a,., MaÇC)narla� . um,I .,

uni s!R1bolo dÓ,. mais, an� �Igni- A Maçonaria 6 uma.' Institui. Ser Moral: ambas se comp'õem
ficado, representando ser o ção flfantrópica, . filosófica e de it9mens e o homem é 0.)10-
'T�plô Id8at; de' cuja constru- progrl[lSSlsJ8., .Tem por objetivo m,m em qua'qutr c;rcunstã!1_cia!

.

ção particlparain"com a stilt pe- o .aPerfelçoamento materlaJ,. mo- �m qualquer ,nelo, �m, gu�lqu�r
drà . é$quadreJada e polrda: no ral

..

e l!ltefectual, da. Humanida7 amblente.,� çaqsas ��clel'!tr
silêncio do 'recoJhlmeftto' e da·

,
de, por " melo da .Invesligaç.ão al,o em todos 06 ambl8!lteS, na

medrtaçlO? Serla(umá'cOIitInua- ..constante da, Verdade, do cuft'9 socfedade, as mesmas. E, por
'ção dÔs riílsterlÖ808' EallnIot, Inflex[�er da 'Mora' e dai ,prática mrds dlY� 9úe:�ela � fI�fi�-
seita fllG8óflCá da'� dê de. desinteressada da solidariedade de social, a lei sóclológtca de
8US Crlato? Ou talvez dos pitai humana: Seu <lema: Amor _ evoluçio <(as coI.Ü"'�adês é

górlcos, na Grécia? Estarão as Verdade e ,Justiça. $ua Bandei- sempre a mesma,' trat�se da
8uaa or:lgens na Antiga MistIca 1'8: FraternIdade _ Igualdade'..,... Igreja ou se trate da ,Maçonei�
Ordem Rosa-Cruz? .Seria, um Liberdade. ria. .

prolongamento' da Ordem Tem..

,

A Maçonaria é a inteligência
I

Em princ[pio,. a Igreja, não

plárla? ! do 'homem voltada para o Bem, .

admite nOs seminários senão'
SAo hip6teses que admitem O Maçon

.

está obrigado, por alunos ,com" a "vocação cleri-

algum relacionamento, �s s�s vocaçio, a prallcar a' mora' e, cal", e um doe deveres docen-
rHuala e 8uas pr6t1ca. foram, se compreender seus deveres, tes é assegura,r-se, no decurso
dá �Igum lhOCIo, �lnsplrados e nunca se converterá em um' es- dos estudos; se essa vocaçi9 é
baseados nesses 8conlfeclmen- túpldo ateu, Iconoclasta ou em rear e persl8fente, e eliminar as
tós hlst6rlcos.· , libertino irreligioso: tudo com- que n� a possuam. S� nio
A verdadeira orfgem da,_�aço- preende e tudo perdoa, confor- obstante 8888S precauç6es; o

naria parece 'estar
,

nas Corpo�" me' sua inteligênciâ; sua ctiltu'; rerirutameóto "da Igl'ej� 'é :aE!fei�
raçõe� pperárias, dos,

.

Pedrei! ra, sua formàçãQ rnaçÔ�i�á;
'.�

,tuosâ, m�s;no sqb, �eu p-orito 'de

/' ....;..*_ \

"Pelo que respeita aos meus

desejos,' n�o est8lrramos inte·

lessados 81'1) lu�r ainda que
fosse um só dia. Contudo, se

. .

.

as circunstâncias nos forçarem
a lutar, poderemos lutar até o

.

fim.. (Deput,ado Epitácio, Bitten
oourt, defendendo a sua' reelei

ção à Presidên.cia da Assem

bléia Legisaltiva?). ,

-*�

"Guardai-vos da arrogância.
Isso constitui uma questão de

princrpio para os d,irigentes,
m�s é também uma importante
condição para manter a u�i�a�

.

de. Nem mesmo aqueles, que
�

não cometeram erros .graves e
.. _

_'". 0'1" .•• "",.,"\

consegui,rem grandes . êxitos no

tÍ'àbaihó devem sér arrogaAtés".
(O. Evaristo Arns, aconselhan

do Lula,') dUfante a\gréíie'Cào
ABC?).

-*_

"Os órgãos do partido devem
definrr uma linhä diretriz co'rre
ta e encoAtràr soluções 'par'a os

problemas que su'rgem, de mo

do a erigir-se em âutênticos
oentros de direçãO" . (Jorge
Bornhausen, na Convenção do

PDS?).
�.-

I) )

"O povo e só o povo consti

tui a fo-r�a motriz na criaçãó día'

hi:;tória unIversal". (Ulisses Gui

marães, defendendo as eleições
diretas para Presidente da Re-

pública?). (
-*-

"Uma- vez estabelecida a Ii-
.

"

nha poUtica, os quadros são um

fator determinante. Por' conse

qOência, formar segundo' um

plano um grande número de

novos quadros constitui a nos

sa tarefa de combate". (Fér
nando Bastos, instalando o Mo

vimento Trabalhista Cat8;rinens�

A Maçonaria
I

AtIgOJ!to S7hfo Protlöhl

(Membro honorâr1o' do Instituto de Cultura

Americana, reg. t;Tnesco nr. 5.041)

A

'. Programe beml Ptogramé.i<CANARINH,O - o
.

transporte c:arlnhoso•. i. ",H v" ,:. ,: �
:"" ...

JARAG(JÁ DO SIJ.L. �"� _';_;I�Ä�r� ÇÃTA.BINA.

Moret tl. Jordan & Cta.Lt da.

lVErCULOS USADOS -REVISADOS·

Selina " LDO ''': :véràe »rimâ.Vérà·inet. . � .,: ....
'

1979

Corcel." GT - begfjl tripolli � .. ,.'; .'.:. :1978

Corcel GT - branco e preto •.............. ; 1976

Opala Comodoro - branco .•••.•.•.•.•..", ...

Chevette Hatch .... dOU�fldo palha· "" ••.•...... �

Chevette L - bege, ..• , ., •.•.••••.. '.
'
•..•..........

Passat LS - branco •••• � • '•••••.• "

.

VW 1300 L - brranco
'

� .

Srasrlia - beg'El' ., ••.••,
•••••,., .' •• "7 """" ••••.•••.

Srasrlia - amarela ••••••••••••.•••.•......

Jeep 06- cil. - azul.••••••••• " •••••.•.••....

CARR()Ç�IAS HC

Hornburg Indústria
Carroçarias 'Blindadas
CARRoçARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS'I!
MOVEIS.

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

JARAGUÁ DO SUL - S.e.

Crecl N.o 418-J

COMPRAMOS
Melhor preço
VENDEMOS
Qualidade

,

ADMINISTRAMOS
. Confiança'
ALUGAMOS,
Tranquilidade

'CONSULTE-NOS, TEMOS VARIO.S IMOVEIS.·
Rua Waldemiro Ma�ufechen, 42, ..;. Fones 72-1342 e

72-1101 - JARAGUA'DO SUL- STA. 'CATAR�NA

vista, Isso decorre de causas

extrinsecas: da Infelicidade da

época que retrai' o campo de

recnitamerdo quando subsiste

a necessIdade' dos, quadros.; ,

em ar:tfgo neste. mesmo

faz meses.

jornal,

façq minhas. as palavras do

meu venerando amigo, confrade

professor, Gustavp. < Neves, ao

afirmar em seu prefácio 'do Ii-
, , Aptidão, adapfação, eis. talT!� IIr.O, que. "as tradiç6.es,da Maço-
blSm, as bases da. organi�ão narla, conservàda8 tanto f)9r
da Maçonaria. Antes de,serem trensmlS$io oral, reservada aos

submetidos àa pt:OVu, . � ..

can- IniciadÓs, ,como por meio dos

dldatos são< obJeto. de' Um In- s[mbôlos que vêm �e remotas,

quérllo que lhes deve- litctagar :
eras, '1lgados aos velhos culfos

tanto da �HU8çãO scX:ial 'e tio-
.

Iniciáticos,' conStttUein älné:la' na

norab1lfdade, como dÓ vatOr in�' atualidade' um vueráver patri
telectual e fnstrugio!

.

O trab. manto' esPirltuaf e exerce �
lho ,não está em clesenvOlv&r 'e: '?

tOdo o mundo influência de ele-
.

reá�çar
'

o vak,r da Maçona�ia' �adO sentldõ morá. e' fllosófi

como Instituição filantrópica é cd'.
," •

_ •
• t ....

progress'Sta, � sim,
, para,. que

. sela cOÍtstru[dã uma Màçonarla
' r Quanto,ao 'meStie

- ROdolfo
na 'alma de' cada 'M�Çon. Cada BoSéO,

�

ao refe"'" e eSsa nove

maçon deve 'ser, co,mO ca�a,::1' obt, \ de ManC1e( Gomes, �elo
membro da Igreja deve ser de 'ela"preênChé, úma lacuna exis

fato um i'crlstão" de verdade
I.

ferite ,na bibllOtecil maç6nlca""
'segundO 06 mandamentos de' e, áSslht: 'i'é trabalhó que acres-

Jesus Cristo, eleve ter um altar centa 80s méritos pessoais do

dentro de si para saldlficar o seu autor o reconhecimento de

Amor, a Verdade, a Justl,ça. seus conlradeS, oferecendo-
. Esse exposto,' em Iinhàs aci-. -lhes uma obra útlt e contri

ma, me ocorre diante dessa no- bulRdo para que, nas 'tetras ca

va obra de Manoel Gomes,' tàrl",ns88, passe It figurar um

P. G. M. _ "Manual do Mestre,,: livro er. apreêl6ve1 fnteresse cul

..IMaçon" por cuja remessa' e IOral, a deapêlb de sWi Inten-

dedicatória me confesso des-
.

ÇIo especfflca". ' (J)

'vanecldo depois de. me 'haver
oferecIdo tIlmÍJém seu trabalho

"DÓI Palácio Rosado ao Palácio

Cruz e ��.záJ' \�obré o quàrc' til'
ve 'oporf(l�i�adá d�.rie �'ré,erirc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ,

,DO PQVO'

. ,1 .. , Ficam convocados todos os aSsociados dia" ,I

S0CJEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA' "VIB ..

RENSE" para a Assembléia �ral Ordinária' a rea

lizar-se em 'sua-flOVia sede social sita;à"Rua' 00'
na Matilde; ·s/n.o, nesta pldadl6, no dia 31 "ete ja-

'

netrode 1981�<às 19h30mln lern 1.8 convecação; ' ..'

ou meia hora após em 2.8 convocação, com. qual- . "

quer número de asecclados pnesentes, ·a 'fllTíj'tht 'o' .'

deliberarem sobre a seguinte'
'

�

: ,ÔRDEM Dq DIA

1. Prestação de contas do exercíclo de ,1980 .. ,.,; ',� ,:
2. E�elição' dlo éonsélho Deliberativo. ' . f

3. Eleição, dá noyà Dirätoria; .

,-

.

4 .. Ass�rltos diVersos de interesse da Sociedade.

jb-Jar,aguá do Su( (SC), 12 del-janeiro de 1981·

W�LiE� ·!3ART.EL'- Presidente -

-aiS LAR Imóve.is J',

) -AGoRÄ-EM 'Novo ENDEREÇO: ','
� , .� -

,

Av. &W. Deod. da fonMca, Gal';" "Doin Frànciscó" a/13
,

'

" .

Telefone' •... : . � .-... �' ..•.•. (0473) 72-0610

� II LAR" VENDE ,1

CASAS;.
,_Rua: _HMJique� tv1arquardt, casa de m.adei ra

em bom"��ar:1Q ,d� �mx.14m, mais, abrigo, cdnten
do,ainda .um, ga�pão de ;8x10, oonStJ�urda'ê'nl ter.:.'
reno dIßI' 2m2 x 75m2. '

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

,. , Na Jateral.,da l3uB:;".�o,rge
.

Czerniewecz�'-131,' , .•

magnrfica re�id�n.cia. de, alvenlSlria dleí'l�Í1l2 .

con-
.

�tlndo 4 ,d_ormiJtóri�'?, ewc azulejados; l.:iWi'ngj
sala de TV, lavanderja, vB:randa e.l8lbrigo p/auto
mPv�l.. leim te.�re�Q _ º� 710m2' fazélÍêfO' tJrente em'
20m •. , .,

, _

:GI'! ,.'-: "", J 1 i
Fl;ua: Preso Ep�tácio PeàSoa;'càSi 'd�: aiven/St-'

ria com 2 pavil1lentós,' contendo 7 dormitórios
exc��ente para ponito 'cõmercial, terr�no 'beira-riO:
.c�m 3�m2 (J�'ar� ",�hst.,urd(; ort a:'6OO.ÓOO,OO.

. C�.SI� de. alvenaria, nova, acarpetaJdía, é àiulS
jQs até. o �eJto,. próximo Weg 1, terreno de 18x28
m2. Cr$ 1.250.000,00.

. " -

. '''-

, ,

'l\1
•

� "LAR AtUGA": Hln: � .,.: .• / C J'

Rua: João MardSltto\ 2710 .;_ Casa \ 'col'lft'el'ldo:
.

"'!oradla, bar e p�nsão," ótiJ;110 para ponto' cbmer
clal, Informações na Lar· Im9vels pelo, fone 72-0510

Lidia OeIrdozo. Ela. brasileira,

·PP�Ílrla. natUra ,de 'Cedro Alto.
'ne$fit Estado;, domlçßlàda 8 r.e-'

sldente. na ,
Aua ' JoIO P.lanins

cti�,
•

nesta cldpd&, 'filha de

JOaquJni:de��h6'�e dá Ce

cilta, de oir'vaiho ...
" ;;� ::.

MUITO' ti
.

' neste Estado. domiciliado , re-
•.

n aldente na Rua Max -Euqenio
itftolftO T.� n� c(dade.

.

1I'1h6) fi. 'Nifo CarCiOzo e de
PrOl. ,..aIo •.-w

O encerramentO ai '1980 foi singylarmente pr6� Áurea Müller Grubba. Oficiai Rio de Lu� �. neste distrito, n-

�g.'oerfi;'� fOítiês e .,pl dimonstril� �;"l..). do Re91�tro:ClYli.!d_' 1I.6i DttIilliL, lho di;.$ertoldo� Jungton,e, de.

carinho çom,que Wf'4f1ninha tamfiia' Ybnfd8rrêÍlSân'�f"': to da Cemarca de Jaraguá do RlIth Streiow Jungton •

guidos.
-e ''''·,:, "'._ ..".

-- ,.- .. ---- _. Sul, Estado_4e-Sama.catag.,...- EditaI11.767·de·Ó9.01'J981
. 'cí�'�. circulo de minha'

.

famílfa, não na, Brasil. faz saber que com- Atlr Luiz SI••reIt •

àöU-'êlado·'•.�ibjidal." de Cl8l'áter prbmo��, pareCeram em C"nóri�. e_lbln� LeonIda FrelbftrÍer
"

nem_� at'flgurar em colunas säClàis� .c . �:.::t do.os doduméntoá 'xlgttlG18 pe-. IEle,. brasileiro, solteiro, auxt-

Ta)y&z, 1••,:
...

$8. deva a a� ...ctrcunstancl8ls·-.... Ia. LeI a fim da,se hablUtuem, liar de escritóriO;. natural de Ja-

de ,nilm.... tOnriiaÇio '-q..., notr tià�'..lires;' fói' para C8881':" _"',) "'. ..; r�uª do Sul, domiciliado e re-

maf'Cl8daJMtlà���rl�e e pautada pela,rigldft.� Edl�l.n;Ç �U,763 de:fJ7:�1',;�1 ,
Si�en!�:,l� FiUá Berth� Weeg�,

pIIinclpros étlcos e profislslonals. -

,

�. nesta cidàde, filho de Afonso

Eó,��ciue m& separa dos anos qU8rehta' Cóp� recebida do cartório de> stewétdt e de Mari'a Ayroso
e dnqüentà,

.

� oe de mlnh, formro&o -;- nãe 10.1 o Gu.aramlrim, neste Eltado .. 'll
.
SiMrdt. EI�, braslléira, soltei:

, " ya. J-� Valmo'- Kienen _, .. 'I' �'r ' -,

. suflCI�-,� álterW uma linha de CQínpOt1amenlo.... .

. ra, comerciante, natural de J�

que heI'dei ele mêU8 saudosos pais e de meus aba-
Maria Ter_ilha AlbanO raguá' -�o S�I� domiciliada e re-

II"_:
. . ,

-

i Ele. brasileiro, solteiro, moto-'d R F d' d P.

ZBuv., mestres.·. _ .,. SI ente na ue er man o ra-

.' E eate 'Ineeme tempo me reservou I 'f8Cétas rista, "Iatural de Jar&Qut do Sul, di� nesta cidadel filha de Ber-

curlC)88s e Ocorrências marcadamente sirlgutâre8' e domicil�o e residente na Rua I1àrdlnó' Frêlberger e' de Ida

singulannente maro8da!8, tais como a de niD haver Bt!rliardQ Dornbusch, nesta ci- 'Relntjqid FrelbergeJ'. .

cursado uma �de, a' de �rkoSain'entê ser dade, fith� de Martin. Kienen' e edital 11.768 'de 13.0(1981
'

• .1

professor, rhalgrado :outros acenos finariceiramerite de Clara .Junckes Klenén. Ela, AdeII�J� •.
mats alraénIes ..... menos eX!igentleS,.

.

II de' ter 'en� br?Silelra,
.

solteira, c�st!lr.elra, E!gI�,�",' _
.

"

'
'

" �

frentado t� a·,SOIie de pl'OV8!Ç6es, mormen_ no
natural de G.ua�lrin'l, neste jElE!, írbr�lle�r�" ,�I>I,�i�?,.,serj.

campo' da saadie,- :em -cónseqüência de duas dellca- Estadp, domici.Jiada e' r8!!idente vente,.. natural de Jilraguá do

das intervençaes dr6rgicas a. que eu '._ ;mnha �_ na Esfrada
..
Guamiranga, neste Sul, d�miciliado e �esJdente em

posa foni�"ãUbmetldos: ela de uR)' fumor. no cére- Estado, filha de, Antonio 'Fral1- R{o Cerr�, n: neste distrito" filh?
bro, eu dê 'UI'n8' deficiêncIa cardiaca. . cisoo Albano e de AhadÍr' Alba- de Tugend Steinert e de' Irene'

_ Houve rnornemos sombrios, mas Os ''de ca"iter .
no. Borch�rd( S���rt. 'E!a, brasi-

familiar e profissional sobrepujaram' qualquer onda Edital 11.764 de 07.01.1981 \leÍra,-, ��Itej� .s�rvente," naltural
de depresS,ão . e' contribuíram para injetar -.n- Ademir .,.... • <Ie Jaraguá do .sul, domiciliada·

pre mals cdlmi-",o em minha vida. Vallraud Wendorff .

e residente em Barra.' do Rio

, Foi. assim que realizei 'Uma série de cursos, em Ele, brasileiro, solteiro, Indus- CerrC?, neste d,lstrito,
.

filha de

diversas capitals.,brasileiras e até Integrando dele- ·ti'iário, natural de Jaraguã do' Harold Kath ,e de Erna Kath.. �

g8ÇÕes do 'nosso EstadO. Foi assim que recebi' o Sul, domiclHado e ,residente em Editall.·:11�7.69 _� ��,.�{\9�1":')rl
pr� de limai terceira filha, após quinze anQs Rio dia L.ui I, neste distrito, fi- Gilma! �IIJ_'.' .

de intervalo. Foi assim qUê comemoreI' meuS vinte lho de Alex Drew� e. de 'Regina Ruth.,�� �
,

e cinco anOs � magistério, cercadO pela admlra- Koepp Drews. Ela, brasileira, Eie,. brasifeiro, .•sol.t�irci� ,operá-.
ção, amizade' e_ reconhecirnen1O de meus altuais e solteira, do lar, natural de Ja- rio, natuTtál -de, Jarl'lguã do. Sul,
ex-alunos e c;te entidades da região: raguá do 'Sul, domloiliada'e 're- domiciliado e residente efll ,E��

E, há poucos dias, fui alvO' de, demonstraç6es -sid'ente em Ribeirão Grande da tr!'l�a Nova, neste distritô� fill}p
de afeto e bem-querer por 'duas raz6es emlnent'e- Luz, neste distrito filna de AI- de Siegfried • Scha!i!l�kL � �<j�
mIen't caras: no.dia 23.12.80,

.

por ter-me",. t9,l'nado., I:lrecht, Wendórff. e de Elsina Ema' Krüger Schaij'liski, Ela,

avô, no d.� 31:12.80: por. ter ceI,,,r�dO. mint'la� �9.- Wendorff. br�siLeiJl,a, �pl.fitira",i 9on'f�ra,
da.s detprata -de casamento. � ... ; .", ',', .",

Edital 11.765 de'-09.01.1981 naturaIJ.:de Jaraguâ-cfo Sul, ·do-

Nas duas oportun'ida!Cfes, novamenlte me reçolhi Henrique Ce.conetf9 '. miciliada e' residente em G'ari·

ao selo de minha familia, para comemorar dátàs tão' Luzia Magalir Rosa baldi, neste distritoj tnhal de. Ar-

importantes e tão carr'egad81S1 • emoção. Por am- Ele, brasileiro, solteiro, co- noldo Germano Alfredo Kopsch.
b8S1 as razÕ/elS, .recebl inúmeros cumpnrnentos, mas, merciário, natural de Lauro Mül- e de Herta Geor.g Kopsch"

por' dever de jU8llçà, desejo tornar p,ib'ico ,meus ler, dom)cillij;l�O e ,Iesiclente em Edital 11,770'Ele-�3,01,198"
agradecimenlOe aO' CORREIO DQ POVO pela fonna SFlnt& Luzia. "neste distrito, filho Carlos.Fernando Pereira e

tisonjeira, simpática � elogiosa com que se referiu de Ôtãvio Ca'sCOAA�� ,ei. �e Ro- Marlene� . '. - ". '.

à minha pessoa, à 19a. UCRE pelas demonStra.ç6es sa Meira Cesconetto. Ela, bra· Ele, brasileIro, solteiro; indoo-..

inequívocas de cadnflo com que me cercaram em sih�i:ra;- solteira, escriturãria, na- tl'lãí:iO,�·-.n'8tural -de ';Pomerodéf;

�is uma oportunicl!&de e de difelferdes modOs, aro tural de Jaraguã do Sul, domi- nesté- EsNKfO,. domlclllldc1·'e re;

Colégio SAo Luís, sempre presen_ lem todos os ciliada e �si,qen�e em, Santa sidenté_em·;Jo.lnvllle, neste- !:fitá"'

.paSSiOS' �e minha' 'carreira pfoflssional. Luzia, neste distrito, filha de dOr�fnl'to·' de Joaquim' Antonl'!>
.I Pa11Ieularizar agradecimentos ai diferentes pes_ Alvino FföSa � de' Mariâ'Ediie Domiciilno' Pereira' 'e ,de- Arta,

soas com que· tenho O Rr&zer de conviver e ti'aba- t"
. Gascho Rosa." • . Belárinino"Gonzaga' Pereira,·' •

Ihar, no ..CORREIO DO POVO, na,19&. 'UÇfl,E e no Edital '11.766 'de 09;0'1.1981' Ela, b�Fl8i1elra, sol�lr81 'profes-
COl,;�IO ·SA'O· LUfS; 'seria ,compróinetedor de mi- Waldemiro Glatz e sora; natural' de'Jareguá do'Sul,
nha par1le, daí pór q�' �tomar público meu reco- Lori JúngÍon domlcßJada ·e residente 'em'Rlo

l'hec1men'lO e o cie minha família pela forma mâis \rele7 brasileiro, solteiro, .ope· Cerro 11"neste distrito, 'filha d,e.
, sirnpres; maS crelam)"Me,} a mais sincera e abr,..,- rário, natural de Jaraguã do Gerhard Ro'eder e de Irene Wen-

gente de todas: GENTE, )MUITO OBRIGADO!' ',' ", Sul, �omlciH�do'e residente, na dotff,-Rl:làder.
, j '. �

:':
' "

! Ru'a '25 de 'JLÍlho', 'nesta cidade, Edital"11.771'dà·13;01.1981··'·
filho de Osvaldo Glatz e de Irm� Walfrld Cardozo • ,Marra do- .,:

gard Kath (Glatz.. Ela, brasileira"
soJtel�a, ,naltural de Jaraguã do

- ...

I . � '. :

Sul, domlcJllada e :r:esldellte em'
Ele, , bmsilelro,' sõltelro-; ven

dedor, .. natural de Pomerode,

';, "'r�-'l .'
.

.; ",COMÀRCA;DE l'ARAGUA DO SUL

CARTóRIO DOS FEITOS DA FAZENDA

.Canno de eanralho

·c •

!e·�raRI�ln�getn '

I

"Vargas
�

. ..:....: da' lldó Domingos V•.,gas -

�E!,VIÇ!>S COM RETRq,E;IÇÄYA,gElqS � '�
E 'TRATORES D�- ESTEIRAS

-

.. ".:,;� r·_E� ,

Tubos SàntCi311�lena�,
.

l
.

rU��OS'7�.A9n;.I!ATOS 1)1!'!CONCÄE'fö'�" ,,�
, I /ln ai���i'!"EM 'GEFJAL .

.

.'

; Rua Jolnville, 1016 - Fo,ne: 72-1101 _

JAF!AGPA DO SUL. .'

'

-:- Santa Catarina
� J.' l ..

, .. "'J. � ':;1 'Jn�F '!o
.<

-
-

, -� •.
' ·,1"'·1<"1 ..

-

r
\ '

.

A ..��n98 da. sUa comprá 9." da'·�lUa-ve....
da, ........�JI'liJnl�, ié.O�'a dá' Inv.aátlffiêiifo.· .,;,

_.

.

,. Se,,�Oc•.quer �o�ra��6ü' vendé,':i.ii1i1.Yrt16- �
..

:.el, prOcUr. ca �PREENDlMeN'r�S '. I!'íQTfILil...
·"

!,IQSoIMA'RCATTO LTDA. 'r ...c, k� •. ,I.
_ .("",

Eiupremiiiéritos ; 'líßoíQiládos.,� �
.

' �,,�� _',' Marcatto tIda... �� '1, --�, .•

, .

.. . AV· MA�· �.Dee'pO!o, 1.11,p - fone: 72-0166
;'!"'}� "Ii?'.".IJ.A�' DO SUL - SC . �.-
.- . �

....

RelólÕ�iii6\venida
.

"'i\,i ',�! ,; '.�;. �") ,'i' ( )C� n'u'J' � Cf' � 1
,

'\\: : �

����1�� 9,'!.�N� MOMENTOS
··tl"lKI,· "'f rI"t ,-i;,·,. �', IY�1 .Jt � . .,

,

)' "Preselllltele-:com1 jóias e as mais finas Slffg&sto'e'& •

�a RELO�P��!�'ebAf'f�!PA.; Marechal

<i':�P.N}i�"1. �rgas. , " .

'o; r\.,

_ fChe'veth� - Opal� C,r�va,n - ·Camionete ). , ,�I'�'

Firlanc'i.�qQS ',' em:. :.te�" ;�.mésés ';'.a· �

f:- ••J '".- f��

eml! E1Dm'en'dörfe� COD1 •. 'd� VeícuIo.s,�L_da.
•

•

-. \
j

..

Av.· Mal. De'odoro (em frente à 19w:eJ� Matriz)
('_", : .. �onés:)�-pii�o\·\72::o�5i;���$69{·' ':,�""; "

.

''';'''t "":'

tI-' "." .

, .

_",n'" �EDlTAL DE LEII1AO .. '
.�

",I

r Ve'llda @� .-1,O"leilão: dilSl. 05, d,e,.f���iro"J!l.lf.,·
, às 9h30min .. Venda �m 2.° leilão:, dia 16 de!tfe\fe-�.
reiro p.v.;..às '9113Ómfn, por quem mai'si der .....Ex&:. "1

,

' ,eução, 'Fispa! �.o 6",�11. Exequel1tel: ,.A" FAZÊNDA
, DO ESTA[i)O,�DESANTA CATARINA., Execultada�
COM�RCfO E INDúSTRIA W..RADU�N� S,.A.. Bf'r:lsl'/'

, a \ ser.em �leilQados:, :1.0)' Uma constrl;lQão elJl "81�e- .

I naria dei tijolos. tipo industrial, cober1ti8! .com te-r
.Ihas de barro. fr.ancesas, medinldb 38"m�.lde fr$l')t!9'; .

• por ..34ms.de fundos, em pante dElI um, d'oi.Si e três
; pisos, ocupada .ante:riormente por engenho de �( .

I neficialr 'arroz e, localizado em te'rreno d/SI ex�
.�çutaJQla.:er<n :Rip�'p'erpo H,. municrpio da Jaragllá do
Sul. Aval,i�da em Cr$ 200. 000,00 (Duzen�os m.ll
cruZl9liros)'. Fica ainda intimlSldo por este �dital o

represent:anlte legal da executada Comércio e 'In
dústria .W� .Radllenz-S�A., sr. Hilbe1rt R�dl!el'\z, ca
so sua intim�ç�o ,I"),8P sejlal wssfv�1 .pe I<;) Sr.' .ofi-·
cial de;:JuSlU�a", J:),aJdb'e passado nesta cidade ...e

CGmal'Ga de Jár�Qu� do Sul,. aos cinco <;filalS. cf,o
mês·,d,e- jaFleirQ,"do .anG I�e mU. n��c�nt9.s "e 101-
tenta e um. 'Eu:....er�() �inter, ,Escr;.jyãp:�,ªign'a�. l

r, do o; subScrevi. �

� I

jO ":,1",7'OI'(t

'. � ,

I

Edital" 11.772 dê: 13.Ô1:1981
vaJêlr DIOjeneà MáJtIne.

.

Jurpma ;Get8ch..... �:
. , . '.: -

,;''j
,

, �i;', 'brasileiro, ä_oltelr�,:: ier
ve�e,. natur!!l de � 'Jarafluá . do

Sul, domlcmSido e residente em

Três Rios d'o' Norte, neste�di!ftl'i

to, filho de Apolonério' Martins
e de Santina Abelino' Martins,

Ela,� brasileira, . solteira, castu-
.

relra, natural de' MâtelAndia,
Pa�aná, domicltlada e residente

ern·Bh.rral1Ctd 'RIO, � riester
distrito, filha: de Fra!loiscO Gats
cl'l�Fl ré' d�vàsselé;;ä· '�ores- •

'kl� Gaf8cl;�r, Jç � . a:� \ fi, •

Edital 11;773 d� 13.01.19á1
Eli da Silva e I. Gorges.

1
....

Ele; brasi.leiro, solteiro, ven-,

decto(, nat�ra1 de Jaraguá do

Sul" dpmicU!'adQ e resi,<;Iente Av,)
Getúlio Vargas, n8llte distrito"
filhó, de Leopoldo Pedro da Sil

va e de Bilda da Silva. Ela,
brasileira, solteira, costureira,
"Mural de J'araguá do' Sul; do

micitiada' e residente na Rua

Fre�eric WjHiam Sorinenhohl,
nesta cidade, filha de LeOpoldo
Gorges e de IAgata Klein.

Edital 11.774 de 13.01.1981
Claudio Emlllo Guucó e

• r f'

Mârtl s'1ivâ'
., "I'" •

.

. ,"
.�'" ..., .. 'í��F� 4.�1-!".�1 ·'r'.·,.J. �

Ele, brasileiro, divorciàdo,

fU.[lciop�rie. piibllco; ,nátural de

de Jo!nvil�e, neste, . Estado, do

m,iç:lllado Je re.sl,dente na Rua

/P��or .FeJdin,�nc;lo .Schlünzen,
'nesta

.. cidade, fiIhG,.·de Emilio

M�rcello _ Guaeco e de CI�ra

FitK1!,r GlWICO. Ela, brasileira,
.

soltei�a, do lar, natural' d, Vila
d�, qlorllji, ryést� Estado, domi

ciUackil e residente na Flua, Pas-

tO,f ,Ferdlnanda SehlOnzen; nes

t� cidade, filha de Manoe! da

Silva e de Emitia VenAneio sn·
••

. E para· que chegue ao co

nhecimento de tod�s,' mandel

passar o presente Edital, que
Ifel'â

.

publicado pela Imprensa
e -em' "cart6rlo, onde seFá afí
xaClo 'durante 15 dias. Se al

guém"soub,ßr 'de algum Impe
dimento, acuse.:o para �s fins

l�al8':
,-

.

'
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. � ....... ( ",
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'"

Como ocorre t9Q:O$ 0'5 ,t�i�, têm ,d�minuido consi- ßI�eIGl.;INA
anO�, 'a, ,PoUcia", Flo,dovi�ria, defavelmente, ,"Em ,1979, ', ,Grau No�l"raEstadual, vQlta, a, ,r:ealizar a eér exemplo, nös. v,'erifica� ..'" ',' � , ., . '

Operação Verão lilas prin- ��s 78 àcidentes, sendo
i 2:° Orientador gducacionai

pr.incipais. rodoyias es�a- 20 fatais. Em 80, o rltJmie- 2.° Administrador Escolar de, 1-,°· e 2.° gralJ
duais da regiãO. Trabalho ro de ac'ld'entes au .....e .. 2ó "SI!t'peNisor,Êscolar d'e 1.o'lei 2.° glT'au
conjunto à "Operação Ve- , pal1a 145,I�as e� �':n���� 1:0 Administrador Escolar de,1.0 grau'
raneío", que, se realiza saçêo acidentes com mor-

" 1.° Sup'erVisor Escolar de 1.° grau
nas pratas catarlnenses, a tes reduziram para 12. Nes- 2.° Contabilidade e' Custos'

7., - SegundO o NOlí- Operação Verão ínlcrou no te caso, o "número de acl- �.o Direito lei Legislação
,ci� Weg de, novernbrOil dia 15 de dezembro ie .seu dentes aumentou devido 2.° Organização e Técnica Comercial
dezembro do ano passa-, encerramento, está \previs- ao fluxo de Vlefculos nas 2.0 Psico'logia .

,

do, a Etelirornotores Weg to para o dia 15 idle março, estradas, que também eíe- 2.° Fundamentos Psicológicos
S.A., de janeiro a de,zern- 'vindouro:. vou-se, 'pois todos estão

.

2.° ,,oidática e 'Prática de Ensino
bro daquele ano prodU2iu, Segundo o 2.° Sargehto comprando carros". 2.° Fundamentos Sociológicos
uma média, de 83 mil mo- Eduárdo Pícelll,' Coman- A Operação Verãö con- 2.° Estrutura e Funcionamento Ensino 1.° grau
tores elétricos ,men�is, e d'ante' do Ppsto n.O � da 'ta com 17 homens, assina- 2.° Fundamentos 'Históricos e Flleeöflcos
'no& wtim09 meses do ano Pplrcia. Rodoviária Esta- lou o Comandante Picolli, ,2:° Educação Ar-trstica \

cerca de 100 mU m'otol'8$l dual, localizado em Gua- que trabalham às 24 1110- 1.° EdUcação Àrtrstica
mês. J\ \fmpresa oc�a O' ramirim, a

, operação vem ras do dia. Na opinião do ,1.° Iniciação para: o Trabalho
5.° lugar entre, as fábricas sende realizada com sU-. Sargento ,"muitos motorls- 1.° Práticas 'Comerciais '9: de Serviço
de equIpamentos eletrome- cesso, obtendo..se já re- tas estão Sie conscíentlzan- 1.° ,Práticas IndlUstriais

,
,

câ�i'cos do Brasil e é a 6.a sultados altamente .posltl- 'do e por Isso a .<tendência '1.° Práticas Agropecúári'as
emptesa da Região Sul, 'vos. A PRE está atuando é sempre' diminuir o nú- 1.° Prá1icás Integradas do Lar

se-gundo à Gazeta Merclm- jlilnto às principais rodo- mero 'de acidentes. 0$ ca- 2.0 'Geogra.fia
m, com h,se na, publicà� vias da região, I como a sos

"

mais � comuns conÚ:' 1.0 Geografia
ção, do Ea'lanço· Anual., � SG-apl (daraquá id'o' Sbl:" nuam acontecendo ainda 2.° Hi'stória
também' a 360.8 ernpre;;a Guaramirim-BR 101), SC- pela �aJta de habllltação, ',1.° História
de trait$Jormação do País, ,413 (Guaramlrlm-Massa- utra:passagens mal' feitas, 2:0 '

Organização Social e Pol. do Bras:il .

conforme 'a Revista Diri..; , randuba-Btumenau), SC-, embriaguez ou excesso de 2.° Edu:cação, Moral e Crvica \,'
gente Industrial. 280 (Pirabeiraba-Campo A- velocidade", assinalou. 2.0 Educação Ffslca

_*_ I Jegr1e"-São Bento ,do Sul), Nas cinco rodovias da �.o Educa�o Frsica
.
SC 301 (São Francisco do regiãO norte-nordeste do 1.0 Magistério de 1 a. ' a 4a. séri'e', - Educ. Física:
Sul-Enseada) e SC 28'0 (Jo-

I

Estado, :aI polrcia Rodoviá- \2.0 Qurmiea
inville:.Araquàri-São Fran- ria Est8li;J!ual registrou em '

2.0 Ffsica
cisoo do Sul). 1980 as Seguintes ocor- 2.0 Matemática
A 'maior cobertura está rências: acidentes com vi- 1.° Matemát,ica

s,ando proporcionada na timas 72, acidentes sem 2.0 Biologia e Programa de Saúde,
rodovia qu� liga São F.ran- vítimas 73, número de te- 1.0 '.Ciências e' P,rograma ide Saúde
cisco do Sul e Enseada, ridos 108, número' de rn,or-

"
'2.° Inglês

pelo movimen:to intenso na tos 12, Ghoq�es i18, co Ii- 1:0 Inglês, I Iépoca 'd!e veraneio e por sões 31, atropelamentos 2.0 Ungua Ptortuguesa' e Literatura Brasileira
Mo ',oter1ecer COndições ,27, capotam�ntos 8, abal": 1.0 Ungua Nacional
idênticas à outras. roamentos 26', sarda da
Para o Sargento· prc�lIi, pista 27, tombamen10 7 e

SEGUNDA ÇHAMADA {todas as discipl.),
o número d� acidentes fa- '

incêndios 1.' 1.° Magisfério de 1 a. a 4a série - letras

.. ,

1.'� Dirigentes· �"CI,UO:
'

ano passado, '?7, 93l.sabe de Caça e Pesca·� M. rarnpo, 17,.,982 CQCilU1eh;l,ct=-r:,reChai Rondon'�, ,�U8I se 2.,204 difteria, 1.258 téta
dedicam a�çio di no, 1.033 pólio e 72, raiva.
nora e • "fauna,',d8, ii... Isto AO Brasil.
guá do, Sul, 88tio "�
siasmaclaa com o das.'"
vofvimentO Cloa alevllIOI_
trutas arco-I� lanfádge
nas ÍUI8C8ßI8II .'rIos Ja
raguaense:s no segundo
semesb'e de ano pá8aaé(0.
Dez mil alevinos, adquIrI
dos'na Estação de Pi$ci
culfur. de I:.ages foram de
positad()S' nas nascentes,
numa experiêftcia' que vem
dando certo,' só' que, Como'
fator destOante, 'algumas
dessas, trutas já foram' cap- ,

iIIuradasi através a pesca
predatória. As trutalS le
vant' 'dois anos para inl;;;

,

cia., a reproCruglo.

9. - A Comissão de Le

gisla�o do Senado apro
vou pàrecer do SenadOr
AI�sió Chaves '(PD.S-PA) ';

,favoráfel ào projeto oriun
do da Câmara dos Deputa..
dos que visa a reduzir eml
cinco a.,os a idade-limife,
.ixada pera Lei

'

Órgâ�iC'a
dá Pr:eviCMncia SOcial, pa
ra aCo� de aposen
tadoria por velhice, quan;.;
do se ,fratar de segurado
eX-,cornbatenfe. 0- p'rojeto
acrescenta dispositivo aIO
artigo 1.0 da Lei 5.698, de
31 de agosto c:fe 1971, se
gundo o qual o di'reito ;.i .

4. - 'Enquanto o Rie de aposentadoria por Yethi

Janeiro concentr�va em ce, será devido, após ses..
, 1980, na, soa Capital, 45% senta, �ntribuições men

da população total do Es- sais, a'O segurado qu's'

'tadó; São Paulo 34%; Cea- Compfetar �n,ta anos

rá 25%; Piauí, Rio, G.rande de ,Idade, quand'o do sexo

do Sul, Paraná, Bania e �asculino, e cinqüenta e,

_ Minas Gerais ficavam na clnco�, quando do fe

,faixa de 15%, Sánta Cata- - mlnlno".

rina reunia em Florian6-
'

polis apenas 5%; casoJúni-'
co no Bràsil; 'de acordo
com o IBGE., O Espírito .

Santo têm 10% de sua

população" condentradla na

qap'ital do, Estado.

A Universidade Federal porque ela 'é ássim e acho
de SanJa 'Catarina iniciou que- aqui, 'apesar das diti- O governador Jorge: Bor
o vestibular de 1981 com culdades qUié terei p'rá �i- nhausen presidiu esta se-

1'5.318
'

estudàntes" dos ve� vou conseguir o que mana a ·solenidade real i

.quais 8.340, mais da me- \ quero". zada' nó Paláci'o; Cruz e
.tade, residiam no interio'r Outra gaúcha,quer "mo- Souz,a, de entrega dos

do Estado, enquanto 5.667 rar em FlorianópoHs por- prêmios aos 38 contempla-
,Efetivos Suplentes eram da Capita: do Esta· que é uma cidade �elati- dos com cademetas de:
Celso Salustiano MedeirosWafdemar Pic'cinirni do. 1.311 procediam de vamen�e pequena, as pes- poú,pança, ql,le p��icip�-'uno Dalpia� Osvaldo Bolduan

.

outros Estados, princ'ipal- soas são mais amigas e ram Ida campanha ,A Cn-.
Ovidio Spézia HMrjo Klein mente do Paraná. ,,.!,�, _,- -'__

as, cabeças não lestão tão
"

anç,a e o IC� :- Conheça
,

,

CONSELHO FISCAL vieram 892 lestudantes ê 'prostitufdas. Além, - diz Santa. Catanna , ,ne va,or
'do Rio Grande do Sul, de - curto muito mais a vi-, de Cr$ 6 milhões, e 700

Conrado Hansen Osmar Floriani -,

'I
,.

A
J'osé Batl'sta onde vieram 239 estudan·· da ,e a natureza" por isto mI cruzeIros.' <ca�p�ModestinÇ), Mar,tins .

\_, tes, 1!54 de São Paulo, ô pretendo estudar' Biolo- nha, que lencerrou no dIa
João Rob'e'rto Eggert Pedro Fran�isco de :souza

do Rio de Jan'eiro', 10 de gia". '.

'2()' de novembro do ano

ÓEL:E�ADOS REPRESENTANTES' ·BrasfHa, e do Mato ßrosso Mas tem Úlmbém o ia- !passado e que dever'á
Ovidi'o Spézia Am'azor Borges do,'Súl, 2 de Matô Grosso, do fragi-cÔmico d� con- 'continuar.leste an?, �,par;-
Celso SalusUano MédleirosJoão Moreira e 2 deMinas Gerais. curso vestibular. Todosi os Ur. de abrIl, contnbulU pa-

,
" APPS' a realizàçãO do 'anos, algumas provas dei- ra alrrE:c�dar um bilh�o e

, , Nos termos do artigo 61 da' portaria acima men.: vestibular, a UFSC cons'j-" xam \ Vlel�dladeiras obras 50 mtlhoes de cruzeIros

ci,onada prazo para a 1mpug'flação dia éàndida,fur,a , tuirá comissão d,e' técnicos p�imas nas, respostasl aos além da previsão: em I�-
é de 5 (cinco) di8s, _a contar da datal da publica- e professores

'

'Pa�a' anali- ,quesitos formulados,. Em posto Sobr� Clrculaçao
10. - A Federação· dias, ção deste avi,so.

.
-

sar as�cauSaS de' ialguns 1981 não foi diferenite. Na die MercadOrIas - ICM.
Coo"'!erativas Agropecuá-' J a á d'o Sul '''5 'de 'ane' o de' 1981 f-

A 'd d d-,....
,
ar gu " ,I" J Ir' . enomenos ocorn os no prova e re açao, um es- Durant.,. 'a camrianh�,r:ias do Estado. de Santa

"

,
,

"

'd' t' d t' I'
, ,.. f'

, concurso, oomo' a re lI- u an \e ao ana Isar a ievo-
que c;"meçou ,no dia 10,Catarina Uda. (Fecoagro), CELSO S MEDEIROS

.. ,..' u

�
,

, ção do número' de candi-
'

lução da mulher n:a socie- 'de' mar""o, foram d, i'stribuí.-em seu comentário sobre r:l ',..11.. •. 'iirlresl�nte datos,!e' a surpreendente dade, tacou a seguinte rar- dos um milhão e 490 f1111o arroz, indica 'qule na Re- d d' d
-

d� .

t "A
'

que a 'o numero' e pl"e- zao tl'lermman e: s mu- álbuns, 392 milhões de fi-
gi�o Norte do Estado (Jo, tendentes/ a ,_��a �aga no' Ihe'r, coita�a, '. sofre�a� o gurinhas, 107 mil e 355,inville, Jara9uá

. do Sul e Rádio Patrulha aleDdeu a 828 ocorrências, �urso de Med!lclna. p�ocesso de mdustnahza- .prêmios de pe'queno e
5.'- O pr.dio da Escola! Guairamirim), já existe o- Dos ,chamad�s "estran- çao e entraram. pelO ca-

"

d orte além de 62
Básica presié:tente Pruden- fena 'ldle arroz safr� 80/81, Rodande com seus vei- vadiaglem 20, doenfes men- geiros" vestibulandos qua- no"

.. N·a prova de Hi,st6-' g,�. eJas de poupançà
te, de Pomerode, seri sm- 'no entanto, o' preço deixa

culos 73.691 Q4ilOmetros, ;tais 15, menores 13, tóxi-
'

se todos ,apresentaram ra- riai, ria pergunta sob�e as
. Bca �rn totaliz,an'd'o 10 mi-

pliado em ma'ls duas" sa-, muito a desejar, tendoos' zões' -pa,ta preferir, a capi- razões qUie levaram Portu- Ih6õSI,j" ..I,... cr"'ze·lros.'

r$ ga:staAdo� para tanto, .... cos 3, vandalisQlo 4, furto. es \II", ..

las de 'aula�bibliotec� ga- engenhos oferecido O
9.860,3 li,tros de gasolina e de verqulos 2, out"os fur-\ tal catarinense; deseJe o gal -a colonizar, o Brasil,

,
,

'"

'.
binete de direção e Qutrasl 720,OO.(preço mrnimo). 60 litros de óleo .Iubrifican- .tos 53, larrombamento ,12, de "ter muitos amigos a- alguns candidatos respon- ,Jaraguá do Sul teve: dOIS

dependências"nos tenriOs ' -*-- fé, o Grupo de Polrcia de punguistas (estelionatos) 4, qU,i"',' "que estes cursos deram: 1- "Devido a pro- eO'ntemplados'?om cade'r-
'de convênio aprovadopelo, ' \ Rádio Patrulha, deI Jana- desarmamento 1, vi,as de .

são os mais importantes e blemas pontico-parti�á_' netas de poupança:. Rose-
•

governador' 'Jorge Bor- .11 •. -:- A!é � .

final �t� , guá do Sul, atendeu no a" fato (b�igas) 14, agnessões oferecem melhor cam_pó rilos"; II -' "Portugal pre- li vanan," com �00 mitcru-
,nhausen, assina'do eqfre a" ano, a I�u�trla .aeroná�- nO' passado 828 oco-rrên� 131, assalto a mãoarmada de trabalho", o de ql'J:el cisava dos Iserviços das z.eiros Ie! 'Lourivar. Har�ack,

.

Secretaria da Educaçijo e ca brasileira tera um aVIa0
. cias de diversas naturezas 3, homi.crdio, 3, condução "Ponto, Alegre é grande pessoas que aqui se en- com Cr$ ,100 �n. ,

':
a Pr�ltura.' daquele Mlf: dife:rente: .� ()� voador, 'segundo informou o 3.0 de fer.idos '\ao hospit'al 20,

. diemai�, tem muita gente, cdntravam, por exemplo, O Chefe de ExecutIvo

unicipio. Segundo estabe- desenvolVido pela �acur- Sargento Comandante dia condução de doenites 7, "I� (na PUC) a gienté sem-' os escravc;>s, e quer-iam a, Estadual, disse que a cam

lecido ne) acordo, al cem-' Ida. de En9enhana da. Rádio Patrulha _ AntOnio oondução de ,parturientes pre fazia páSSéatas, tii$tó- pro�ução";. III - ,"Por I panha
i merecell gran�e'

tribulçio' financeira esta- USP" em Sio.Carlos, com Esprndol.a 'Izidoro .

'

3, ,atendimer:l�o dJversos ao rias, movh:nentq, mas; tudo batisa das capitalniàs here- destaque em todo o Es(a-

dual sarã da orc:lem de motor a álcool, que deco- '

público 88" ato obceno 3 e .só ia até um ponto, pois, 'ditárias" . do e além fronteira, pelo
,.

êr$ 1.212.380;00,. à ser Ii- Ia em rústicas, pistas de' 40 Os caSOSI
-

regiSifrados ir:r:'egularidade &cm verou-
I ,lã todo mundo é fj.Jhinh'l A uma pergunta sobre seu aspecto criativo. E

berada pela pasta da Edu.. metros, pousa em 2G me,.
. são os 'seguintes: �mbria- los 10. Total 828 ocorrên- de papai, multo" poucos as Causas da descofoniza- observou: "o êxito dessa

caçlo em umai só parcela. tros com segurança él guês 103, deSordem 326: clas. realmente quenem fazer ção do Continente Africa-, campanha serve de exem-

rnanfém
'

'velocldadé mfn',,· )
, atguma coi$la e são cons- no no 'século XIX, uma pIo aos o'l,,'e só sabem cri-

. m'a de 53 kmJ'hora, pOden,- .'
'

'la' d·. 0& ' cientes, o resto 'ou vai na dias respostas ',aponteu "a ficar e< que acham que só
dO,. a rigor,�"parar" no a,.. "mva I ß8 Ia' ) ria e extraordin�ia, nesta, onda ou. vai por festa".

' .. inflação' do Delfim''', ',ou, gàstamos em publicidade.
6, -_ Se9unldlO \

o últim� No�o, o �ército'é, '

'

iJ�ltirria, seFá· escolhida a . Uma\ par;ticlpante: consi- 'em ,outro case, sobre a: 'Gastar em publicida..'e ho.
, '�oletim Epidemiológico dâ

.

,0 J!)rlnclpal Inte�,adó;l1o A AMVALI - Associa- ,nOVla diretoria. Em stlbsti- dera' a Capital "barrtg:a�' pergunta da éausa da co�, Je 'é necessário, e temo'$
Fundação Serviços de Saú" projeto, pretendendo lIti- ção ô'Os MunicJpiOs do VaI" tl:lição a, Victor Baúer" o a- -verie" - rmenos sélva lónização do Brasil por'· ce'rteza ' que atrecadamos
dê PúbJ'ica do Ministörio ,Iízar - ,o ',�I'"it par�! o Ie do Itapoeu, tem: marca- tua' Presidente, deverá gelll ê IDrêtenld�' estudar Portugal, a Irespasta dada mals de 20 vez.-es do que

���,9de, :,2!;J ��8� Ji:>e,��Q,�� patr�lhamento'das fronfei- öa para o mês de fevereiro ser eleitÔ 0-.
"

P'refeito Id'� Sóciólo'giá' 'para ,�'êriten- fóF�"� "rndada famma real g;�stärtlqS' ubri'c;:i.d
,

IraI116'J�t��rt:,�IO$a ;n�,' :ras,; -,(Flávip'.JciSé)
','

duas' assembléias, ordiná� Massaranduba, D'ávio, Leu; der a sqciedadeí' sa�e'r pärê o Bta�il"'. >,.de"., 0
'

2. - Outro J)Onto que
vimos. observando com

freqüência, é o' elievado' e
sempre crescente número
de biciclietas' nas calçadas,
obstruindo o tráfego d'es
finado aos pedestresl, e o

que é pior, causando aci..
, dentes: 'A época Id� já ex
tinta Guarda-Mirim, naC)
existiam pedal,istas nas

calçadas. (Alguém deve
tomar partido para coibir,
com esses abusos sob pe
na de futuramente termos
de 'abrir espaço para no
ticiar fato que não gosta-:
rramos de veicular ...

� '-k-
: '\, ,

.1'--'" _ _

3. - Mais outra: Estlá
';'se tornando fato comum,
a superlota�o dos coleti
vos, priACi�niente 'lias
tarifes de domingo, trans-

.

portando centenas de jo
vens às " disêotéques, sem
as mínimas condições de,
segurança, verdadeiro "ao.

J1)0n,toacro"· de
'

gente, �m.
,rez q� o transpor.fei é gra
tuito. IÉ _o empurral-empur
ra' geràl -

e a: falta de res

peito é fator sempre pre
sente. Uma

_
boa' fiscaliza

ção não seria n..da mal.
--.

�-,

-�,

--tr-

, 8. ,- O brasileiro é víti
ma die uma verdadeira
"Babel medicamento�a, on
de as aberrações,se estra
tificam numa colcha de
retalhos que -se perde no

tempo", disse o presiden
te da Central de MeÇlica
mentos - Cerne -, Leo
nildo Wintei'i'. E acrescen

ta que hã no Pars mfiis die'
26 mil marcas de remé
dios,. Só no ano passado,
mais de três mil. novos
'nomes foram l1e'gistrados.

-*:--
ATENÇAO: O Editai que ,define procedi rnéntoS para '8 ESCOLHA' DE VAGAS'
para' o' CONCURSO POBLICO ESTADUAL destinado a prover os cargos, da
carreira do M�glstérlo, está afixado na sede da 198. Ucre" Av. Getúlio Var-:
gas, :100.

"

,

, Operação Ver�o nas, -

�" rodovÍ$s do:Norte do Estado'
CONCURSO DE INGRESSO,

AQ ,.AGIS_RIO POBtJcO ,ESTADUAL
,. - _, I,.

CALENDA"IO ,DE ES CODIA DAS,�VAGAS
( váUdo para 19& UCRE. '

,dia

,lO ,

I

o vestibular' de 1981

. I

.20 08.00 às 08.4
20' ó8.45 às 09.
20' 09.45 às 10.2
20 10.25 às 11.0
20 11.05' às'H.3'
20 . 11.30 às 11.3
20' 11;35 às 11.4
20 11.40 às 11,.4
20 I 11.45 às 12.0
28 ,\13.30 às 13.3
20 13.35 às 14.0
20 '14.00 às 14. ,

20 14.05'às 14.1
20 14.10.às �4.2
20 14.20 às 1�.3
20 14.35 às' 15:0
20 15.05 às 17.0

, \

20 17.00 às 17.0
20 17.05 às,1'7.2
20 17.25 às 17.30
20 17.30 às 17.4

'21 . 08.00 às 08.1
21, 08.10 às 09.00
21 09;00 às 09.1
21 09.15 às 10.3

,21 10.35 às 10.4
21 "'10.45 às 10.50
21 10.50 às 11.30
21 13.30 às 184
21 18.20 às 18.40

20 08.09 às OB.39
20 08.30 às 06.40
20 08.40 às 09.3
20 09.30 às :10.30
20 10.30 às 11.00
20 11.00 às 12.0
'20 13.30 às 13.5
20 13.50 às 15.5
20 15.50 às 16.25
20 16.25 �s 18.0

I 13.30 às, 21.0
22' '08.00 às 12.00

23/24 13.30 às 21.00.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
IND6STRIAS METALURqICAS, 'MECÂNICAS E 'DO·
, r.tATERIAI:- ELtt.RICO' DE ,JARAGU� DO SUL

'

ELEiQ6ES 'SINDlêAIS
- AVISO--

<
Em cumprimento ao di'sposto no, artigo 21 item

III da Portaria Min'isteri,�1 n.o 3437, qe 20 de deZlem
bro de 1974, comunido que foi registraJdI� à chapa
única conoorrente a le'l,eição ,a que se refere o Avi
so publicado no dia 23 ae dezembro de 1980 no

jornal Gazeta ,de Jarag�á.
I'

DIRETORIA/"

C••p.nha Ido teM
eatregou pr.êmios

-*:-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




