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"Tenho por mim qUA .

não naveréelieições em

1982. Acho qU6! a bom

ba eSltour:a antes, na m'i

nha opinião parüeutas".
Esta' declaração., feita ,

coih convicção, iJ!lartiu
d'o prefeito Victor B!á)uer,
ao anunciar que no pró
ximo dia 1 Õ. de abril en-.
trará .em licença por um'

p'etíod'o de sessenta

dias, assumindo o seu
,

posto o vtce-preteüo Si
/

golf Schünke, "para tra
tamento de assuntos de

, natul'ieza particular ,e,. de
saúde," .

,Relatou o primeiro
mandatário dio Municí

pio a' enorme carqatíe
serviços que, tem, al

guns em atraso, conter
me afirmou. Os 'despa
chos, ai maioria deles,
são realizados em sua
residênci� d�' veranleli'o;
em, Barr:a Velha. Garan
til:i Victor Bauer ficar
sob sua' respon�bili
dade os des.pactles até'

. '8: data lern que. entrará'
em licehça,;ou seja, 15
dê abri·l.

. E>i,sse também .que
,

'"
'

"se o vlce-preteito qui
zér continuar no cargo
até o térmlno do 'nosso '

manoato, ,poda ficar,
pois já o coloqtllE;l,ti . a sua

di�poSlição". No entre-.
meio, uma declaração'
surpreendente, telita de

, torma eonvlcta, 'de que
.
não haverá elle:ições em

'1982. O Pre�!3'i,to acha,

que a "bomba" (?) es

touria antes, não' entran.
do em detalhes- acerca

de sl!.!a afirmativa., "

Mas a par das férias,
regulamenta�es a que,
tem dlrelto, "para tá
tamento die, assuntos

particularea Ie' 'de sa(!-'
de",. Bauer' dlsse '

qne
aproveitará .p,a!ra fazer
uma peregrin.ação polí
tica nos rnunlcíptos das

'micforl1e'giõélS diaAmvali
,e Amunesc, consuitan-,
do, auscultando' opl
,niôes, de· 'pfle,feitos, ve
re!3-dore!s!e líderes 'de
comunidade, quanto a

rndicaçãe die ,futuros
cand'ida�os ao' Isenado,
goveroança eS1ad",al"
deputação . fe-
dérar 'e estaduâl, be,m

, •
j.

/
�

-

como preJeitos, que as

lideranças irão apoiar.
"Se sou caríd!id:a�o. a

um cargo e�etivo isto é
outro assunto", disse ()
Preteíto. que acha que
a m�crorregi,ã6 tern pJe
nas condlções

'

de é'le
ger um deoutado fede
ral Ie' dois

. éstaduals. ,

P.or isso, quer que a
,

Amvali dê uma demons
tração <ti�rerÍte em' ter
mos de is1eiçõ:es, apoi
ando maciçamente os

candidatos da microrre
gião. Adiian�ou, por oú-

. tro ladio, também,' "que
devemos permanecer
unidos, pois já estamos
em 'ptirnei!'o iu.gar no

�

Estado, em termos ml

crorregionais, na pro
porção de votose apoio
ao PDS".

Defendeu que, deve
ria haiVe'r um único can

didato' indi1cadlo· pelo
'partido, num. co;nsenso

unânlm� ,e af,irmou es

tar sabendo que "al
guém:' está procuranrd'o

'

apoio_para a sua candi
datura e que logo de�

-

-,
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.verá "estar por aqu!", .

. deixando rransparecer
nas E\ntrelinhas. ser; o

/ ex-prefeito die Joinville"
Nílson Wilson Bendrérr.
Estas dectarações do'

'Prefeito die Jaraguá do
.

. Sul foram feiltas ná as

sembtéla da Amvali, em
schroeoer. Baluer diz
não concorrer mais a

cargo algum, todavia
nos bastidores, circulam
rumo res de que! esta
"peregrinação", seria o

preparo 'do terreno à
sua possível candidatu
ra à 'Câmara Fielde,ral e

a do seu filho, Paúl'o
Roberto Bauer, à Depu: '

;tado Estadual. Sobrarla
, uma vaga à Assembléia
Legislativa e dentreos
nomes, o oe ,Dávio' Leu
é bastan!te Ilembraä'o.,
E;mbom' pl1ematura. uma
análise mais acur::ada,
o quadro 'político aos

pousos vai se desenhan
do na', microrr�gião, a

contar
/

dessas "l1elVie'�a
ções dE( Victor Bauer,
apesar de toda!S as éon

fradições'a que se �ub,
meteu .

fm férias, Ruer lará.periurinação' polnica e diz não haver eleições em 12
. , ,I" I

"

rál .�mp� proj,t,s de, muoiclpios duni,�àrr_
• �. .:1 _

_

'
, ,. _. .

_

:;': Vi 1, ,'.:., 'S."
_. 'r

·'0

p� \Mu!1jcfpib� ,que fO.t�.' ,Qi�0.\os m1:lnieJpi0s fo/<8Jm . n,o p!ürfãflUäl d& � .,investi$mà'midl'ör�egtãodó Vá�" con'temprados' com algtlns- mentos, está p�EWIStO p,a.,.
Ie 1:IO.ltarpo-l:}u 'êh:1l:;>oiráltam deles, com verba$ das S_?- ra para 1981/83, 'ODras de
ao arm ,passado, seus pro- cretarias ,e órgãos Sero- ,amplí�ção e, m'el'hOrias (jo
j.e!tos prtoritários pa:ra a;... J riais.

. '

'

sis:hema,-lJIm investimento
teAdfe'r as determinaçõeS

.

�JAR�GÜA' bo SVL � de Cr$118'.400mil, a prel- é

do P�ane1a,menito Global XIV E!xrpos,ição Ag,rop.ereuá- ços atuais. Erusc _ Pro

Integradro-PGI, implantado ria, a reall'zar-se no ple'río- jeto Braço Santo Ahtônio,
no ano p:a!ssad'o' em Santa do de, 24 a 26 de JI:Jlmol81 , qom 3�,74ô km, para af.en-
�Catarina pe'lo GAPLAN' _ ,auxílio de' Cr$ aO mil, atra- d;imento a 91, cOnsumido- ,

,

.

. ,

que é o órgão central de vés da Secre!llarisl da: Agri- relS. Proje,to Hinga II! com O fato
.'
não é de hole, "Exp''O''slç1o' Ag'rop'e'cua'r'·'-a. plahle'jame'nto do Estado _ cultl:lra. Esta EXRosição 7,418 km, para'afendimen- ,mas precisa ser denuncia-

,

"

.

a' ",
:

,através da Subchefja de ,'não irá sa.ir de acol1d'o to a 32' consumidol1els, am,. ·.do. A Rede I Ferroviária
f •
,. '\Articulação com os Muni� com Victor Bauefr. Na Se- bos ,executados pellal Erusc Fieldleiral S.A.! iOO lo�go die i ". -,

tçípios, ·cuja finalidade 'é a cretaria da Saüd&; encon- e enitregue a Coqperati'.:a· sua linha, que vai,de' Por- n·:ao '(Salra' O'U ra. v·ez '

"

de ,adequar o planej?men-- ,tra-se 'em construção uma de E�ell:liificação Rural do �o União à São Fl'ia:n6isco
.

to estadual à realidade' Unidad:e Sani��ri�'modelo Vale do lifappcú. ,

do Sul, cortanato ,o mu�i,- A 14a. Exposição Agrop8GUá-
municipal. "A", orçialdla em Cr$ .. . .. CORUPA _ Foi Iniciado cípio. de Jaraguá do Sul, ria e IndustrraJ (EXIJA), previs- jO PGI é um proc-elsso '8.797.146,96, '.' tendo sido em 1980 ,e encOntratn-se aplioa herpicidas pa�a cdn- .... ta n� "Calendário Oficial de Ex
integrad'or e raciotfaliza�' ja- reipassados ao bAt: a em andamenit!o as obr�s trolãr as vegetaçõe� dal\)i-, pósições, Feiras e Certames A. dor das ações dos Goyer..; importância die Cr$ 3.700 de implantaçã9 do sisllet- nhtas que cr:elsoem' '�,' be'ira grapecuárjos ,da Secretaria da
nos Estadual/Municipal,' mil. Ná área 'da Casan, ma de !albastec,im'9iAto de dos trilhoS,AQrnando: baiXio Agricultüi-á Illara G pedodo 24 a

qW:e Emvolve' às' 'I ideranças conta coril um siSitema ,de "água" com utn c'usto pr.e� o custo, pa�ai, a pres:ervar- 26 de ju'lho, em Jaraguá 1110 Súí,'comunitárias vis:a!ndo' um a6asteqim�nt<> , operado visto .die Cr$ 49,.400m,if, a çãd dÇl seU 'patrim,õnlo, dis- não sairá, pelo menGs foi o que.
&pr.imoramento da diâgno- pel:a Fundação SESP (S'à� pre_ços .

a1uaii.g;. p�nsan�o I : con,sequente- declârou; irritado, d Prefeito
,

se sob uma óti'ca conhecer mae).' .

'
'

"
\, \' ni,elntel o '\rabàlho ,hUt'iH:�no -Victor, Sauer, ao tO�éIlr" cohhe- ,

dora das potenCialidades MAS5ARANDUBA _ S� GUARAMIRIM � S�cre,- pàr� a �ecução dia IIm-
, cimentp de que o municfpiQ te-

� dleficiêl1cias locai,s. Os
.

cratar:ia de Cuttiura, Espo'f'- t8iria da Agricultu:r81: Expo- peza. ve projeto' conterTiplad9' pelo'projetos foram todos i�ar ;Ite' e TliI�ismo': auxilio l1a sição de 'Feira _ F'�sta da PGI ....:. Planejamento GlObal In-
minados e na microrre- 60n�truçãº.d:E;l! quadra po"', Banana, a, realiZialr-se no', Até ar nlada de mais. tegra(i!o, na área 'da SAA, com,

livalente em Cr$ 150 mi,l, perrodo d� 27 a 29 de No, .e'ritanto, estes He·�bicí- a irrisória quantia d� Cr$ 60
'1""-_-_,-_----: 1!e'ndo c6mó Órgão,' élXe", ag08OO/81., Auxilio dlel Cr$ das estão tl1àzléndo sérias mil (Cr$ 40 mil em 1980) "que

cUltor a Pllefeitura Munici- ,60 rriril. casan _' conta ,. oonseqüências a orizicúi- não dá nem�me!lmo para pagar
p�. Tàmbé� �xlUo ria co����mid� äba.�c� �n�, pdhe��me���. ������������---�������-������-��-,
construção de módulo 100- men'to operado pera.Ca- quefes que têm suas pl,an- I �,

'

.• , ,"

1-4'r:I
.

portivo em Or$ '300 mit., sáln, ,estando pliievisto para taçôi9S, e,ril áreas de r'níve·1
> Jata,'"'uá: '1'10M .

cresceu
"

/.' 0/0' ,

e"ecu.t.ard"a p'e·I·''''1 mun.ic1iha- 1981.183, obras d.e, arn,plia- inferior ao 1�líto da ferro- ,.,
, lidade�é Casanco_ foi (ni- ção el melhorias no siste.. v,ia: Como os' herbicidas "no trimestre", .

'

.

ciado lern 1980 e encon- ma, num Invesfime,Fl!l:O' de usados säo de aMa" to�ici
tra-SieI em afi.dlâmento aS Cr,$ 66. 209'!1il, a p'reços dade, em ép?€:Iars chuvo
óbràs de i'mplantaçß,o dlO' ,attuais. SelCr�atia dá EdU- sas, as águas arrastam
sistema dê ibastel6irn'éAt'o cação _ construção de aos rios e riachos, inun

de água', 'Com um custo uma sala de aufial, cozinha, dandlO' também, as arroZlei

'pl1ewisto dß Cr$ 15. 40Ö ffdr,' recre!i'o cobel'ito e.2 'sani- Iras� drestruíndo��s, total
a preços atlllais .. Secreta- tários' na EI' Serenata e Er men!!le como já oCQrreu,
ria da Educa�o .- ·tecupe,· Q'uafi, reSf;ec,tivam'ente", notadamente na r.egi'ão de

'r.ação IqIo tefh:adQ da �. B . ambas no val'Qr de 'Cr$ Net1et(:J Ramol?, com 'm�iot
P�dr� Bruno Linden" Cr$ 408.240,00.. , frélq'i:iênêia na locaFi&lde

'

490 mH. denominada de Esi(rada
Nova.

I
'

CutucCJoc:l o·
'A Saúde Púb�ícà, na

expédição do \AIVàl'ié
$anftári·o .

para bares,
restauran'te1s, Úínchdne
'lles e similiares, d'avel'íí�ai

. antes de :ttldô Hv'iSiitar"
de1erminados estalbelle
cimen,fos exi'slle!nmes. na
cidade, ou no municf
pio, onde é látente a

faHa d'e h i'giiene<, uma a

trcm�a à saúde d'aqu'e
I.es

'

,"que deles sé selr-
\

vem, por necessidacJ\eJ,
isso sem' cer:li1Jáir com a

,

, exploração, à, eco·nomia
'popular cuia ftscaliza-

�
, J

'çao cabe a S.unab (ca.:-
,�, ela?'.

'

Virou a Con-
, ceição?). E ne,�$e i�ro
!o': todo, qejelifâtn ser
1O$�cionad,0s tEimbém
,os 'banhefr.o4' fedrdr;en-'
fos, e lacr'á-I'os, �é�que.
$e.resolva, Ci) Pl"Oblema.
���á'qy� alguém, se,ha
'blh:�a"� t,anto? jZé do
.,!;tapoeu). "

'
,-

, o.,"
BARRA VELHA' - 'ser

,c�ia "da Ag,ricu.ra:
di'strib'ulçâo', dê sementéS

,

"",,, �,
de hol"faf.iças, que serl!io
remetidas p!e!ia ,'Prefeitura!;

.

-a partir' da séguAd� quílil"
zel'l& de maio': casan, ....;...

conta oom um si'sfema d'e
abas_ímento de água (),-

:peraidb pela Casan. Er.n
1980 fO'f,am "fleitas' melho

rias, QiB: esltação "de�tra;ta-"
mento Ie" conforme <;) pla�,," . '. ,""

,

SCHROEDER":"'_ Gasan:
enco'l1�ra-se em f8l�e de 'Ii-

, citação de q'b.ras, sendb o, All, orlz.iclJlltores fiveram'
cuSito ,pliev·isto; a,preços suàS' \.p·rãiíf!�Õê�

, d'ésttat-, ;'
,

atlliai's, 'de imp,lantaQãe do .ldas pell8i íßlção do's ,her'biei-
,

si�tema.de abastecimento das ap{icadt<>s petal�t:FS'A:
'

de ,água, dia, Cr$ 11.?90 -Á denullci'a vem $leMo a'-. '

'

, mill.· Secretaria da· EdtJC8I. plJl,rada. pelo !'m.af$ antigo'" "

,ção ---:- ampl,iaçãb de sani� ,junto aos pir6prios prejudli-,
'fério, sala/de profesSo.f9lSi,',. ,cados:� � t�uÍlbém ym ,pta:
cozinha: e muro no cli Mi- ' to. eh,eio para., dlstussõe�'

I

guell Couto; Cr$, 650'mil,' nla: Cámala öel Vlerreadróne's,
re�elren't1e a-segunda parce� através da Comissão 'de
Ia do ,la'uxíVo.

-

,

AgricuHura.

AiliaCi 8 '

6ariic�àí
-

pêla :

8ffSA " prejudioa'
,.

"a.gricuttor8í
'.

O municiípio de Gijara
mirim foi brindado com

!.Írha agêncilal d� 'Caixa
Econom.ica,' Federa), de a

oordo com o Plano de Ex

'pansão da Direção do ó�.:
gão. Em Sali!ta Catarina
serão instaladas, 110 tota],
17 novas agências,. '

A CEF em Guaram.ii'im,
deverá funcionar dentro die

aproximadamente 45 dlias,
senido que. e local já fol
escottudo e 'aJuga..do, na

chefe' do grupo e ,mal'l-, rua 28 de Agosto·, prlncl-
dar arrancar-se para 'pai vla'péblíca da cfdade.
outra cidade, ou, o die' Sem dúvidas, à instala:"
rneter os'trastes do mal- çãO d� uma, -agência d�
trapítho grupo e o sot- Cai>Q8 ECOnômica Federal
rar na divisa do primei- em GuaramirJm se r9VleiSte
ró' município, ,comó fr:�- de, gran'dJeI importância,
quen�emenJte acontece uma vez que tal A9êlloia
em oútras urüd!a:des mu- se cOFlstit(Jirá d'el grandé
nicipais de nosso imen- va'li!a,i principalmente. com\
sÓ Brasil. reneocos altamen!te posW-

O que vale é lieso ve>r vos no' campo ,soei,at, de�
(I problema e salvar a clarou .à imprensa: o Pr9\-
ooá imagém· que todos ;feiw <Salifm'José Dequêch,
têm I

de nossa éid:adel que-,actescerttpu ô Muni'Gf-
tão. d'utamenl��) conq,!l�::' pio ,�tar J1àssand�: atual-"tada., Já se fala de:ou- men!tle.J)Qr um . penado d:� ,

tra foamHia qu� vai, ins- tranS,içãà, caminhand'o par
talar-se no lado 0poStO. ra a- industrializÇlçäo;. em

E se demorar" mui�::>; qui pese 'sua:" economia
urrrdia chegará em que ,,:ês4ar base,ada" na agricul-,
:Os Intrusos acabam, Fe- ,ttlra, em, Bt:laS6: 790/0'" com,t ! que'rét:tdtr"���'1lISöttfPt:ã'Ô" "_""ie�âque'pâr� ãipr6�u�b

.

daque'la área urbana. dia al'iroi. Com a ins'tala-,

E, a1 ;a 'coisa' vali fiéar ção dia Agência,'as 'Ii)1i�ro-
muito bon'(ta' p'rá nossa ,-empresas serão t direta-
cara � .._ mént,e! ,ben'9Ificiadasi pelo
Não tetnos, nada con- PAMICRO, pr:ograrnl:!: des-

,tra n!n�uém, mas) ficar tinado a atender as neces..: '

como està não 'Po�'e,. J sidlaJdles dessas empr.elSas,
Ademais ... bem, dlei-

'

àtravés dei finan,oiamen1tos
xa prá I�... ,..'

para amplIação e a'é mes-

mo sustentação. .

'
'

Com o crescirrtepto in
dustrial, o pmblema habi

taoion�1 'já merece uma

maior l8ilienção, e', a'� ,linhas
de crédito da CEF pode
rão selr utilizadas pela co;..

munidade,. "Em vistà dis� /

sição". Cõnsi�erou !-Ima "ver-' so, a inS'talaçao' de uma

ganha'! destinar tão fnsigt1ífi- AgênCia da C�ixa Econô-
can'e "quarHla, à

.

ÊxposiÇ�() mica em \ Gual1amiril1), 'é,
desta nat�reza e afirmou um ma-r.eo que representa
os funcionários duran,te a Expo- O infdo-de urna grande ar':'
-sição desta natureza'e' afi�mou ,ranlcada 'nó settor il'ldus

. que responderá ã· altura esta, trial, com reflexos! também
afron'ta, inClusive' solicitan.do nos demBiís setor,eG" Je
quanfo"outr'os' muoidpid.s recce- sUli�ante dlo esf.o'rço· .e d,e"
berão para realizar os ev�ntos,) diCàção do ordeiro e ,Iabo
por exemplo, Joinvlllé, munídc 'ri()so povo g,ual1am i rensel",
pio . R�lo' ,qual Baue'r não ,'lufre observou o Chefe! ,do, Exe
grande, simpafia.- ,_Q�arito aç> cutivo, Salirn José De
:�GI,dis�e-,que tà!'-;E!zc ere t�nha' ,quêoh, s�tisf9\it<? com '��

,

sido .criadó para dár, emp'regC? noticia djvulgada no pnn- ?

a algun:s, no s,:� desabafo. '.' cípío do mês.
'

'.'

I
'

.\
I

O "município de jara- d Bel.' Jàidilr 'Äftô"lio. um "sup,eírávit" d�e
guá dó Sul �rífíeou 'um BUliln, da EXãtói'Í-a EStà�' 86,09% ,sobre' ,a,previ-
creSC,í"1E:�nto· na' reCairia ,dual de! Jaraguá db Sul, são orçàmehtár�aJ do

orçamentária nesfe' pri- fornecêu "!é/ó' mãis ari,fi-' E;Sfädo de Santa Catari-'
mß'iro :trimestre dá ,ór.. \ go" 'a posição do' ,IbM nã.

d'ern die 146,0'9% em va- 'fiG primeiro 'trimestre dé
'Ior médio ao qu� ãtre- 1981, que, comparal"!d0-
cadou no mesmo perro-

'

.

-o com, o arrecadádo'
'iti5'n9 ano'- passado, is- /'. em iguar J�6Jrtôd'Ó no e

to sobr:1e a àrr�cãdäção· xerorcio án\fie,tíö'r, {ianei-
do "m;pos,to ,'sobre CJr- ro ,a março.}, d'á um á-

culação ,·de '

Mercäôór· créscimo reaJ ae � ....

das _ ICM. 146,09�, g,j'gnifloan,do
ICM 'EstaduaJ ,ICM Mllnférpa\ ,.

. Totaf
105.�43.244,54 ,26.322,.668,79 1S1.465,.913,�_3l90.446,.633.,20 22.652.852,41 113.101.485,61
74,.SOS. 594,3(f 18;'n7. 790;86 . 93. 2g3. 385,16

, Hei t� '3'37.850.7.84,,10'
1(1.'797. 753,gS�' .

5�.685 ..�ª�,28
7.586.558043 ,3,",,·':179:'7�a,37
9'.438:731:46 -4ßl.819.62à;24

Essa "coisa" aluda está lá

Não gostamos d�
brincar com a miséria
alheia, porqué .o pobre
é rnereceãor de nosso

respeito. Afinal, nem
, .

todos podem ser' ricos.
,

Mas o qUie .!8JCootece
. 'dJeb�ixo. do Víaduto qeJ'el
conduz j:>àra o vizinho
müniCfpio de Co.rupá,
está a mereéer" a 'aten
ção qas autoridades. A
menos, die Cjuintlu;nto�
me'tros do ponto zero

da cidade ,uma' família
numerosal aH, se insta
lou há: mais de cinto·
meses, 'sem que alguém
tivesse tomado uma pro
,vidência .'

Já não 'fal,amoS de"
.uma assi_�t�nltle: so'cia'l'
'qt;í·e· 'pôQeria-· aval1ar",a
gràyidadlE:!! dO CaJSO,' Po
deria ser mais·simpl.es ..

; Mas já devia estar re-

so('vido� o'e uma foi'ma
OI!.! die outra.

Longe estajn'os de
sugerir uma· idéia. dle'su
mana ou anti-cristã, de
dar uns trc;ados para o

> 41 . 886. 23�:�p
',30.193'.16S�94 ,

'37'.380 i8'8a:jâ'4

1,

8

7'

1

9

3

6 '4

, Capital Sul Americana de»
"

Chapéu

Caixa Ecoaô.iça
Federal iDstalàta
,I, agêacia ....

,

'Giaara.mri.I

f Ö Q�adro, �e ätrsca
dà��() e§tad,tJáJ no tri
mestre �anreir9-março
80/81,. é esté: i.sfd. Sö
meHite 'em \Jár�guâ do
Sul.

'

perrado'
Jan.181

,

FíEW. /8_1
Mar.l8� ,

I,.
�

I

\,
'

Jàfi.:/SO
Pev./8Ö

,

MEÚ.1f3d

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - Jaraguá do-'Sul---SC:c ,_o, .

�
,

SEMANA DE 11�A,V O,E A,Bf}IL DE 19,,81

, ,�domlngo, eIIa

i
' � 12'llftitâi�a(�h.,. o4'Ide

. • petmanecetá .., 4S diás,
0.., diretor da Soe. Gráfica

A�Idft, ,UCf� lWágner., Cer
mo presldêi1lle da AoBI·
éMF - Assoclaçã� Bra
.flelra éIi.lndustriä Gl'áfiCâ,
_o."" .' S� ·'êàtari;.
na, U. tOi co�ado
cem uma bolsa de esiIIudos

.

Dia. 18 de .março
, ç_oncedfda - peJo.. CAMPI

Giovana, filha dei JoAo (Depártameßll'o_ de, Assis'
(Marina) Amaf1SJ1 . tincla! à Médla e_ Pequena

Dia 19 dema.,.' . ,ª�res_a) e_�",v�agem ..
Marco, filho die Jorge rá de cunho tecno.lógico e

(Marli) Rosa adminlst,.vo; na' ,.. 'de
Dia 23 de março à,perfeiÇo�. Fárá es· .

'Dani�IIe, filha die-' Osni . lfágiosl ß8$ duas maiores

(Mi,rian) Albrecht indústrias de, máqui'n;as
Dia 26 da março"- ,.-- gr.áficia8 -da� Aleinantm, II
Toni, filho de CelSo· HeldelbM'g eJ a RoIand� vI-

(Margali) Tomaselli .

silará QIdraIs gráfl�, In·
Lucylene; filha de Wal- d4$frlas, de ti�s, paPj8l"
ter (Maria) de Carvalho escolas técnl�, ar"" de
�ngela, filha de Raimun-

.

,Jo.mals. No roteiro, que
do (G,ertrudles) Schwartz previ �gI�: .

-

em In�s·
Dia 27 de 'março trias do. ramo de o.W'ros
Ivan, filho de Ingold palses �us'. elabora·
(Raulita) Mundt do �'PrintpromOöOJl',

Dia 28 de março cqm. em Franlduli"
Crntia, filha die Célio' (In- � ,p..nStb v�s_ as ci·

grit) Rengel cI8dI!s de .Co.I6ni� WJesba·
MareiaRel; ·fHha-de-Re1no cII8n,.,OffenbactllMafn, Hei·
(Gerda) KickhOOfel ' clelberg, Gernsbaçh, ,�tutt·

Dia 29 deimarço' gart, Bonn, �eJ'n� eI ,DUs·
Pablo, filho' de Reinoldo seldort.

'. ,

(Clara) Rüdigier � di�r da ,Gráfica
Dia 30 de março' _. " ��nida, parGCipará tam·

Sidnei, filho. ,de. Avelino bém de 1.'4 a 20 cre maio.

(Té�9iZinha) HabitzreitJer da I�'- Feira Mu;,.
Arnaldo, filho· de Arnal- diat .

de Embalagem, em

do. (Velfa) Oliveira DiiSSleldorf.
,_

. '�ver;ton, filho' de.AdHson - **
(Norma} - D�as -

.

"

Rosiléia, filha de Ricardo
(Elia) ROe<fell'1, . .'. J�·stá.�;.. sendo reallzadla

FáDio: filho dj81 Jo�e (Ivo" na: eidád:e' (fe 'Br'usque,
nlel) Gerel'\'t..' desdie onteml indo' até �

Deisl,' filha�de Artur (Ma- manhã, a 18a. Convenção
ri'a) PJaninsoheek' Distrital L;1Q dio .Lions Club

Dia 31 de março'
.-

.

� de Santa .Catarina. Cerca

lifamar, fllho,- de Abélio de dois mil convencionais

(11erezinhiä) 'da Silva' eStão participando.' Nesta
RObson'; filho 'de Darci Convenção será, eleito o

'(MarY) Morbls' _

-substitutQ dQ João Löcio
, ,Alrri.r, . filtl(� d'� Almir (E- da CQßta, _�'�,

.

Governa·
. vanl.S$) def Farias, dor, do L:� O,,; �tandQ am-

Róberson, filho die Má- ipt8iment�,cotado ao, cargo

,

-FiG (MàrJi)rSRhUlz," �' o leão p�JP Palilo Rebei':'

D� 1;0de-..... : lo, . do ,.Lio(l� _,.Ç14b-l.tajaf
Geovar.ti, filho de Geral- Praia •. Jaraguá dp Sul, a

. äa (Maria) 'K�ein
.

'

-

lex.emplo de conv�nções
, Patrfcia, fliha de Arman- ao�riQreft_,maroª" p�sen-
'do (Isolde) SapEiiíli { ç�-déStacada em: Brusque.
'OB!li�ne,' ,fJlh,a 'de Renato '- ',' , :_"" ** � :

(Elzi) Campregher_
Sflvia, 'filha de Josué
(Laurita) dias Santos

"

Dia 02 de abrD \
.' 'Marcela, filhà: de Luiz
(Inêst Od,eli ,

Jonas, filho de Gilberto
(Sa"}.U�er

-Dia 04 de 8bri1
lsalete, filha de. 'Afonso

t(Iricf) Geisl,er
, . SeHane, filha de Antôhio
(Isolde) Jacinto

Dia:05 de abril
Jonas, iiilhô de Umár (Lo
.rUa�IKuhn ",,, -" -:

RGnan, filho 'de Wald.e"
miro (Ingri� dos' Santos

(NOSSA GENTE,- �OSSA TER� _ ��SO
r

MU"DO)
• (Equipe ,UCorrtio cio PfWO'')

.

r- '. .' .:
I

-

Alliversariaales Na$cimeills

.'

Aniversariam' ho.je-11
,
Sr. Edgar Schmltt

.

Sr. ,Hi.Jário earitto
,-

,

� 'Sr';, 'Fritz Mei$r r

MiIleni9j Fischer Martins'
�anâre, 'filho de E.rnaldo

. (Ue!1a) Bal1flel
Dei�y Ballock
Sr. Antônio Furlani

Aniversariam domingo
.

Sra. Alona Boshärnmer
Sr. Adolar Henn
Sra. Leonor Stulzer
G,rosskO'pf
Sr. R9jnato dia Cost�
Sr. Egon Trapp .

Dia 13 ;dIe! abril ,

.

Sra. Olga Wac�e'rhagef,
em Rio' Cerro

.

Sr. João Linhares Me
deiros, em Joinvillê '

Sra. E,rica Harbs Kars:"
�n,

'

Sr. Norbefto Rowel
, Sra� Judirth· L. Reinhardt
",Sra. Eri�a .Rossi,o

,

'Rósilen's Lelér
"

Diá 14 de abril
Sr. P:aulo Wunderlich

... , Sra. Nài�"Airóso Lesco·
wicz ' \

,

Sr::_Äry"'13uc'nm,anri ..

Sra. Ida, ies�sa dio sr.

Ricar�o BUierger
Sr., José �!lj�niO-:ef.l'91-\;'
pos·,

'

Sr. Tibério Carlini
Gilmar d;e Souza, em A·
pucarana-PR:' :. "

'�)

,
Marilde Buui ')

.' ", tr

DiaI 15 de abrH
Sra: JorgE%t� Mattàr- ..

Srta. Marli MSlrJáIlMQr:-.1
.; bIS

. '. . .

r:. :; :0

Sr.. J9sé Koch
'.

Oi.. (;;

�.��..� Marini� Do�!er Spe-
zla

.

�

�
,

Sr. Ângelo Bohlmini '

Ludg.ero f'rancisco 1i�
passé,

!

Dia 16'" abril' .

Sra. Brunhilde Moeller.
Diener, em S. Bento do
Sul ..
Sr. Eugênio Wolf' Filho.
Sr. �,r.ico Júlio Harbsf,
em pomer<Xfel

'

:
.,

Sr1ta. Hildegard Wolski .

Moacir Márcio Lawin,
\
em Nereu RSi!l10S .

"

Sr. JuvrEmal TomaseiJIi'
Sra. Ariete 'Émflia

'

iKuchenbecker, .

Jane Denise Soare's .

Lufs Nàrloch
I

i

Dia 17 de abril
Sra. Rosália Demarch,i
Fódl '-

Sra. Marina S.' Besen
Sr. Antônio Sci'uleidíe1r

. Si..DeOd.a,to Maggi,;enl
Guaramirim
Nflton Engelmann
Mario �ere.ira' -

"Aos anlversarziantes, ,os
noss�s cumprimefloos".

Em qualquer' época,
em qualquer estação., os
praeantes da L.-ftmaster
caem 1'10. gOsto e no. re

qUinte de cada um. Vo
ei 88be,

, ,

laiznastef
Av. Mal. Deodoro,364
Jaraguá do Sul.·, SC ,

Uma pOr semana: �'A .n�
vela é· o' rubor- da, face so

no� eiSJJotetada
pela gl6r1a atheW'. (JoSé
Ingenferos).

.

,

**

,

��f�SDIilünk� aSfiUme �;QQ.� '" maio,
quarta-feira, dia 15, po·r às• ho.ras, na Igreja Ma
sessenta dias, o cargo die triz ·SAo. Sebastião., o' enla..

primeiro mat:1datário �o �lrnídrin:aonial dOs JoVens ..I.....-:'I!:-r"����..."..,.�__......,-����-t�.,..
Municrpio. O ,titular, Vip!Qr

.

/ �,..,JJ'.M':�::-á�rcdo e Cleur.i· /
:.:l N�� j;�tQ�Uliá,,"'�otã. MI,"".

'

â (!)�fênéla,'�J!)l8tBauer, en.trará em II�Çll :c, ..� unindo' as so- .

'para tratamento dE{� .��o.rianopolitana e ria" retorna ' agora.�· tat die Bál.neário Camb'
e die assuntos' pàrffciila-- ':�•• Um . casório manaimente, divulglando "tiu, já" éohfirmaram p

res, I:!'ém de uma per�ri- ,"chie" _ qu_e já .vem sen- notíclas die Rotary e as sença os companheiros
naçAo poUtica nos murilê(· ... 'c!ô'íihIRiõ 6bthierltado. A re· atividlades do mais anti- e. domadoras ,- Ivo

pios das mlcrorreglões da cepçlo ,será,. no Baependi. ,go clube de .servíço de Ewald, Mário Tavares
Amvali e Amunesc. Ao a- . ** Jaraguá do Sul, graças idia CUnhaMello, Walde·

migo Schü.l"\k�, uma boa ao patrocfnio da' Cons- mar B�hling, Januário

9estão no comando do, MIJ- O viCle-ArMJd�r:!:J:ep.sofil!l ltrlJltora AJAS Ltdla., 'a Stinghen, !.Ido Domingos
nic�pio. da AAaB ;I-PQ�, :CmlQs �o- qual agràdecemos. ' Vargas, . Márcio Mauro

** . �erto' Vl:dal, pretende raa- Marcatto, Antônio' ,José
v'

" �, I 'L' (�'.l(: �íizar umã sê�d'ê j:jrötnd-'
, Esta semana, o RC GonçalVles, Aris,tides

Ä Vo.íkswagen brasileirà çõés na ··gestAo' da atual die' Jaraguá do Sul rea- Panstaln, . Lourival, Ro-

está se preparandO 'para diretoria, duran'lle o IDIan- llzou a sua Assembléia • thenbe,rg �au'tor e, apre-

lançar proximamente um dato , Segundo o Carlos, F.es;tiva, que ocorre sentador do trabalho),
novo earre; Trata'"8é do Idiia, 1 t, hoj� portanto, às sempre na segunda se- AntOnlo,- '8er.tolotti, Ro-

"VO)'a�" que 1 logo mals 1'5 �'ora:s, haver$' a "Pás- mana die cada mês, de dolfo Hufenuessler, Dor-

"pi"'á'� n8,$ ,nOftaS é$. coa das Crianças", oom companheirismo,
,-

com val ,Marcatto, Loreno

hda's. .

.
'

.

,',.1 1

" distribuição die chocolates expressiVa participaçãd Marcatto e Edson Car-

e guloseimas. aos filhos 'die associados.' O Pre- los Schulz. Outroslcom·

dos, assoc'ilados. E 'para o. 'sidente IIdó Domingos panhei'ros, ain�ia pode-
I

De viagie.m' marcada. p�_ dia 24 '�á previsto .0 jan· Vargas' cientizou os rAc ifltegrar SI oomilv.a.
ra a segundla quinzena �ar mensal dos funcioná-, eompa'nheiros sobre a PAUL HARRIS

deste mês, par� São 'Pau- rios do- Banco do, Brasil, Conferênci'a Distrital de 19 die abril. Há 11'

lo e RecUe, o�asaf Blásio Agência Jaraguá do Sul, Rotary, Dis,tri,to ,465, que anos .nascia o lemer'ito

(Laura) Mannes, el'e um inclusive com seus depen-
- será liealizada nos .di'as fundador. dó ,Rotary,

dos diretores da -Estofados dentes'. Todo o patrocfnio 24 'e 25 ,de,
•

abril, 191m Paul, t:lBl'1ris, no dia: 19

MBinnes. já no dia 16 d'e
.

deste jantar correrá por Balneário 'CambOriu, de abril, em Racine,
maio ruma a Fortaleza- oonta d!e Carlos Marque,z lendo toda ,á programà- Wiscónsin, EUA. Um

,:,Ceará,' Ó �mpresário João (geren'1,e),.' Tibério Rosa, ção -a ser dlesenwlvida iriGvador' (fIEi! grande vi-

Lúcio (Olg,a) da Cos.ta, na Flávio Mio'reili ,;e' Adenor dlurante o imp_olrtan�el e- sao, Paul, -até ISi dä1a do

�ualidad:e dlel Governadpr Corrêal, recenteme1ntal pro· VleJmfo rotário. ,"Nesta seu,faléPimento, a 27 de

dlO Oh;�trito L-10 d,e Lions movidos na escala de I�- Conferência, o' Compa- j�l");éiro dle_ 1947, viu a

Inttlem8ltionaL tras e �argos. Para maio, nheiro Lourival' Rothen- .sua or,ganização cres-

** .

no iesquema
•

de promo- berg, apl'1eseMa,rrÍi um cer de um_peqüeno gru-,

ções sociais, o jafltar das trabalho sobre '''Sindica- po die amigos de negó-
mães, sem data definida. lismo", que a própria cios ;à'uma associação

** Governadbria, na aná- mundial die homens. in
lise preiliminar do tema teressados pal'ia ·servir.

A Associação .dbs Licen. a
.

ser apresentado plelo '�, portanto, 19 de. abril,
-ciadosi da Santa Calfarina RC de JarSlQuá dó SI:1I, ,Dia Nacionàl dOi Indi.o e

(ALiSe) val reanzar em teCieu elogios pe,la'for� t:»'á_scp:a, "muito i,mpor�
BJume,nay, () ,1.� Ence>ntro m�(como selrá aborda- :tAnte' :parà: ':os1.:R�t�ry
'ESta,dllal' ,<tOs. Prof.essore" do.

- ,

q-,�'bS de.:tactcr O mundo.

�_df.,16 de abrir, n� C�·
• "!.� ' .....:- -.: -"\

Iro. de Conv,énçóes Calrl� C A J�A;ti Ltd
.

G�� às,8 ho.ras. Oste· ODStrutora
[11' •

�O a.
mas:' Dfi'éltos do Pro.fes· Co.nstrução. Civil', Cá�cuiOs, Projetos ei

'It. Comissaó'" Execiltiva ,sof, ·Rea.Ild8de Educaci'o.· O�
Provisória Estadual dia Ju- na.I Ca'fari'n.en.AI Papel cio

.

-, Rua Walter Marqua�t•.496 - Fone 72-1022
ventude Democrãtica Ca- EdUCador na Soc� e
t'. JDC \ JaragUá db Sul.-. SC.armen9&l , i9inoerra Uni*.dS � Ação. dos PrD· ,, .-__� --._."'!'!
neste sâbEído, o I 'Forum fessOrés. t c I. ,

' ,1'

de O äiMJ sobre a Rear
.

:'** Calce e vis... melhOr
' ,

lidadiei Catiarlnense 'e Na- No espaço, o registro , neste verlo com.
'

Ma·1Ie as'cional, na Assembléia Le- do. leinlace matrimonial dia· Clnderela /
- - o - •

I

gislativa. 'O programa ini- 11; sábado, na Matriz São Quatro lojas' para 1!1e- 'Sa'udadls "-1ciou-se na segunda-feira, Sebast'ião, às 10 horas, de Ihor servil' a distinta cll-
com Ei palestra de J�ãozi- Vlaldir Vargas lei Marilda t. enteia, duas na Getllllö .

Gartelhau'Snho Trinta e. nos dem�is da Silva � às 11· horas, Varg,as, uma-
- na Mar;�

__

o

-

•

dilas com 'Karlos Rischbiér ide pédro Gomes d� Qua· chaf Deodoro, em Jara-
.

,a,,,,, P d l.J"" L d' ,e_ pelo telef.one' 72-1553LlÇlr, a re ell.e opes a dros e Leda L. Blos�eld . g-uá do Sul -e outra na
PUÇ/RJ, Deputado ',' Fede- Na Ilha da Figueira, às 17 rua 28 de Agosto, 2.177

Restaurante

ral Prisco Vianna, João horas, Helmuth W�IFI.lenk- (Gua'ramlrlm). ,. Ulsql,lerla
S Id h 'h·

-::1 'PlzZarlalLazanhas
a an a Ie,.' oJe" no en- necht 'Filho e Renilda KG·

. CINDERELA
t d

-
. e Confeitaria.

�
,

cerramen, o. (). governa er roU. Na Barra do Rio :Cer� :
a melhor 'opçlo. .,ara aa GÁRTENHAUS_

Jorge 'Konder Bornhausen, ro, àS,18 horas, Sflvio Ar- compras de,várlo.. 847
Agradecemos ao convite gemiro:· Maraelino e Ania :=========�:-:G:e:tú:":o:v:a:r:g:as:,==::::,·formulado à àSte jo_r!lal. . Maria Pinoegher.

'

�__'

Há duas*�nàs ini· -Terraplenagem Vargas
o 1anC� das cocotas Hen· ,

.

riêle, 'Isabel, M'ichetl e Ivai-' � de, ilclo Domingos Varga -
'

nilda, que �ennlnaMm
os encontros Si,émanáis pa·
r, às S(edas-teiras. 01l1a ,a

J�udé '. aderindo. ' ao.s

Grupos �'l8nche.�.
'**

Na Comu_!'lidadei Evangé- ,

fica Lliferana, \, centro, às
17 horas;'unem-se Arlindo
Engelmann e Edla ctt'. JoJ
às 17h45min, a bênção ao

c!isal Rlld!�lfo, (Emm�)
B�elcl:l, em cQmelT;lor8iÇAo
a boda die ouro, co·ro-and]o
o . c�saroento�r$alizado no- :

distante' 11 de abril �e
1931. () casal'd'e ouro tem
uma filha,' Renata, casad'a
com Roberto Adradt 'e três
netos. A todos, as felicita
ções da coluna.

,1**-

O GI1Q)O Escoteiro Ja
mrlfaba, � Jaraguá do
SUl, retomando. às attvtdà·
ifes, tem 'marcado para
eSte dia 11, um acàmpa
rnenro no smó do vereMla..
Enno. J�, em Cftlco
de Paula'.

**.

Motoneta roubada
I Foi. rcubado um ciclomotor (motoneta) ,

Mo
nark/81 mal 50, cor preta, c"assi n.o 106620, Icer
rtifioado de' p-I'i'Qp-riedadlei n,o 2R-0922189, perten
cente a Organização Contábil À Comercial SC '

lJtda. Quem souber do seu paradeiro OIJ <;fIe .pis
ta, comunicar a 'Delegacia I.de Polfcia ou, '-'na Av.
Mal. Deodoro, 130. Fone 72-0091.' Gr:SJtifica-S:ef
tiiem.

'.

, I

.:. "',,

o -,casal "tG',rd !�gar
(Marty) aaumer'l" wnharca
hol. '"' l' I"'.�. �Ià
VI.rlg, para um, giro.,à vá.·
rias capitais .,...I,8Iras,
,com rebno'previsto para
'o cita 21. No roteiro_, Sio
Paulo, Brasil'" Goiãnle,
Slo.Lúfse M.....

.

**
Vargas.

'r "CI
fi �,. l

.

r

.�".� pS .BONS MOMENTOS
.' .

l�rrH: :. r
:,,',

..
�--_. )", , • �",?

Pr,esentele com jóias e as mai� finas �p��s�ões ,

da RELOJOA-t:lIA AVENIDA.

. , '.
I

c� '��9P�I, � Vefeulos
S.A: lança mais um ,grupo
do' Consórcio Nacioh,al .

\ .
'

v.q�\y�ieln.,a·álC9()1 ,$ão
Cr$ 101587,00 em 40 mie

ses, sem juros,.. Está, ar
uma maneira fácil para.vo.·
cê adqúirir o seu carro a
álcool.

,()_Rg.A��ÇÃO, CONTÃBIL'", ·

'j � COMERCIAL S/C. LIDA.
Eugênio. Vlcto.r Schmöckel

Economtsta e Contador CRC-SC 1605

Téc. Conto 'Ant6ril0. Jo.Sé Gonçalves
CRC-SC n:o ?786 -.

.

T6c. Cont. Yvonne A. S� Gonçalves
eRC-SC n.o 7.638 --

-,
'

, C0'1tabilidade - Recursos Fiscai�'-e Admi
,

nistrativos - Serviços de Marcas e Patentes -

Legislação Trat;>alhist� e Previdência Social --
e Serviços Aéreos VARIG.'

'.
.

I D.esde 1944 a serviço do pro,gresso de Jaraguá' Ido Sul -=- Av. Mal. Deodoro da Fensecà, 130 -
- -

Telefone 72·0091.' ,
.

"

.

11••lell•••• � •••la••I-
Decorações para casamen�os -

.

De·
corações para Igrejas _.Decorações
para clubes - ArranJos para festas -
Plantas ornamentais e Buquês el1_) G:e-'

, ral.·
.

,

,

'FLORICULTURA IMPERIAL
R.. Râlnoldo Rau, 828 � Jaraguá do.'
Surse.

-

-
'

. -

"
-

.. -:"<1
•

Atenção.: Não. .temos filiais

SERVIÇOS .COM 'RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

'·-E-'-

Tubos Santa' 'Helená
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

, ,

EM·GERAL.
Rua JOlnvJII$, 1016 - Fone: 72-1101

JARAGOA DO SUL -:- Santa Catarina .

-

"

Construtora 'SerIa". 'Ltda�
CONSTRtmO C� ENGENHARIA 'E

- COMeRCIO � ��I:
r p." - •. ", ÖI-CONá'tIUJÇÄO: '

Ru�'JoAo Plébiil, 94 - 'Edif. Öarlos Sp6�la
/

teICtfone:: 72-0214

STA. CATARINA

, C.hegou a -hora ce,...
, para' vec:i fazer a compra

cel;la.
-

MALHAS JARITA liquidam
sua coleção de verão com

H bdescontoa Inacreditáveis pa- arn urg
,ra você aproveitar mesmo e

) .�jnd.:a_ brJllde,s especi�is para
.

C.arraçarias. voce. .

E NÃO e Só!
Vã conhecer Ei nova e des- CARRoçARIAS
lumbrante coleção Inverno

'

átlNDADAS E
Ja.rita,...Novo� modelos, no-' -ABERTAS _ CASAS-
vos desenhos, nova concep-

.' ção de "bele2:à'e bom gosto. -REBOQUES -
Preços de lanÇíimento e ain- ESQUADRIAS I
da brindes par,a:você. Brinde M6VElS.
o seu bom -gosto 'com multa

��oa�°'j:ff:��:����dO ago- I', ,Av. M.al. D,eodPro,1.479 . 7 Te.l&fone: 7�144
Rodovia SC·301 • 'km 5, Te- .' , JARAGUA DO SUL - S.C. . _

lefone 12·1266.-
------

HC '

Indústria' oe
BI'indadas, b.tda.

,,-;'_
_ _ 'ii' _. _�' _� _,;i':,,--:,::�.'.';_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Correio
CA:RtAZ CIN••TGàhAMlQ .

,

o Cinl8 Jaraguá apresenta neste sábado dia
,11 às 20 horas, domingo às 16h30min e às 20h-
1s'mlhutos Sàiguntia e tetç·a-féíi'a 8S 2b horas
GISELLE :.:. töib'rid'o, oen,sui'ã 18 ähôs: � o prl
mei'ro filme bräsltêlrö consid!er.áido eslle-tâcli16 por
n09'râfico dó �í� â�to nfva,l, liberado �I'!I' e'9_rtes
pele COn.It1� SUperior éle C$r'lsura. GISELLE .;_

umã 'melnina tllêI' 17 anos que àpalxóná hó.mêris e

rilulher� •. N� d�!hl�gÓ� dia 1?, em m�ti�ê às 14
h9räs, 'Ivre, O CORCEL NEGRO, cOlorido. )

PA()�bÇCES AR�STI�AS '

'

Bêto Pro,moçÕes lraz para Jà!raguã do �ul,
neste sâbádô, dia 11 die abril, no Gihãslô de Es
pàrtes AIJhJr MüUe:r, o maior show humorfstiço do '

rádio e tlâ telev.i�ã9. a d�'pla JAqINTO_. o. DON:-'ZELO e o COMENDADOR vitoRia. Ingressõs· à ,

,pnelços pbpulares �no
o

Posto ,Marechal, Farrpáci:alAvenidla e nà bilhéteri.81 do Ginàsi6. E no qla 1.0
de maio, às 20 fioras, no l1)esmo 10ç�1 o Grupo
Folclórico Bumba Meu BoilEséólâ éfé Sáff1ba" -.Es
trela D'Alva; promoViem o conc4rso "A MAIS BE
LA MULATÀ bE JARAGUÁ DO SUL". O show d'e
hoje à nqtte cômeç:á! às 2Óh30híln.

'. (-),
PRO,M09AO CULtURAL

, A Sociedade de Cultura Artfstica de �araguá
do Sul patrocina a Exposição diel:Artes Plá�t.ica�do artista gUjirarTiirehse Benato C. Malochl

�
A

abeJ'itura será neste dia! 11, às 16horas, no Cen
tre die Informações TUrfsticas. Ficará aberta até.
25 de abril das 14 às 21 horas e,/aos sábadb,s.

e domingo�, tjlas 9 às 11h30min e das 14 às 1'8
horas, no !'(lesmo local.,

.

. '. (-,-)
CURSOS

.

'\

I ,A Associação Comercial e Industrial, erTI �on
jun:o com o Oentro de Treinamento do Senal de
Jara€)uá do �ul pr�te-t:1od1em,d�esenvolvef uin .cu��odestinado. a Treinamento Baslco. pie,Guardasj Por
teiros e Vi�i,a� - Homens de Se�ur�hça. ,T�fáduração die 50 hC?ras, de 11 de male a 02 de JU
nho, de 2as. às 6a1S. f,eiras, das, 17 às 20 horas,
no Senai., Inscrições á' Cr$ :3.909,00 'na: AGIJS e

no SENAI. Também um nove mód�lo dlo Prójeto
jaraguá será desenvolvido ainda neste mês,· de
22 a 24. Trata"se de "Segurança qo TraB�lh!?";
oom ã 'apresentação do Prof. Arnaldo P. da Sil-

.

va.

(-)
A SEMANA NA HIST-óRIA
Dia 11 - 6Ó.o ániv,ersário da Organizaç_ão In-

temacional dia Trabalho.
,

. , _

Dia 12 ..- Dia dia Intendênoia: 6:xéreito Bra
sileiro. Comingo de Ramos.

Dia 14 - ,Dia Pan-Americano. Tomacta de
Men,tese pela FEB, durante a II Guerra MI:I.ndial:

. Dia 15' - Dia da ConSierv:ação. de So.o. Ola
MunEfial do Desenhista.

Dia 16 - Dia do Leonismo Nacional. Data
Nacional die, Israel. "

,

bia fi - Paixão do Senhor. Datal Nacional
d'a Síria.

.

(-)
CAMPANHA DA FRATERNI,DADE
,Em plena Oampanha da Frat�rnidadel, - Saú"

de para to�os, alguns ,temas 'para re�l�x��: �) O
mundo restá doente. O �eu mal reSide na qrfse
de fratemidadie entre os homens e ,en,tre os po:
\:os. 2) S'EI tendres ventade de co�er, pensai em
todos os �ue sofrem, nos 800 milhões· de sereS:
humanos que nunca viram úm meqicEL 3) A �,�..

nicilina não ,tem credo, eömo 8J fêriíe Hãó tem
. pátria. 4) buei�ei-me de que' nã� tinha sap��o�,até que um dia encontr:ei um homem ,qwe nae ,tl-
nhá pés (Raul t=�II:eréaU). y •

.

Pre "lamáS dê CaSlmêllO
A"rês Müfàr Grubba, Oficiai do Ragi""" Olvil �ó

1.ö Disli'itó ela êôiiiärõa de Jaraguá do lIutl ÊitlldÊl tia
senta Q-atarinai Braln '

.

Faz saber que Qemfi)ereceram em cartório, exibin
do os doeumentGe eKiglGies pelà béi, a fim 'de se habi-
litarem ,para easar� .

Edital 11,.893 de 01,04.1981. Konen Ràssweil'er.
L'ourival ContI e . Ela, �rá§ilêl� iêltéli'á (!Já
Karin danssen I,�r; naturâl ité Jaraguá �ô

. Ele; brasltelre, saltêi,re Sul, dõffiiöltlaêtJâ é rtesiàen-'
eletf1e1cista, natural de Rie te em Aio cerro Jl. n� ,

dos Cedros, neste Estade; ,

distrito; filha tia BêrnärC1le
domieiliaeo :e residente na Rel;lIh r@ �e téóle KOf:ts'Gh
Rua Rio, aranee; nesta ai- Rebll'r't.
d�d�; filho die �ntiJ Gen- .

Eäftill 11;899 de 00.04.1981
ti e de Fenési,a Conti. José do ROei... e

�

Ela; bJ'1aisileira; sel�etiJ'1al, de- ROM Ródrig�
,

senhista, ' natural. Q,:t, P�rt$ Eie, öraslleiro, sêltêlro,
União, neste Estacto, domi- operáriO, nª-túrãl dléI Aph:i
ciliada .e J'1esidente na Rua na, neste Estada; (lornlei
Leoji>�fdo 'Jansanl n"fa liàdo e residente em vnã
eitfude, filha •. Wal,ter Rau, nestei (jIstrltd, filfle·
Janssen � de Isolde Veirch de Lourenço· Antônio' c!te
Jansséln. .

_ Rosário e' dê- Alzira Maria
Eäitaf 11 \894 de 01.94:1981 dá Silva. ' !.' i I
Roberto santos e Êla, bràsUeira, soltéii'lSi, tfa
Verêi1idál FodIl lar, n�tural d'9 Indâlal,

EI'e, brasileiro, soneiro,· nestiel Estado, domiciliada
gráfico, natural de Jara- e reSíden�e' em Viia. Rau,
guá do Sul, domiciliaEfo e neste distrito, filha Cle Ju
flesicte1rite na Rua Bolivia, lio RodriguêIS e de Ll:Jzia
r:1esta cid/ade, filho die, A- Rodrigues.
genor Santos le-"CIe SibiJ.a EditaI11.900 de 06.04.1981
Hass Santos. Aldó Perell'8I e
Ela, brasilei!1a,

.
solteira, Angeta de Souza

costureira, natural dl9l lIa-' 'Ele, brasileiro, solteiro,
raguá do Sul, domiciliada operário, nat1ural de Rio
lEi r.esiäerlte em Três Ries Claro, São Paulo, do:mici�
do Norte, neste distrito, fi- liado� e residente ;em Rio
lha de Wandlelino ' FOElri e Claro São Páulo, filho (lie
de Cecilil8J Baumann Foot Agenor Dias Pereira e die
Edital 11.895 de 02.04.1981 Dauria Wen�e'l Pereira.
Vaidfr 8,ein e

.

Ela. bJ'ialSilerira, sbi�ê'lra, 0-
, Darl' da SaJete Vatentini peráj-Ja, natural de Joinvil-

Elie, brasileiro, sêlteiro, Ie neste EstadO, dorrlicJ
marôenelro, natural de ií�tja e residente em Ri"
Guar�mlrim, n�ste Estado', beirão Molha, neste distti
mmlclliado e J'1éiSiCtente em to filha de Luiz dá Souza,

. ,G'uaramlrlmj I1IeISte E. 'e de Ir'irI,g,�rtl tI'e S9l;1za.. _do, filho de Luiz Joãl€> Sem Edital 11.901 Öle 06.04.1 !!}81
Ie de Agnese Gadtitti Sem. Ademtro 'KretSig e .

Ela, brasileira, solteira, In- Valéria Aparecic:lã1 soat'e$
dustriariial, natural d� Taió," Ele brasíieifó, sõlté'iro,
neSte 'EstadQ, dÔlflléifiada ope1rãrio, natural dê Jära�
e resldenlte em N:ereu Ra- guá dó Sul, domiciliado e
mÔ91 'niElISte distrito, filha residente em J'aragUá-Es(:Ie' F!at)Io Valentllii e diP querdo, neste distritq, filhoOlinda VR'Antini. de Egon KJ'1eisig e' de Ro-
E'dlitál 11,8�R tJ� O�.04.1981 sa Mürler, Kreisig;-
,Séröfo Murllö poffo ê Ela br.asileira, solteira,,

J. �Lfndalva SaS8é costur'eiJ'i8\,
\ natural die' RIO

Ele, brasll'àliro. sol,�eiro, do Sut; neste Estado, do
funcion�rio oúbll�<i>. fUifú- micili-ada Ie J'1esident,e em
ral dA J!8lraauá do 'Sul do- Rio 'Cerro II, n:e'ste d'istrito,'mlcHiado e reSidente' na filha de Alexan9re Soares
Avenfda Mareéhal' Deo(f�- e de Doraci Videfll:i Soà
ra, h!els:ta cld:àde, filhe die res'
João Poffo !iii de Cäfmem Edital H.902 diS ô1.b4.1981
Teresa' Cardôso Paffo. Inácio Formigari éEla, brasHeira, solteiraj de Evanir MiodUbki
lar, natunall de: Massaran- 'Ele brasileiro, soOJ.teir0\
-l1uIm,� &sfáde, domi- bancÁrio, natural de Rio
-.tUliadà ê' te�ideiite em dos Oedros neste Estado,
Massarandluba, neste' Es� domicililadO'e resídente nà
tado, filha die Wigold Ses- Rua Victor Rosemberg,
se e de Amalia Kuhn Sas- nesta cidade, filho de,I:)â,-SIe.

.

miano Formigari ,e de Vib-
Edital 11.897 ele &)3.94,1981 IEö,nda F,ormigari.Alvis Heiler e ' Ela, brasileira, sol,telira, doBealr.iz Marllfte 'dOS Santos' lar natural de JI8\raguá do

. !-"-"....,;.rirrriiíIIr_ ..... .-- _...;
Ele, brasileii"ö, seltelro, Sui, domicilia:cJa e re�;iden- , Fãlecimen�os Angela Petris VoltoUni;Pedreiro. ItSlturãl ,(fie Mas" h) na Rua Victor Rosen-, c'Om 75 anos, ,em Rib. Gr.

,saran�ruba, {llestil3i E:slaClê, berg, nresta cid��ie! fIIhá tUà 17 de ma.rço , do Nor,ie.dOrhiciliadd ê residente ém de' Pedro Miodutzki e, da Hedlwiges Bossha�mer
-

Dia 24 de ma'rÇô�alllgUá-.Esq,tjerd9, lÍieSte Rifa Lopes Miod�,t�ki.· Sêhwâr:z, Gem 63 anos, Elsa Birkner Bruch, com1fIStHt0, filM Éle Atfl'1etfo em JarÉj.guá�inho. .. 69 anos, niesta:
" , Heiler Ie de Madä Heiler. Edital 11.903 de 08.04:1981' Dia 18 de março Dia 26 de março .

E�a, braslleir,a, solteira, Ivo Heideclke e Àléx Speis, com 51 anos Carmem Lúcia Anacleto,SefVIeinte, natural de Jar,ar Anida Kupas .

.,

em P0mrerode.
.

com 21 anos, nesta..Quâ do Sul, dOmicilladía e· Ele brasileiro, sOlte,iro,' Martih ��êh, com 63 a- Dia 27 de marçoteslEMtte Hã Ruá borupi, 'Operário, natunal de jara- nós, em Gliaramirim'.
.

Ismene Fagiani Dalmo-héätâ êiij'ádie, fillia de João guá �o Sul, d0":li�iIi�t1? e Solange Feli,ciano da nico, com. 68 anos, em flio,

d.as Santos e d� Ännà Ma- residenitEl' na RUa JomvlUe, �ilva, som 1 Eltla, lem Coru- d'os Cedros.
na Schmit1i dos Sàntos.

'

nesta cidade, filho de Har- . pi;, .
Diá 29 de marçc;t

JEditál 11.898 de 06.04.uja� ry Heidecke e de Lory D'iá 22 de março Maria ,�I lV!árcia Krueg@lr,NêläOn 1t.....1., e
.

H�idec,ke.
.Ef:IiU1 Reb1fn .', Ela brasileira, sol�.elra,

. �le, brasileiro, sólteiro, co�turet'ra, natural de Gua-
. servente, . nàtural de Jara- n8Jmirim, nieste Esado, do-

.

guá do Sul, domiciliado: e micili:adâ ,e l1esidehte em
residIente lern Jaràguá 84, Guaramirim, neste Ést,aäb, I

neste distritõ,
-

filho de filha de�Ewaléi KUpas e
. Ibel'it Rassweiler e die Walii 'd� Altrida Daren Kupas.

_ E para, que êíi��lié' ,ao conheoimento de todos,
mandei passár o presente Edital, que será publicado
pe,� imprensa e em cartório, onde será afixado du
tante 15 dias.

Se algul!ttt 'àbU8êt a� algum impedimento, acuse
-0. para os fins .le ais. : A O�ICIAL.

t iii CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul - se .

!

1919 1981
"CORREIO DO POVO" - 63 ANOS ..

QUALIDADE SUPERIOR PARA QUEM EXIGE
O MELHOR.

Estamos trabalhando há '63 anos. Prócuran
do levar adiante o ideal e a obra 'dos que nos
'Prellederam.

,

Sr'. aSSinante, renove a sua 'assinatura .. Ela
.

a.erá important'e. a oontinuidade da circulação do
_;;mais ant!go sélllanári0 de Santa Catarina. .'

'EducaCäo ".;. Üm lêüiä sêmprê ärÜäl_'
tle Wda ordem estabeleci
Öla, ,,_rann �b8' ta�
bU$ i tradjêiirikli �"M.
,s neSte memento �lIe

tudo .passa a ser questlo
hado, geranEio sensecio
halismos, causando impac-·
toe etn,�ui&. OE)FI�tQO o

ai",," $t meru�agem &

ducaltiva ,pode sofrer infll:,l
,êncla de ordem 8Ocial, mc- \

rat e institucionat
.

•

""esar (lia tude, � funda
mental �tJe a te'ducaçãe
convlrjá . "ára o e88en':!af
à cu�ura' ,e à formaçao,
nãó otJstanlle, 0' cbnflito .de,
0I)i'l11698, de idéias e II'tI

pressõe§, sem jämais 0b8-
cUP8Intltar a inteligêneia
Olli Millr ã sensili>mGläde de

quem quer que 9'9j8.
Os valores Imutáveis da

etlU13aõãO 'têm que ser

',.Het\ta�oä � qu,al�uefp . . ....

cústo, Stérh que JaMaiS se

estabeleçam hlatol:; faltais
01:1 coh�fb·htôs àbissaisl
Qeradof1es

o

ambos Ide c�m
pro�àti�rítb� . �ftf)ht�s��
à formáção Ie mf(:jrrhaçao
aue buscamos no, selio tio
nóSsó' h1élo átftblEtftfe. ..
Esta é a realic;laae 'exis·

tenclai da e(Jtú:�âÇãé a (iu�, �

!iN1rrIIIoor!I��e*

com carinho, persistêneiä .....o....IrrIiiIíJorro....

e 9�l.minçâ näs éfêVêtno�
d�ediêar, eõl'lio . forma de
lentendê�l,ale aplicá-la senl
pré com mãis IprdfÍJn�&iit
e inaior amo'r.

Prof. Pa_ Moretti
läd(; ê�volvimento,

hãa impor.ta em que te_rre
no, tem origem e projeta
se na e Ipela ed1Jc:.aJção,. O
Itema é Itranquife e etinge a

, quantos, de uma forma 0U
.

de outra, se interessam e

p�rtiei,,$m c!le 'tio' inesti
mável investimento.
fiabitul8ldoSi .a afirmar

que a IêlfUe.ação é o iile
lher investimento, eem
ipreend'e-se ·perfeitaÍ'ni9!1lte
a preecupeção ct,e )tooos
em se lnstrulrérn, 'seja a
través ele cursos slsternã
ticos. seja através de �a
mes sl:Jp,letivos, seja tnle
dianta o làl>roveiltament� de
,enc�nttbs, côJigressos tiu
qualquer outro mle!ti, aJt'é
de informação (Je: ri1àsSa.
Tudo o que se aprênde

se acresce ao cabedal de
conhecimentos, exercen

.

do influência real·e deci
siva na vlvênciia social, no
ambi:ente relacional, de
·onde surgem um Inc�

.

san�êI bombarEfeie d:e
idéias e constànltes 813e
los à revisão de compor

, tarnen tos.

Na configuraçãd do mundo
motlerno, há caracterrsti
cas básiclas que sófrem,
mudlança rá:pida, profunda
eixtens8 eí lern certos ca

sos, rad'ical e irreversrvel
.. �--� .- ---_-_._-.*

M.E.C.

�

NQVW 'ODEROSA
AO MENINO JESUS

:

........

Ohl Jesus que dissestes:
peça e receberás; procure e

acharás; bata e .a, porta se

.brlrá. Por intermédio de

Ma('la, Vess� Sagrada Mãe.

�, humildemente, )'08 rogo

que minha preee _seja aten

dida. {inenclona-ae o pedi
do}. ghl J�us que. dieses

,": ttlC!lG tlU9 p�dires ae Pai
em ttleu nome Ele àtenderá.
PM intJtl'métjid de Maria,

I

vosea Sagrll(la ",� eu hu-

mj'l!Iemctnte . rtlgé ao vosso

Nome; qU$ r\1tnha ofa,Ao se

ja óuvida (menciona-se o pe

GlldO}; eh! d8$u!l qt.lê disses

tes: o 8éu e a terra passa

rAp, mas II minha' )'aiavta
nlo passarã: Por. intermé
die 'de Maria Vossa Sagrada
Mie, eu confie �que minha

oraflo seja ouvl<:la. (men
eiona-se. o pedkfG). Rezar

três Ave-Marias e uma' Salve

-�lnha. ism.sae8'S urgentes,
es!la novena devetá ser fe:ta

em nove 'hl!lras e manda\'Ja

. pub"ear� por se ter alcança�
do tJma graça.

\

dÍ: -, .r,

FAÇA OMÃ
'ÄSSíf1AtU"A
êé5 k'CÖRRÉIO·
Öô POVÔ"

�t$ �'dö,cM

f;igúi 1��

"_'b'

S�NHO'RES ASSINANTES
.

. Estamos proc�enoo a cobrança de aS$JIÍ�tli_-
ras de Gorreio de Povo. Solicitamos a 'sua máxima
COlaboração, para que Jlão Haja so�uçãö de cbn
tiiiüid'ãdá iiá éji�culaçãe deste jornal.

EsêftEV'E O LElTO�.- - - -,. -' ... , ,,,:,,';:._-.._'"'-'------

Em. papel timbr�e dà
,

FaCuldad'ê $a�eslana de
_ Fllosofiäl Giências e \L �"

. ttas; Ele Lerena, São Pau
lo, teaabemes �J'1t� €la

CIS r,..se'gulnte teor: f. rulr.e-,

ter, Acompanh& [alS luta:::

que vem �n1ren�' seu'
jOrhál e solldatize-me na

'campanha de levá..,o a- \

diante, mantendo para da:.
raguá do Sul um patrimô·
oio de grande: valor. Sabe
o senhor m8ilhor do (ifue e

ptBgr�sS9 d'o
'

municfp o,
mais qUe a intell§êneia de
sel:JS homens, deve s'er
or,editad'o às iê:!é!as e às

I· Gampanhâs quã, através
-

dl&$te jornal, .foram levan

it,atlas e MWáêlas ad'iante.
EnvlO=lhe, se'mpre. que
posS<?, mirlh� �od'est81
conftlbúição, um novo ar

if�b, � peçô qute'ita notar
a mudança d� ehdereco .

Otilt1 meO apreçe vai um

âtira�9 ��ó�i" (a) Mário
13on:altit.t, SOB".

\

C-hevrole.t a· álcool

gêmeas xifópaQas, forn 20
.

ITljriutõs, �rii R10 Oerro II.
Ôíà, 3Ó de marçe;
Ângelo j6sé É3arrehJ, cl

81 àh0S, nesta.
Dia 03 de abril
Cláudio Corrêal, com 24

anos, na Tifa Funil.
'

Dia' 04 de abJ'lil
Dani!etlle Idij,ane Albrecht,

com 12 dias, em Schroe.
der.
'ÀIOeste Gadotti, com 52

anos, 'em Nereu Ratflos ..

(Chevette - Opala - Car�van • Oamioneta � Caminhão)
Camlonete e veraneio com tração 4x4,

em Emmelidõrfer Com. de V�jculos Ltda.
,Av. Mal. Deodôro (em frente Ir Igreja M

Fones: 72-0060 - 72-ö8s&. 72-Oi89
r -*�

Posto de vendas e entrega
automática liquigás.�,

Financiados em

-"'-

-24 meses

A s8Uuranol cHI 8lifi cernpra ou da sua ..nlo_
da, uma g.�ntlll .egura de InvestllOenl� .

Se voct «!tuer c.,...rar .....nd.· um Im6-
",i ..roc.....,' EJ,1PRE,N8.IMENTOS IMOBIUA-
AIG6· MAROMlo ..r_ .

.

fmprtendileltes Im'bin'rils
.

'

,

'.

Mare,IUo. lIda.
/

Av.. Mal. Deodoro, 1.119 - föne: r,-oíé6
. JAf\AG�Á DÓ $UL ,- sc

II

II

Cuid� da ha'SCJ,�
Faça tralBlftenlOs cwm medicamentos ,;

000 I
naturais,

'

& A F9NTE DA SüDE PERFEITA � tIA '

Fa .._Ac•• Hoftí••p•••C.
\
.' ......8.. .

,

. de Jaime Baechteld C:errêa, na Pra� da Pre..

feitura Municipal, aten'denj:jo das 7h30min às 12h
e das 13haOmil1 às 19h; Aes sábados, das 7h30
min àS 12h3Gmln.

'

II

Funilaria
/

'afagná. �td_�
.

Calhas 'para Iodas as fi"aUdada.. Faça-nos
uma vt.it.. �..... em eondiçJes • atendê-los
eficientemente.

.

"
.

,

,

Rua FeHpe �ç,hrhídt, 219 �-

'

F�hê 12�0448.� o

,Jaraguá do SuJ:.Sc.. '.
-

. '. ..' ,

_.__ \,0. ""'._.'_'_'","

AtiRM MOllSl GRlI$SIl ,

Tabeliã e OIIt)lál 8ö Regfitró li
ProMifoé

'I EQITAL -

Pelo presente edital dà cíta�ão eeêlirp.os aos
senhores abalxd, r��ä�íopád�*. �.� câth,pàreóàmem hosse cart6rio para ttal$rem d,ä ,sslJntos de
seus InteresStea:

', ..ArttiUr Streif - Rua Gustavo Streift, 14�S - Sch-
r*er� 1\tlStld. d6 R&sârj� RU� . R�� Brànc�,805 nesta -- Anten,ib Kliriter.ikonski Morro da Boa
Vista neSta -'Arno Fuch�' Rbä tarlos May, 100

'

'nesta � edll)�rd'd GrUnes �uá Paulo Orismlell s/�.o ,

nesta -- Kunibert Kliltzke Rua DuqUE!! die Caxias
s/n.o-nesta ......,.. lãurê StêlinbâeH Estradà Q�ati, si
n.O Massarandl!lba - Miguel Arcanjo Zimmermann
R1:La,José Alves Pereira, SO nesta - Nilva Veller
EstradaRio da Luz I ri'esta - Osnir Milbratz Rua
Joinville nesta - Tierezinha da Sibta Simas Rua
Joi"vill�i t_ fit:lifA.

\
,

Adafzlra Plazera de Azevedo
"

Óficlal Maior·
, I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"

CORREIO·DO POVO - JaragUá dO sul-se

CONFIRA A HISTÓRIA ...

,

Barão de ltapocu
"

... HA30 ANOS
- A imprensa locàl publicava nota da Prefeitu-

ra Municipal' de Jaraguá do Sul, para comunlear
eos habitantes do então Dlstrjto .....:. Corupá, as au

diências do 'Prefeito 'Ärtur ' Mülier. Eram estes os
'

termos: "Toö!aS'as pessoas de Oorupá que;;'têliham
assuntos da administração municipal ISI' tratar com

o sr.. Prefeito, serão' atendidas todas' as sextas-rei
ras, das 14 às 16 horas, na Intendência: Distrital. E

. hóje, como é?
.

-

.

- Muito comentada a sedie die poder .do se-,
cretärro dê Estàdo, Gal. Haig, quando do atentado
ao Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan.
Mas não foi a primeira vee que isso aconteceu. As
divergências reinantes entre o Presidente Truman,
dos Estados Unidos e o Genieral Mac Arthur, CO"

mandante do 8.° Exército que atuava na Coréia, ti
veram seu desfecho. com ,a exoneração ,de'ste últ,imo

daquele posto. As divergênCias. eram provenlentes
d81 qualidadle de Orientação polftica no Japão. Pa
ra substíulr o demitido foi nomeado o general Van
,Fleet. Ao que parece, o Gen. t1aig também está
com .as horas êontadas.
,- A baronesa de Acarai doou à prefeitura die

Petrópolis seu hJ'Xuoso prédio na es1,rada Rio-P:etró-'
polis, ,onde'estava instalado um clube noturno. Se
ria transt6rmado para servir de�silo'da V1elhice de--
samparada. Para- a;manutelnção do Asilo a'baro-

'

nasa ofeJ'leIClà ainda vários prédios no Rio die Janei
ro, então capital, federal. cuja renda serviria- para a

quele fim. Asilo dai Velhice desamparada, se não
nos enganamos, já foi tema de propaganda polrti
ca nas terras �anhadas pelo rio Itapocu.

-:- O Presidente da R'eppblica devia . pedir 00
Congresso as urgentes medidas que a situação es

tava exigindo. Essas medidas teriam que ser, natu

ralmente, as mais, rigor.osas. Não se pode, fa��r re
pressão aos' crimes contra o povo, através de �ro
vidências frouxas. Eram IeStas as palavras do sena"'

dor Mo�art lago" e.ntrevi�tad:O '

por um vesj;>.ertino;,
f�nd'o estas "sens�cionais declarações em 'tor,no
do último Ie tumultuado discurso do presidente'Var
gas. ,

�.. HÁ 25 ANOS
- Em começos de abril, realizava-se uma r;e;u,

nião na Associação Rural com 181 finalidade de pro
vidJenciar os festejos do "Dia do Colono", que coin
cidia com o 80.0 aniv:ersário de fundação' do nosso

municr'Pio. A direção e organização dos ,festejos e

a programação ficava com' os seg�intes: Prefeito

ir'aldemar Grubblàl,. Ney .
Frmco, PÍ"eStdieflte dtr'OA-" ,

mara Municipl1ll, Artur Müller, Presidente da' Asso
qiação, e da co-misßão form� pello dr.' lauro For
,tes Bustamante, presidente �e honra, Presidente Ar-
naldo Schulz, Viu Albano Kanzler, Secretário Eugê

nio Victor SchmlSckeJ, Tesoureiro lourel1ço Gllessin

ger, e os membros Rio8lrdo ,'Buerger,
' Guilhe'rme

Schünke, Leo-poldp -Blaese, Otaviano Tissi, Francis
co

, Modrock" Fide;Jis Wolf, EmHio Meier, Alvino Ha

dllch', Alvim; 'Schmauch, Mário NicoUni, A�fredo
Bruch, Artur Guenther, M"urillp Bar,reto de Az;evedo,
Serg'io Thomsen Ie Alvino Koch. A comissão' dei jul
gamento, die animais. era con�titurda de: dr. laure

Bustam8lnte, dr. Agu1naldo de Souza, João Lúcio
da. Costa, Ney Franco e Willy G1ermnao' Gessner. '

-.- O dr. Paulo Koiltfer B�rnhausen, dlep_utado
por Guaramirim, era elerto Presidente da'Assembl,é;a
legislativa e no dià, de sua posse ptonunciou um

brilhante ,e' incisivo discurso, do qual destacamos o

seguinte trecho: "Agirei
'

sem arrebialtamentG, mas
sem hesitações. Apriendi desd�e cedlo, a fa�er da
atividade, polrtica motivo de, dedicação partfdária,
cuja disciplina não dleve se'r confundida, entret'an
-to, �cQm humilhantes despersonaIiZl8IÇóes'. O velho
método d;e codtemporizações a qualquer. preço, �
superada técnica do despistamento, a crueldade da

promessa que, de antemão, se sabe não será cum

prida, alo' compol1llamento que não se -ajusta à mi
nha formação, nem' ao meu feitio, e inc,ompatrve I
mesmo, com as linhas de composição die uma épo
ca social diferente em que vivemos,' e em que o

j pars - em que pesem ,suas naturais carências -,
de norte a sul, se politi�a a olhos vl,stos;'.

.

. •. HÁ 10 ANOS,
'

\

\
,

- Nd ena 17 de abril de 1971 a aguerrida e

qui!pe de bolão Mãos de Aço, de Curitiba, filiadla à
Socíedade Operäria Benefi'cente Rio Branco (antigo
HandwerkerY�recebia a equipe de bolão Az de Ou
ro, comandi8lda pelo presid.enté Heinrich Geffert ei

os primeiràs abráços já eram dados em São José
,

.

do,s Pinhais, onde , � equipe jaraguaense ;era rece

bida debaixo de muitos foguetes.' "Gut Holz" -
Cempanheiros, era a saijd8lÇão.
'J:

\
,

'

- O Rota-ry Club de Jaraguá dio Sul compa�
recia à XI Conferência Distriltal" r:l18' Capital. do Es
tado. O mundo rOtário catarinense aH f�ia a sua;
conferêrrcia anual, sendo a del'egação dirigida p&-

I lo pr.elSidente Di!E3ltrich Hufenu�er e esposa, I
'

,

bem como doJuturo' presidente Ivo Ewald e sra.
'

Na o�asião P !:t.e � 'd� Jar�gf.l� �

do .Sl;tl apr�n:t.�-
va o aplaudido trabalho, inltitulado "SerViços Pro
fissionais.e Relações Humanas", à cargo dos ro-

tarianos Mario Sousa e lourivai Rothenbergerl•

ESTA CQLUNA� PATROCINADA POR

Indústrias Reunidas Jguá S.A.

CUIPll - cOI&nlrados
'"",:"",c_;;,,,,',,,,,,,

'pl alime,olos

SEMANA DE 11 A 17 DE ABRIL DE 1981

\.

Prestigiado

•' Estado de San.ta Catarina
-

ii �
PreleHura MUnicipal de Jarag!lá do Sul

LEI tiO 813/81

"o QUE SE

0, En�ontro de.· Empresários �:r:N:à=�
4, cidade vai por conta do a-

No Clube Atlético Bae- das saneadoras, algumas gàópol1tic'ó,.organizacicna: fronto, as fissuras' sociais, to inauguJ'lal1 dó si!stema
pendi, sexta-feira à, noite, r.egraS para sermos' eüca- e -individual; d) 'Nós vive- os perlqos de explosão OIJ ielefônico tías aeronaves

•
dia 27, repetindo anos an- zes 'e não apenas eficlent mos na era 'da eletrônica, implosão, as rupturas de

.

da Vasp,· de que partiéipa-"
teriores, a Associação Co-:-' tes, a busca do, melhor" i:., o novo mund6 da informa- comunicação entre os pc- rarn o Rresidlente ' Figuei
mercJal e Industrial de Ja:" produtlvldade e o seu p.en., ção, da comuntcação e- do vcs, as paixões e a ce- recto, e o Governador Palfô
l'1atguá do 'Sul, promoveu', sarnento sobre öfuturö:

-

pensamento. e): O'novo 'ho- Queira, fazem desses anes lo Salim Maluf, a quem se

com sucesso, oHl ENCÖN- O, patestran.e subllnbou rízonte do futuro será a um perlodo temlvel. c, ,10 referiu como '''Paulo'' ó
TRO DE EMPRESARIOS hão' crer que o .eno de enqenharla. biológicá e SIe

'

final, afirmou que as 'pes- tempo todo, ,e' trocando o

contando com a participa� 1981 seja melhor nem p.or nétlca; f) A criativídade da' soas estão vivehdo mult'J nome do Ministro das CO"
ção d;e cerca die -120 cm' que 1980, será um ano a- ciência, que .explora sem- aquém de suas verdadei-' muniOalÇões, Haro,ido' de
presärlos Iig8ldo� as rnals típleo, "onde teremos que 'pl e mais fundo o seqreco ras 'pOltencialid8ldes, no en- Matos, a quem chamou d

dlversiflcades atividades, oonviver com as lncerte- (\i'a vida, fez, em menos de tanto, 'entende! qee a eficá- "Veloso". A imprensa COr:l�
lncluslve de muntclpros-ad- zas". uma 'geração, uma trajeto- ela, a harmonia e a sere- tou o' colóquio da séguin-
lacentes. O ponto alto do No entanto, apontou el- ria' ptodigilos8I, como a 'nidade é a fórmula para te forma:
Encontro foi e. pa�tra pro- gumas certezas sobre o descoberta, I� exploração enfrentar a fase"de incer

ferida, com slid:es, psío futuro, baseado em '€'XPO- do átomo e da sua ener- rezas 'e turbulências eco- "A ligação telefônica

Dr! Gerd Edgar Baurnsr, sições de autores, estudlo-. gia�'� criação da .eletrönl- nôrnicas, poHticas e· so- 'demorou a ser compl,eta
que teve como tema "A�- sos da .rnatérla: a) A mu- ca, numa verdadeira revo- clals, que nem sempre é da e apresentou' pro�l&i
ministração em Perfodns, dança r'n'aciça continuará lução tecnológica e a so- p'!iE'judliciai aos negócios, mas" Q que dificultou a

de Inoerteeas'', onde' p ',,�. 'afoetando todas as facetas ctedade informatizada, a uma vez que é posslve ii- conversa entre o Pre'Si
curou" de for-na sint",,'fz:'1� da sociedade, criando no- 'engenharia biológica e ge- rar proveito de, u!!1a épo- d�n,t� e o Governadôr. AG

da, mostrar a realidade I
vas dimensões; b) As fon- nética, além ,dia allrnen.a- ca turbulenta e lucrar com lado do Presidle,nte ,Figu.

empresarial, o que.diferen-
-

tes die, mudança serão' ção sintética, a agricultu- o tmprevlslvel ,

'

rede est8IVâm os Ministr

ci/a a década dle 80 da an- sempre tecnológica, söcío- ra ajudada por rnícróbros, ' O III ENCONTRO DE· Haroldo Corrêa de ,_Mato
terior, a incógnita do futu- comporbameilltal e es"rutu- a produção da 'própria e- EMPRESÁRIOS foi enoer- 'e Détio Jardim de Maltos,
ro, as f6r:mulas' para en- ral-institucional;, c) O im:: nergia; g) Os desequilf- rado com uma confralt!e;r- além dos' g'elrent-es da

frentar os anos de ince'r�.e- pacto das.' mudanças a'- brios, os riscos de con- nização. Vasp, Germano Müner e

za e turbulência, as rIi,epi- ca;nçará sempre, o camoo I
I

'- Olavo Drumond.

Futebol varzeano já"na
"quinta ,rodada, ,o'

. -,·Campe,onatp
.

Autoriza a amortizaçlo dê enpés[titriO do
SAMAE e dá outras providências.
O Sr. VICTOR BAUER, _

Rrefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado die 8anta Catarina, no uso

"e exercício de suas -atribuições.
'

"
. '!'. .

. Faz saber a ,todos os habitantes dleste Municl-,
pio qué a Câmara die Vereadores aprovou e ele
eanciona a seguinte Lei:

,

Art. 1.0 .....:. Fica o
. Chefe do Poder Ex-ecutivo

Muniçjpal, autoriz.ado· a amortizar integralmen\1el o
monta.nte do saldo' do empréstimo contrardo Relo
,SERVICO AUTONOMO ,MUNICiPAL DE ÁGUA E ES
GOTO - SAMAE, junto ao Banco Intera'mericano
d'e Desenvolvimento (BIO), conforme, oontrato de a

bertura de créc!ilto fixo OeIlebrado em- 14.08.69, re-.

ratificado' em. ·28; 07, . 72, 'com interveniênoia da FUN
DAÇÃO SERViÇO ESPECIAL DE SAÚDE PÚBLICA
(FSESP) e o Munlcfplo die J,araguá . do Sul, na or

dem de USS, 39.259,00 (Trinta e nove. mil ei duzen
tos e cinquentà e nove dóISlres), segundo a taxa de,'
câmbio do dia.

. Art. 2.° ;,- Fica também o Chefe do Poder Ex�
cutivo Municipal, autorizado a abrir o competente
crédito especial para abertura das despesas decor
rentes da !preSente Lei, utiliz8Indo para tanto' a s�
guinte dotação dOI Orçafi"ento Vig&nte:

,
, Anexo I - Quadro A"

.

0501 � tmilsÃó DE CONTABll(DADE
OS01.99�99992.030 - ,Reserva Orçamentária.,
\

.' , Anexo, II - Quadro A
\OSd1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
OSÓ1 .99999'992.030 - 9.0.0.0 - Reserva de Conting._

Ali. 3.0 -,Esta lell9intrará em vigor 'na data
de sua ,publicaç�o, r�vogad8$ as disposições em

contrário.' ,
'

,

,

,

Palácio dia prlefe'itura Municipal de Jaraguá db
Sul; aos3Q dias do mês de março de 1981. ,

VICTOR BA�ER'
PreifeHo Municipal

A 'pr.esente Lei foi registrada e publicada nestal
Di'retoria de Expedrente, Educação e Assistência
Social, aos' 30 dias do mês de março'de 1981.

ASTRIT K. SOHMAUCH,
Diretora

Juizo de, Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE PRAÇA

FAZ SABER (Iem resumo, art. 687 do CPC) o

seguiDte: Venda em 1.8 praça: dia 08.04.81; às
.

10 horas. Venda'em 2.8 praça:''Oia 24.04.81, às
10' horas por quem mais 'der e maior lance ofe
recer. LOCAL: Ediffcio do Forum desta Comarca.
EXECUCÃO ,N.o 7.510. Exequente: JOAQUIM SE
tEMBRINO DE. SOUZA. Executado: MAURI, CE
ZAR RADUENZ. BENS A SEREM PRACEADOS:.
'1) Um terreno urbano,' IQoalizado nesta cidade, à
Rua, n. 228 (sem -denominação), com a área tota,1
de 714,7Sm2" de' forma r:etangular, fazendo frente
com. 15m,' na referida rua, travessão dos fundQs
com 15m, com terras de João Chiodini, confron
tandO' pelo lado direTto com 47,30m, oom o Lotea-,
mento de Her-cilio Speziia ,e pelo lado esquerdo
com 48m; com terras de Vastaoia Spezia, distan
te 15 metros, da esquina com a Rua n. 08 -

João Januário Airoso; matriculado sob n. 1.746,
ficha 01, do livro 2 do Registro (Seral desta Co
marca, no valor a Gr$ . 330.000,00.\ Nos autos

-

não consta qu u ônus ou recurso pendente.
Dado e passadCl esta cidàde de Jaraguá do Sul,
aos dois dias dl6 mês de fevereiro de mil no,v:a
centos e oitenta e um. Eu, Adolpho Mafhtid, Es-
crivão, o subscrevi.

.

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direito,

Eram 10 horas, qua�,d"o
,a ligação foi completada j

O telefone tOCOl! no gi3lbi'
nete do P,residente Figuek
'redo que, cercado J?o'r jor
nalistas e .teRdo 'aJO ladö
os Ministros Har�ldo' Co,t-

·

rêa die Matós e Délio Jar

d,im de Matos, atendeu'.

Ox1 Fluminense, Canto d'o
Rio 4x2 Bangu Ie Rio Ce,r
ró 3xO Floresta.
A quinta rodada, dé 12

de abril,· 'tem em sua pro
gramação,; às 9h30min ,

Bangu x Rio Cerro e Arse..
'

nSlI x Estrada Nova; "às 14

horas - Vila Nova x Equi�
pão; às 15h30mln -.Flu
minense x Canto db Rio,
FloJ1elSta x·Posto Moser,
Juventude x Mathedi, Ca

'xlas A x Santo Antônio Et
Gneipel x Caxias B; às 16

horas jogam Aliança x

Sertanejo.

NOVie partidlas estãp pro
gramadas para amanhã,
dia 12, válidas p�Io Cam

Ipeonato Varzeano "Verea- .

dor Ivo B8I9hr". Na roda
da -anterior" os r:esultados
do campeonato, que conta
Gom a partici:pação,de de
zoito equipes, divi,dlidas em
três grupos de seis, for:am
os seguintes: Sertanejo
7x1 JuvEmtude:, Mathedi
4xO' Arsenal, . Estrada No
va 1 x4 AJil8II1ça, Caxias B
1x1 Vila No,va, Equipão 2x1
Caxias A, Santo Antônio
1 x1 Gne,ipel, Posto Moser

.:,_ 'Alô ....
,

Dlirante cerca �'e 20 se.

gundos não h'Ollv;e� t�;
posta. 'O Pnesident91 mS1$:

'tiu e uma aeronlóça laltem
deú, dizendo que o Gover�

nador Paulo Maluf €Istava
ao lado.

"-

, _ Pode colocá-lo na li

nha - disse o Pl1esiden11e.
�E seguiu�se a'conversa.

"

"\ AIO, pro'nto:
' Quero

está falando, é o' Paulo'?
Bom 'Q:�8J, cp,mo está?

'

Sei. Tá -Qeirto,
' Paulo.

·
Muito obrigado pela' gienti- _

leza. 'A'Presento meus cum

primentos ..
'(

- "
'

E, a seguir, f,et o êo"

mentário trocando rö nO:

rne do Ministro das Comu·

nicações pelo ex-Miliistrb'.
do Pllanejamento, Reis Ve;

laso:"
' ",. ..

·pie Vaca
Juengst war in Catharina
Ich wohl ',e�n halbes Jlahr.
Dort hatt' ich €linie Vaca,
Die muifo obràvo war.

Die Vaca hatt,' ein Kaelbchen,'
Ein sehr bonites V-ieh.
Doch suchte! man dI� Belden, .

Fand' man sie si�her nie ..
War leér di;e Milch'Panena,
War's selbstverstaeridlich klar,

, \...
.,

Dass Vac� und Vitella I

Já foi emborà war.

Klein Zaun war stark b8lS'tante;
Zu tief kein Rio klar,
Ueb' Vaca ueberrante
Was im Caminho war.

Da- packt' ich die Machada
Mit einer Raiva toll,
DalSs Vaca desgraçada.
Gehorsam lernen soll.

Ich hieb' und h·aut' und malte,
Mit Geito und Facão,
Bis diass leI!n Kunstwer� strahlte,
Ein Ochse muito bom.

Dem stellt' ich auf die Grame,
N'o lado ich fiquei,
Und. sieh não muito· longe
Das ich alldort espé;r.ei.

Und aus dem Matto rannte

me Vaca schon herzu,
Die ihresgleichen kann,1tei,

,
Und l8lUt gritei ich "Muh"!!

Der Truque war zu Ende,
die Va'ca wieder da. �

)

Ich molk sie s,ehr contente
Und fui embora já.

Und die Moral seguinte"
Oie! Isli 'nicht allzu schwere:
Brauchst du 'ne Kuhn, dann binde
'nen 'Ochsen. an, und espere,!

.

von Ulrlch Neise

J,
,

- Eu estou, aqui"ao I�

00- do Ministro DéliO' e 'eto
Ministro Veloso' e' dos DI

retores da Vasp;
O Ministro das Comuni

\ caç6es não esboçou u�

gesto sequer.
'

.

<., E Ia cony.ersa contlnu\>u:'
�,- De qualquer man(?;ira

.

peço para você cump'ri-
, memar também 'o Gover
no de São Paulo. Tj cer
,fo, eStarei lá se Delus.qui
ser. Um grande abraço e'

meus cumprimentos,- Pap�
'lo.

, I

'- Muito boa mesmo.

Eu "tienho .

a .i,mpJ'lE!$S�o de

que no começo ele f�cou
, me aguardando e eu fiquei .

aguardando a ele,. Daí o

silêncio inicial. A moça
. 'disse: um momento po: fs;

·

vor. Ar ele ficou àguar
dando' Er eu ta'!!béltl � Mas
ouvi nitidamente com') S6

fe SSe uma IiQlação cornum,
s9m nenhum rurdo"

Sinfrônio, que sempre
está em qualquer esqui
na, -a-quàllqúer hora do dia
ou da noite, da extensa

Marechal, leu a notrcia e

filosofou com os· seus bo

tões: "Veja como estou

enganado.e-m
. matéria de

gente fin�, ao pensar que
el,elS só falavam difIoil" .

,
'

Ontem. "O enco,ßtro \da�
/ PronavILBA

!treinamento a ser' reàliza
do edm voluntárias, sob Ia

,coordenação dlal Sra. Ma-'
riléia Oliveira Cesa, Assis
te�nre SocJal da Unidade
Operacional da lB� . em

Joinville.
Um expressivo ,número

.de senhoras da sôciedade
looa'l compareceu ao en

contro convocado pellal D.
Elvira.

Na condição die, respon
sável pela implantação dp
Programa Nacional,do Vo-

'Iuntariado ..,.- PRONAVI
LBA, em Jaraguá d,o Sul,
a Iprimeira dama. do muni

crpio, SJ1a. Elvira Hens-,
chel Bauer programou ga
ra ontem, d!ia 10, às ....
1Sh30min, no ,Fórum, tim
encontro com a finalida-
de de traçar diretri:z;e� do

Ao 'final da conversa.
com o Go�rnador Paulo
Maluf, .

o Presidente con

versou com o- Ministro Ha
roldo .. Corrêa de Maltos,
que Ihel perquntou sopre a

,

qualidade dial ligp.ção.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Informativo
''''Moleque 'ravesso;'

1 .
....:... APRESE�.JTAÇÃO: imprensa, comparece às

O 'Correio cbPovo inicia tardes de 'sábados, a'
nesta edição, a d'ifusão partir dss 1Slí30min pa-

"

dlOS acon�ecimentos que ra treinamentos, sob as
'

envolvem o 'Grêmio Es- ordens do técnico Ivanir

por'tivo Juventus. at ra- Lomba"d:i e 'do supervl
vés do Inform8J1:ivo "Mo- sor R!aul Rodrigues.
lequ� Travesso", patro- Neste sábado, 11. come
cinado "pela empresa ça a peneírada, no en

João Eissler & Cia Ltda, tanto, caso ,l1enham in'tEr

que tem no seu diretor, ressados em engrossar
Sr. João Eissler, um o número die laJtleit�s, há
dos grandes benemérl- ' ainda a' posslbltldade ,

tos do clube. O objetivo )é, dentre 181S-

2. - BAILE DE ANI- tes garotos, extnäir de
VERSÁÀIO: No próximo 18 a 20 elementos para
dia ,30 'de abril, urne 5.a o plantel deflnjtlvo, com
feira, com' lnlcío às 22 vistas a particlpação
horas, o Juven1us pro- nos Campeonatos Oita
mOVierâ baile' público, dlno e Estadual. forman
em comemoração ao do uma equipa base pa
S8IU décimo-auinto !ani- ra o profiSsional. dentro
versário de "'1undação, de dois ,a três anos, -tor

que ocorre a 1,0 die nando consequen1!elmen'
maio. A muslcalidade, te desnecessária a con ...

do ev:ento social' está tretação de muitps a'tle

confiada 181 Banda Lira . tas vindos de fora. Os

da Al,lrora: E a partir pratas dia o�, 'serão'
.

de s8IQund:&-feira,-' dia valorizados,

13,' os convites, estarão 6. - CAMPANHA DE

sendo exp"edidos para SÓCIOS: Será deflagra�
,

' o balle.
"

'

da nos próximos di�s.
'3.' ..:_ CONSTRUÇÃO: pelo JUVIentuS', uma

Foram ,iniciados iesta grandie' campanha die
semalna os trabalhos de sócios-conltribU'int�s,
construção, da ISIScada- que terão, por ,intel'mé
ria que dará 'acesso a dio die umá' mensalida
nova arquibancad� re- de pagla mens.almenfe
cém-implan,t�da no Es-

. (ainéfa em estud6s'O' vá';.
tádio João MaroaJtto, 'to- lor). uma série die rega
da' em concreto 'arma- lias. ,tanto no setor es-

'

do. A arquibancada. portivo cerno no social.
censtruída com ,recur- 7. - CONVITE DO SE
,ges do Governo do Es- CRETÁRIO: Júlio César,
tado. através die convê- Secretário, de Cultura,
nio com. a CEFIFAS, Esporte e Turismo, em'

.

, tem 28 mell:ros del',eJden- 'telleg,rama ao 'presiderlt
são, por 16 degl'1aJus de te Antônio José Gonçal-,

,

, al,tura.' ves, convidou-o à parti-
4. 'I FESTIVAL ESPOR- ci!par d'e jlSintaJr, ooorrl
TIVO: Tampém em, co- ,do quinta-�eira. na Ca

memQração ao aniversá- pital dlo Estado. em ho

rio dio clube, o MOleque
-

menagle!11 a João Salda
Tnavesso promoverá nha" famoso comenta
nos dias 25 e 26, die a- rista da Rádio Tupy do

, bril. um, �estival esporti:" R'io' Gh3!�JaJnre'ir,() e ..ex-téc��"
.vo no Estádio Joãö Mar-

,
' nico da Seleção Brasi-�

cauoj com, a \ ,participa- 'eira.' "

. ção de élubes de vários
,

municí'Pios da r.egião
, ,Norte, ' convidados, el

qUe! ;estão confirmlalndo
partici'Pação.
S. - PLANTEL JUVE
NIL: Uma verdadeira le

gião de garotos altraí
dps pela dli�ul��ç,ão ,'na

8. - R'EUNIÕES: 'Ã
Óir�toria do Grêmio Es-,
po!rtivo 'Jl:Jv9In!l:us' tem
,'reunião ,todas as segun
das-feiras/ no horârio der
'20 1'I0ras� na seoe so- ,

cial do clube, no Jara

,gu.á:EsqÚleroiO:'
'" � ... "" ...

GOMO nãÓ'se dscuta. Vista-se com elegân� "

, 'êia I e diStinÇão. prOCUre ,'loja é alfa.ißáriã eSpe-
j

>
' cializada de

'

_ .... "'.{ t I�,

.

I João: Eis,�l�� & Cio, Ltda.
Av. Mal. Deodoro, 179 - Jaraguá do Sul-SC. '

, O endereço Gerto da,!J'oa compra.�

,"

A Liga Jaraguaense de

',E'U'tebot, ' dß.,�S�lãq., dlesde
ontem à noite, acionou o

Campeo,nato, Citadino A-
,
dul10 de Futet>ol de Salão,
agora serido dlisputado nas
três categorias, em quatro
g'inásios de, esportes 'dife
rentes, o que lipermite uma

maior facilidaa;e na distri-
buição de 'jogos. '

'

�, Ö Citadino'lnfanitil, têv8-
(flamingo a sua terceira ro

dada. na ,Associação Re
creatiVa! WEG; com os jo
gos: 'Rio MGIHa 1x2 Birei
'tháupt, CyJrusJxS" Mirtes,
Jarrita 1 Ox� MarcaMo ie Ar-,
welg 4x4 AABB. A quarta
'rodada. mareada:' para o

mesmo local,' no '(:Hai 12,

,', '. J, l' L -

domingo, 'pdrtanlto, prevê
parà às 8 horas - Rio Mo
lha x 'r1i�l'Ii� 9 horas� Ar
weg x Marcatto, 10, horas
- Cyrus x Urbano é., às
11 hO'fi:is - Brei�haú.J!)lt, x

AABB:' ,

E na' estréia do Cam
peonato Juvenn, sábiaJdo à

\

tardle, no Ginásio' de Es
port'es' Horst Verch, da As
soCiação Atlética Banco
do Brasil, ,nenhuma sur

presa, ,apena$ ,'s, goleada
,

da J,arita.sobre ,ai Ar:w�g.
Foram",estes�os r:�$u�do,s
,dia primeira rodada: ,BI1ei
thaupt, 1.x2 AABa, ,.Mar,i�1
Ox1 Cyrus, Mirt'es OxJ' C�
�ealista Urbano, Marcatto
2x2 Rio Molha. e JarHaj5x1

Inalas u
.

WEG sãl ealpeies �e ul.eticil eiclísUCI
.

,As equipes de ciclismo,
do lntertor dominaram as

três cSltegorias fede:118Id1as
na segunda ' prova' válida
pelo rànking ,dei 1981. dis-
.putada doming.o em Blu
menau.' Hans Fischer' ccn
seguiu o primeiJ'lO lugar na '

catego;ria princi'pal que t&
ve uma cllegaida hiStórioa
para uma prova de '8.0 qui;
lômetros-estrada: um gru
po die 15 ciclistas chega
ram [untos ,e decidiram os

primeiros lugares num

"sprint" dos últimos 10.0

metros. A prova foi patro
cinad!a ,peta Oooareola: .

Baépendl. 'outro vice-campeonato
DO bolão

� :\,

A III Copa Coca-Cola de
Ciclismo foi.vencida pela
WEG de Jaraguá do Sul,
Clube Pómerode, de Po
merode e Herjng de Blu- ,

menau,
'

respectivamente,
118s categorias' novatos.
aspirantes .e !principal. A
surpresa .aconteceu na ca

tegoria novatos" on'(lla
,

o

tnstítuto Estadual de Edu

cação era 'conStderadb- fa
vorito, no entanto, o cam-

peão foi a WEG. "

A prova para novatos

foi de 4.0 quilômetros, na
Rodovià 'Guilb'erme Jen

sen, com ta!rgada e, .che
gada dian'te da Mafisa.
com o refo.rno sendó dlado
antes da Selrra de Massa

randuha. Individualmente"
o campeão foi 'Joni Coz-

zarln, d,a WEG de Jaraguá' ranking, na Avenida Beira
'

do Sul; segundo' colocado,' Mar No:rte., "

Nrlson Macedo, db BESC; , VALORIZAÇÃO

e terceiro. Milton Amanal. O presidente da Ar'Weg,
da EIase, ambos de FIO- Valdir Bruch, disse que a

rian6polis. Por squlpe, intensão da empresa e da
I

oampeã a WEG e vlee, o p'r6pria' associação. é a

BESC.. .
valorizaçãó die elementos

Esta categoria apresen- da casa, no ctctlsrne como
,

tou ,uma W)focidade' média
'

em qualquer outro léspor
dei 40 'km horários. 'devido ,te, desfazendo, deSIIiII ma
à serra, embora na desci- nelra, boatos que circular

da, os ciclistas chegaram ram esta semana ' de! que
'a a�ingir 70 km/h. E além contrataria atl�as de fora

de Joni .cozZlarin que foi para com.petir por ela.'

o campeão da prova na "Isso nunca nos ocorreu,
terceira categoria, .ou no- 'urria vez qUPi nosso'-objeifi
vetos, SIlvio Ewald lei Ro- vo é valorização do qUe! é
bérto Nicoluzzi' tiveram nosso, incentivando outros
igualmente desempenho à prática do asp,orte, seja
muito bom, mesmo não fi- eJe qual for'.

'

cando entre, os cinco prl- E a respeito do, irter
rneíros colocados, no en-: câmbio esportivo com o,

tanto, ajudaram Ia! ,equipe Clube! Ferroviário de Ouri
a, conquistar o lPrimeir� tiba, que veio no (litimo

-

lugar. final,,(f/&semana à Jaraguá
do Sul com uma delega-

, ção em quatro ônibus, o

presidente.dai AI"WeIg con

siderou ml:Ji�o produtivo.
A Arweg, segundo Bruch.
está participando também,
em Blumeri�u, de um Tor
nlSio de Futebol .

de f?a!ãQ,
em comemcràçâo aes- 3.0
anos da Construtora Eisch
taedt, �endci st�b derrota
da "á estréla pela equipe
T;rês Peixinhos p'ór 1 a' Ó e,
ontem à noite vol�l:I, à

quaJdr:a, : enfr.entanCto a

Gráfica 43.
___-1

� ... � ... �_
'"

• ...:.,
-...

, "

, Além desta categoria, a
WEG partlclpou com sets
ciclistas na segunda ca

tegoria (Iaspirante)", colo
cando quatro ciclistas no

pelotão dlel, chegada e os
, demais, permaneceram em

pçslções intermediárias.
No g,eral, a performance
foi considlerada: mui!lio boa

pelos dirigentes da 'AsSo
ci,ação Recreativa WEG,
qUie, neste 'domingo, em

, Flori�lJóp�lis. pa,,,tici'pa da
terceira prova vál.ida pelo

A equipe masculina de de Indaial, com 6.939 e na do bolãôbaependiano, se
bolão do Clube' Atlético sexta colocação Q Clube' gundo Arno Henschel, SEr

Baependi! no final, da se- Blumenauense, de Blume- rá ne Campeonato' Esta

mana passadlai conquistou nla!U, com E? ..62!: palitos' dual, mascul'ino e f,erriiní
o terceiro vicle-c�uripeona- derr.ubados. 'no, em J6ir'lViile. de 30 de

to da temporada, em Ita- Indlvidualmoo,te; 'o Bàe- abril' a 30 de maio vindou�

jar. Os demais f0l181m em pe!ndi f�J oamp�äo, .gor ,in;., ro.

, ,Joinville 'e:' Brusque1'''P ,

termédllO., de:..� g�" o

' ,,', ,-

ciparam os bolonistas d deFjrubou. n,o g�era,IL 1.291 3 eqàipes' querem
'tradicional clube. do Tor- 'palitos" s.eg1;lLdiQ 'por Amé-

'

•• d 'lN '

neio de Bolão "Cidade de
'

rico. do Ping�ins., cÇ>m participar,. orte
ltajar", nas d.ndências 1,.241' e Roberto, do Quai- Calari.lase"
dlo v.:asGoncelos Drumond, racâS. com 1. 2g7 :pin�s;, O

,
em sua se�gunda edição, recordi� "braço, de ou-,
com o Guaill1àicás de Ti,m- , ro" dlo ,� lI,romeio de Bo

bó sendb d campeão, com Ião ."Cid,�d� de !�,�jaG' ;foi
7. 1 .02 palitos, vice-cam-

'

novamente 'Ambl:l (Adernar
,peão o BaJep8lndi c/ 7.069 Brandenburg)' que derru

palitos; 3.°)' Araújo Brus- bou 285 pamos na partida
qde;'> de l' Brusque;" com contra Itajar, média altís-

6.953 patitos; 4.0) Vascon- sima, que o· col'oca lentrel
celos Drúmond; -die Itajar, os primeiros do País.

com 7.046; 5.°) Pinguins, A próxima: intervenção

Até melados desta se

mana, apenas Baependi,
Seleto é ,Oruz de Malta
'COnfirmaram formalmente,
à Liga Jaraguaense de Fu

tebol, inte:resse em partici
par do V ro�neio No'r1à Ca
tarinense, promoção con

junta das Ligas Jaragua
, lanse e Joinvilense de: Fu
to8bol. 'A inf9rmação é dó
presidrente Mário Vitório

RassWeilter; qúe '18Idiantou
a 'possibilidlade do Estrel�
Ia de Nleí�eü

.

Ramós e do
Cruzeiro de Massaranduba
participar do "Norte C8J1:a
rinense" , uma vez que, an-

'tério'rrrien� já haviam
mostl1aJCJo interesSé em

paHicip'ar':
Rassweiler disse' tam

bém qu;é. nê'deb6p\err: des
ta semana fôramo 'dle,fin'idas
as equipes joinvUenses
que participarão do Tor
"neio; e; que; poste:riorni!en
te, havei'á uma reunião
conjunta entre os promo
tores para tl'l8IÇ,ar o regu
lamento, tabela, fórmufa

� die disputas í entre oO,fros
. detalhe's, além de analisar
" a 'Q!t.iestão do\Cruz dê Mal-

,
.' ta, de Rio' da Luz I, que

O fUfebol de salão, "a,90rCJ nQs 3 categorias �=�=!r�d!
E

de que os jogos' se�am,
Arw�g -; A segunda.' rod'�- Mari","�anz"e:i" '"Menegotti" qUJm�io d� �u m�nd,o, no

da, �a tarde dleste sába- na'Sociedlàde
'

Espprtiva ,e ,E�ád'IO E�nco DlJWe. que ,

do; marca pàra às 13h15m Recreativa: MeI",gotti,' nao'fJÓssUi alam�rad�. So-
,.....; Marisol x Emmehdo�r- q'uarido estarão frente-à-

bre esta�' questoes todas,

,fer" 14h15min --:- Arweg" x ' fliente Marcatlto x Rio Mo- ,crémos que, chegal'1emos 'a

Rie :Molha,' 15bt5mill - lha, Jarita x Arweg e Ma-, 'um çonsenso :unâni�;e so

Mi,de's x AABB, 16h15mjn risol x . EmlTl�'.!i9!erfer:, A ,rbre a melho! m8lne.��� �e
_ Marcatlo x Cyrus e �s ,rodada seguinte' (�erceira), contorna� 'l7S", _os, aflr-

17h1Smin ....... JarRa x Ur- serâ ,ap.e'r:uás-::Jl'IcHdlia 24, de mou Máno ao CP.

bano.
. abril, no ' "Art�r Müller"

Por seu turno, o Oalm-, �ntnel "Mirtes x AABB. Mar
'p�otiato Citadlino Adulto, 'c�titq x Cyfus ,�Jarital x
de F�bol de Salão teve, Urbano. ,

optem à nRite, n'o "Àrtur
7

'Com tOd,os os campeo
Mülltef�', a s�à roqada jna,l:I- ,naros em andame,nto, o

gyral.. .!.:fp�ralJ1 BreiJl)aup:t· esporlie: da bola pesada
X. MB13, .Mar�J.;X..Cyr,us .

rola pelas qlJa�r�J,�nJo!- '

e Mir:tesr x,I.)�l:)an-º. A"si�,-" 'Vianda C,el;lt�nas ,die 'átle-: '

g,unö:a /oCta'dà laíc6nteder� �.

,tas, ,e,rn suas três, catêgo- ,

na pró,xima telrç'a-feJfa, diß . 'rias.
: ", ,'r' ",

14, no Ginásio de Esportes Há duas s:ema,nas inicioU

AABB vai a XII JECA,
em Concórdia -

: , ,

'

A Associação Atlética Ban.co ,: de:? e.nasH
(AABB). de Jar1àguá do Sul, já corn novai direto�

'. ria, Vai participar da XII JECA _,... Jar,mada'·Cata.,
rinense de AABBs. a!ter lugar com Ooncór:dli:al,
die!'15 a 17 de abril. Segundo Sérgio ,fatlsttrie
Girolla, o presidente" ia AABB de Jaraguá d<?,,$ul
participará' apenas no futebol dtesalão, após ha

yer conseguido 'no ano �passado a sua classifica-'
'- ção;'eliminando São ,Blento,' São 1=rancisco e Jo-

inville. \ '

São doze, equipes que - participarão -dIa XII
'JECA, (Irq fu'tel;lO'I de salãoç" dtvididlas em quatro
chaves der trêS equlpes. k AABß.- de d�raguá d�,,
Sul lestá na mesma chave que ,as de Rto -do Sul-

, '" e 'Oorrcórdia, com las qUais jogará, onde ape!nas
uma se classifica para a fase final, que"s-erá num �

quadrangular.
! '

'

A del�gação Seg�'E!I ii Conc61'1diia na CJuarta
-feil'18i próxima.

í

FAÇA UMA
ASSINATURA

DO
,

'

Correio "do Puvo:
:_ 04:.'800,00-
LigUe pj '72-0091
'e.;. boa leitural

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UII MI. em JaralU,'" di, Sal
'

.

Wicftt d' �!S .1IIt$�' para a TV /, Supervisão Regional do Governo
i �' í�rlflc

gi:n:�::'��:, =:';�':=i.i�Z Paraá' fDICIOlla{,' _' problems .

Por d�CiSãO unânime do prio Supervisor' o . Ca.dl- . dor, ...i soli�t':çlIó d
d 31 d"

'.

OI .' é'
'c.".

,

.Na A,88,embléia", ,Ö,r.d,i.,IiI,á,'.- sadlBi 'com, ai TV, .Paraná',. ,ple!:lário da VII Assembléia dato do partido governista ::niçâo ,g.""A,t,P "jl,� """",
e 'e março, trouxe rico ou' est tíeoi-aOr.I't-,·,· ' ' ",

.....
' "", '. 'ria da AMVALI, sexta-feira, se nãO. atendidas as -ex,' i- G\,eral Ordinári'a dia A,sso-" para reconquístar 'a' pre- ,aibràrrg�i'i,�tâ�,.',,�;qá,ß(r.·

a notíola sim:péJtl08 va oa: preocupação era se- '''< .,' - ,

instalação de um -rnu- parar as imagens sagra-
em Schroeder, .presentes gênCiias, pód�ndo, sem in- ciação doa Muoj_ofpios ,d:Q.�" feiturà 'j()invilense, "o que são Regional, "di,lema Q.!

seu em nosso-mele, jni- das do mundo 'Profa,no. ao plenário, o Dr. Manoel deniz:ação, iniciar contao-
,

Vale ,d:o 'Ita;pocu-AMVALI, eles não vão conseguir na oplnlão do plená

ciativa diO' ,industr.ilal Mais pröxlmas, do a- Oiégues, Ne�o, Diretor Ge- ',tos-com a direção da ou-
,

reaJ,i;z�da em scnreeder, o nuncla", na opin.ião; de Sa-; será ,esclarecidC?' apen

Wolfganf::l W�ge, par,à !tU'a� conceíte de museu rat da' Rádio e Televisão tra emíssora (no caso a" g,over:nad9r do Estado, lim José -Dequêch, de após aornhausen confl
"

assinalar' o tQq.ö an.o de �stãó as grandes biblio- 'Paraná Canal 6, e o Dr. Eldorado) para entralr com Jorge Kond,er Bornhau- GUlar�mirim, e, de Victor mar seu parecer sobre

,
, fundação do nosso rnu- tecas _ espéci',e de ins- Oarlos Älbe'rto Ross" Ge- 'som ,ei imagem aqui.

'

sen, será o-ficiado, n,o sen- .Bauer, de Jaraguá do Sul:" .questlonado. r ,Entenq
I
nicíplo, .a':25," dei jülho

'

titutos de pesquisas pa- rente Regionlall de, Blume:- "NÃO TEM CULPA" tido die ínformar sobre a os dols p�eitos mals Ir- que a Supervjsão dleve

pröxtmo. ra ume elilt1el de eruditos nau da TV ,Eldorado, de O Dr. Manoel [;)ieQueS real final1dade el a �rE.:a rltades com a Situ8,ção ,atlllar sobre as l'IT1!icror�
, De certa _torma';ß:Jn,i- diele, diversos 'ramos _ Criciúma: ambas 'peneo- Neto, da TV Paraná, em de atuação dia Supervlsao ' atual. giões da Amuneec

'ciaJtiva-do capitão'dle in- ,'Surgidas no perrodo he- centes à, R,ede Band'eirarí,.;. sua alocução, disse qlil1e 'Regionfl� do Gov.ern�'/�or:- "No oflclo ao, Gov�rl1la- AmVla,li.

dÚ$,triI8l"Voem de eneon- lenlstlcó em Pérgamo.e, tas de Teliev.fsão, 'com: sede sua emissora ,tem o máxi- te, localizada em Joínvüle,

'tro aos anseios desle Alexandr�a, o chamado em São Paulo. Oe fato e mo interesse em entrar que, ria oplrrião dos pre-

semanário que, "depois MuseÍion. A idéia de que de direito, a "Eldorado" nesta região dó E�àdo e feitos, "não,,vél� arenden-

de 1.0 anos levaliltou,o as obras dlei arte deve-, pode le�ploral" todo oEs-; que,' pa!'la: tanto, já tem do a�s mtml��I�s da �os':'

problema e com isso riam ser acessfveis a to'- tado de 'Santa Oata:rilJa, investido milhares de cru- .sa mtcrorreqrao .

carreou para sl a" ira,� .dos surgiu ern RQ,rnaj mas, 'no caso local, ,8 pre- zelros em ,eqUIpamentos" '

a má vontade de el'e'- ,já no período do Impé� telrência' pela tel,evisãO pa- ao mesmo tempo em qtle Pesadas críticas foram

'ml9n�ds d9 :ex.êtcutivo e rio" d�ILÍindl0�se ria Ida, ,ranaense dá-'se em vista elogiou,'g' trabalho die' V. feitas lao 'Supelrvisor Re-

legisliativö, que ;aprova- die Média.,
.

de já �tar, regularizada' Bauer em abrir ,estrada fIté gional Luís GomeS!;
,

Q Lu-

ram' mas não, relQlJla�' A partir do �c:. XIX cres '. há tempos junto ao' Den- .

o topo' 'do Morro �para' a Ia, qu.e não e�eltuou visita

mêntaram uma �. d�,',2 oe,ram em todo o mun- t,e:l, a. re�ldora.. ,'<
,instalação da repetidq.I'1�:. alguma ao Vale dÇ Itapo-

lustros e ainda não ins,- do os museus' especíà- Afirmando que "di�o o Diégues glarantiu que o ,cu. A il'1ritação parte pelo

tálaram (>'Arql:livo públi- lizados em arite, histó- que ...qu.ize,� ,�nãQ m�ndo' probl'ema será r,e�olvido fato de Lula carre;ar sub--

co Municipal, como roe:- ria, ciêRcia, história na- recaéto "a ninguém", a Che- definitivamelJ'lte e, no de'- sí-diios somentel para Joif.1�

! ,poslfÓriQ, die, q'q_cl,lIn�n- , tural,
.

,eit'nologia,. entro- te d0 .E�elCutivo, de ra- corre:r� desta semana, o' vme, iTll:ln"icípio, JBdmif,l,is-

itos que ainda, e",graças polog'tEi,., assuMas' �nili� guá doO Su.1 histo'F' a- técnico da lem'issora, Lobo' trado pela oposiçã'o, onde

a D9iUS, est�p �m, oada t�re_s, .obj,ªto..slodJ;Jsitria.ls mente. a ve.lha' é , da Jorge foi ao Rio de Janei- o Governo injeta vultosas

uma dias casas tradiqioO- e, mesmo, os musebIs ,7.floveiä"�d'ás repetido-ras ró, junto a
.

um órgão de- somas, e que tem, no pró-

naisde nossa c,idaçe.· 1i>cllos como crvicos, �OO'- die tel;evi·são' no Municrpio, partamenil!811 dto Exército a-

Já se perdeu um gran- mo os HeimBltSmuseaum, "iniciadla em 1968, àtravés panhar c�na ,e acertar de-

de, patrim�n,io, mas. ain- criados. pelo nazismo. de campanha promovida 1alheS Ipara um levanta-

da é tempo.
'

,Oert'amentel não tere- . pe'la ,eiXtinta Lojas 00ua1, mento topQgr:áficO dlos

Não e estávamos dis- ,mos tantas pi!'letensões que' comprou a re:petido.- principais ,acidentes nas

PQstos a comentar wm inic�ais, mas chegare� rai doando-a à um grupo proximidades.' dOr Morro

�ato 'por nós ,'9XatJstiva- mos lá:.. Na arte, na c� de pessolas da ' cidade e, ,dos Perdidos, palra ClOI'IS-

'm�ri:te�abordlado ,em su-
I

ência, na: hist6riã,'Éfr.nõ� pósteriormente pass.ando tatar qual, o,' i�'P�cilhO
cessivas ,ed'ições, !fes_: documjen�ár:.i,õ:-ÖÕmõ�e-;' aO' 'PO'der. da Preielitura, maior que Voem dlflcultan-

ponSiabilizando, �as xiste<;> Museu i'efií�éI(6-gi� que regula'rizou�a-i�-At(}..ao ..,...do ii retransm:issãoc das

e en.tidadles pela extra- co;'Jé'in 'S_ãõ1v1$Jél;:pét..:� DeJnte,l, perm:itindo "a. ;.capt imaglens ,dto, Canal 6 die

ma ausência de von�a- to de Biguaçu, restáUI'!&-: ,t�çã2 �i� 'só1fl?"'& JFnã�$ Curitib�, '-.,

de que já dleviá ter 80"' do peí6�goYe:friaabr Ân- ,do, Canàl 6" de Cuntlba O d!1I'�elto,r da: RádiO e

'lução há mais dá dez, tônfö""'" bãrloT")<c;fifdler� (fl'TP'áfän'ã); Âã,o sem� lal!1- Televisão P.araná atribu,iu
anos....

,�

Reis, oú o tvft1Sê.J'RlIünl$· ,:tés2tíaver"ià(iqú!,r,ia.ó. novo a empr:esal. toda a culpa
Como"6.f\totrcia partie cilp,al Ped;'o�"ãi'gEi's, era j aparefhamérlfO'-'àlnátaTaClo pelos problemas que vêm

de foral pM dentro �o Cärazínhõ.;,RS, rqÜNvi�F� II nó' Morro dâ' aoa. Vista. ocorrendo, eximindo la mu�

r

mCinicrpio é nãO' 1cJ!e den- Jtamos em fevereiro dó ." Catnp�nhä. ,:pos.ter'iör pro-. ßicipalidad;eI de to�a . e

tr.o.. para ro�aJ, oomo se- córren'l!el lano, dfgnö� de" I ·Aiovi.d1a'pe[,õ Dõn�f p.r.elten- quálquer -responsabilida-
ria deséjável à tllem Ida ser.,v!l?:to,�p�!;_!gd!>�y�s

.

dia 181 implänitãção -ãõ ;ela- de. "O Prefei10 é' <O últi-

verdade die' Itodos nós, j:aragua�nses pelo va- nal 4 (TV Iguaçu), ,que não 'mo que tem culpa,nesta

porql!J_e � n?s !p.�rten� lo�r
_ q�! 9�_ gaº����L�m:: vjl1.9.0':!' y�<? � .�ntão a' TV históriB:' 'Ela,é tod� nos-

a soluça0 do problema, prestam paira este rep&-" , ligadas djel ,"
Blumenali", sa". DI�e ar�n'da DI�gues

entendemos. dlel m�r. sitário dill cl!J.lt.ur� rio:·' U�t não -é cª,ptada em to- 'a Ipr�tehsãd de 'lançar um
.

a nQ.ssa colh�rinhà. pa'" 'granef'erlse'. �ÃS$Tr:ri'-dj-- dO' o· münTefpio, por (allta jomal regional, p�ra ce-

ra louvar a ln.ioi,ativa .. verá se� o'-nõ$sõ,,"'frü\o, de reipetidóra e, ;�guida- bertura dos· eventos de

Será'plarticular? Cer1l:'a-' dê--amor e.
-

dlelCliicaçãQ,· - mente, ac TV Cultblra de maior relevância na "e-

mente: Válid'o quando para I�gar �s geraçÕes- Florianópolis, quando foi giãol•
falha a iniciativa públi- vindouras, Q, CQ'F1t'1eci- d�ati�a�:a a repetidora do
081:' mento dia que foraliß OS' H6" d\9 Curitiba. . E para por ,ponto, fina:l

O Parq'ue M�IW9Ie\ seus an'tielpas.sados. Há,mais die um ano, no na queStão, nêsté'meio a-

oom sua casa der estilo ,A função" do museu entanto, gestionou-Sle,.o lia:- no que Q �refeito deu pá;-
enxaimel d'eVle,rá abrigar moderno é integrar.' A- torno do' canai da capitàl ra � regulariZ!alção do sis-

objetos raros Ie, dlel'a- 'tualmen�e, 181 p-rimeira pal'lan!alense e in�estl�en- tema de captação do oa-

cordo- com Ial ndtrcia sil'l" preocupação da museo� tos de: vultos for.am feitos, . nal 6 de Curitiba, houve' o

gela e sem. mais dieita,- log,ia é desvincular a inclusive com a abe'rturca comp�om,�timento, �o' aI:-

lhes, Ipara dar· I?rosse-" idéia. de museu d'e s,eiliS de,' ",ma' estrada, no Morro caid,e jaraguaensei. em a-'

'guimento dos 'E!lSforços pélidir:ões iniciais.
.

dß Boa Vista, até o topo brir uma estradla no' Mqr-
do histor::iado:r e profes- Não mais se amon- de um, 'deles, '0 terceliro" ro dos' Perdidos, pois o

sor EmfliO' da SiI�a, ho- toam opr'as de arte pa:·: há mais,de 800 metros die
'

que existe atualm�nte é

jre. octag,enário" é dono ra seroem adm'il'1ados à altura. Foi instalada a re- ,uma "picada", ' de' diffcll
de docl;lmentos, an,ota- distância. O principal peltidora, porém, ,a ,ima- acesso'. Crê. o Dr. Manoel:

ç,ões e pesquisas qUê obj,etivo é �c;()locar- o pú-' g,em e som chegam mal DiégueSi Neto que nãO se;'.
estavam a mer:eeer co- blico em contato com a nos rec;eptolie,S, 'em vista rá necessário tan�o tempo
!inO figúrantes em qUla,l- arte de maneira bem. es- '

,de problemas técnicos que para normalizar a situa-

quer museu e, dê certo pORtànea, . Ileval'rido-se oc:orreram e continuam 0- ção, ,conforme dec!aro-�.
modo, como justo Idlel- /

em conta p�oblemas de corr:endo, prinpipalmente QUianto a TV Eldorado,

pósifo das co'isas e tra" luz, ambiel'lte, assim co- com a repetidora f:I,o Mor- hOUVe, na ocasião, um jo�.
d'içÕies' looais .. � bani mo a preparação elas ro dos Peirdidos, localizla-, 'go aberto 'e ff'lanco, de, di-'

.

que o povo, os estudal')� pessoas ípara o, que vão dia em :território paranaen- reção para diJ:e'ção. A TV

res ' e os, homelns que Vier, oferec�nd9-1""els um s�, que manda· as ima- Paraná, d'e acordo com o

.
"curtem" a cultura, te... catálogo ati' consid'era- 'gens à outra r,elP�tidora sel:l diretor, t�m o máximo

nliam oportunidade de, ções sobr:e os autores e ainda, 'antes de atingir Ja:- interesse ,em pe1rmanecer
:ter' ao seu ·a,lcariçe es- as obras. > raguá do Sul.. 'em JaragUá dto Sul "e da-,
sa preciosidadei qu.e fi- Além de sUia função Bauer� todavia, quer que' qui só -r'sairemos a'par.tir
COti escondid,a 'de'slde de conservar o acervo, 'O sinal da TV Plalraná'che.. do mom�mto em qUe! o

1876, ou antes. ' o museu está assumin- gue a Jaraguá sem a in-, Prefeito não desejar miais
" Salbemos que tim mu- do um novo papá'l 80- tel1erência d,e uma repeti- a nossa permanência" .

'

seu �,tido como o ,eSta- cial, integrando o siste- dora em 'Join�iUe "lei ,isto A TV Eldorado, dO' sul
beleci'menlto ande se ma ed'uoativo"e cultural. ,é questão fechada, pois do,Esfad'o, vem expaFldin-'
'eJncontram coleções! dIe Fal!ta par� Jarag_uà do / quanto n'l'f(lis" repetidoras, do a sua malha die repet,i-
objetos 'de uma' ou vá- Sul, daqui pa!'la . frente, pior fica". Disse la<ir:{da o dQras e t.em igualmente
riàs categorias <J,ue :po.. o Arquivo 'Público His- Pre,feito que o IOeia11 onde interesse êm penetrar n.es-
dem ser apr:ec:iados, e- {árico, Muniéipal, 'uma encontra-se instalada RS ta reg,ião. A "briga" é

xamiriados e '�udíaldlos. lei que aguarda a sua . ,repetidÂras, dá" pela ,sua bOla:e quem tende' a ga�
Sua �unção é 'a ;r:econs�

-

l'iegu"alméntação. ·,ocalização 'PrivUegiada, nhar ()om isso ·são, os te-

trlJção hi,stórica,. "mos-· QUanto ao museu, a para ating'ir a 28 munic1- lespectadbres, que terão
trando comO. se desien- inicia:tiva só mereêe elo- p'ios. um bom pelrrodo ainda até
volveram iaS artelSI, as glios e nós aCireséenta-

.

I E diante d�. probllemas r:eceb:e!r perfe-ttamente as

técnicas, a oulltU!'l81 Ie a ,rra�s: Ar:!'Ieil At� :que', todOS, Q r:riand.atário�mor imägens 'da TV Bandei-

clviliz�ção. Na anlfigui- enfim.
,/

. do rhun,icfpio d�u prazo rantes,·por interméqio do

d$� o homem! guarda- "Mais uma'· .vez ficoU ' des�is meses (�té G3;10J�1 Canal 6' de Cúrifiba, Gum-

va, obra� de'alte "Iet'ob- com:provada a agil'fd�de', .' par,a: ,que o "siM:! ,

.. chegue 'pridas as exigências le-

jetos pr�iosos, ,em tem- da
j

iFliciativ� p�ivadla. persfàitG em' Jaraguá; 'pas- . Ql8Iis, dlellilltro do prazo esti-

'pIos �li Il1gal'1as' sàgra- Parabéns! ., sadp, este prazo" ficá a pulado, muito longo. por
dos, )nui�o comum na E.V. Schrnödket-4181 Pre1eitura . d;éscomp!omi,s� sinal. '

O MUÍí:icfpio' já conta com 25.384/
,

_ eleitores ", , I •.

veI um acréscimo �m seu
O mapa do . Cartório E- voto, dos quais, 25.384 ,em eleitc:>rado, no

5 trimestre"
leitoral da t7á. ,Zona, dC) 'Jaragl:Já do Sul' (sede) e "da ordem de �05 ef.eitore'$,
pr:irpeiro, tri�t�91 ' deste, ,,4.87� I$m Oorupá. Em dl&' novos lei ;ou fr,ansferidos"
ano,

'

acUS9':1 um eon1tlnr- zerrillr.o
'

do' l8InO "assadO'.. -, A situ,ação nQ
, prim:eiro

g�nte' e'�ttpral"d,eßO�262 Jaraguá tinba 25 .. õt�. el�i- trimesfce die. ,1980, ac:usa�
.eleiltores �p!os a 19t�ercer tores,e Corupá 4.856, por- va na 17a., Zona Ele!itor1a,l,
o JHreito '�emocrático do ,tanto, o municfpio-sede te- 28.835, .sendo 24.126 em

1 '

I
,

CORREIO DO POVO - Jaragüá do SuL- sc ..

"Jan�guá e4. 709 em Coru

pá.' ,

Port�nto, die' 31 de
março de 198,0' a igual p� .

rfodo em.1981, o elleitora
do Járagu�ens� >'leViét· url:i,
acrésclm'o de:.. .:1" •.258 ,\eleito-

.

res e, <O C,orupae1nse" de
169�

Policiamento \

ostensjvo para
disciplinar o

trânsito

Desde o iníc,io da se

manaj dio_is potioia�s ci
'vr,s que servem,p' muni

'-.cfpiO' ,foram destaoados
e colocados à diisposi-

'

ção pelo Comandante
do Grupamento de Rá
di'e:c' p,atrulha, Antônio
ES'prndtol!al Izidoro, para
orientar ie d.isciplinar o

trânsito urbano,' princ;
palmente nas ruas de

maior fluxo de ve[,cuI0s,
�usiV'e mutilando quan
do a infração' é consi-
'derada aoiml8l,do I,imite
folerá�l.
, O Delegado Regi9rnal
Dr. Adhemar Grubba
in�ormou que as multas
são aplicadas aos infra
tores que' praticam abu
so nO-1rânsito, sem''llIa:- '

bilitaçãó 'Ie estaciona
mento sobre as' calça
das, principalmente. Is�
to, para CiisciplJnar o

trânsito, blma vez que

I
proximamellilte toda a

Cio,dlade será sinaUZialda (as,plaoa;s já estão, p,rontas,
em Ipoder da municipali
dade) e posteriormen-

,

'�e, com à vinda de poli-
'ciais militares,' fru�o do
co.mvên'i,o assinädo entre,

a Prefeitura Municipal'
de JISiraguá ,do Sul e a

,Secr,eltarila de Sêgwran
'ça' e Informações]' Ei, vi-'
gilância' será rrg;dl'l,
dentrQ' das dliretrizes

que regem as' leis do
trânsito. I'

•

Óntem, o De.tßgado
Regional es�eve na Ca

pital do E�tado e,.trat�u
do lélJSSunto inere,nte·a
ofiCia;lização <ta implan
taçao da Guarda U:rQá-
":a' FI'O município.

'

DELEGACIA

R�GIONAL ,

A Detegacia Regional
,de poncia de ,Jaraguá
dio Sul, somente. sßrá 0-
fiêializ,ada quando do
término d,as obras do
Fór.um Desembargador,
J.oãQ �hO;rnaz', Màlloon,
des die ' Mattos. A DR .

tomará' os, dois' pavi'
mentos frontais do mais

,

moderno 'e sofisticado
'fór:um die Santa Catari
nal,'em sua parte térl'i'e'a,
cujas divisórias inter
nas já �oràm: conc;luí�
dias, bastando tão' so
mente o rnóbiliatn'éntó;
/que' virá' 'breve; pOis' o
pedido já fora efetua-

: dó, d'8 acordo COIiR" o

que ,ißftiirlnOu o titul'ar
da Delegacia' Regiol4lal
de Jal'1àg'uá ao Sul.

.'

, Treinamento' pará '

hcmens de segur'anç
das empresäs (

. I

Com a finalidà,dle de, pro- MINISTRANtES
:porcionar aos ,participan-.,' Ö corpo docente de
tes I:Jm amplo conheci-, curso, sérâ formado pe
menta da função e a �e�- Prof. Laércio 'Kriihsl d,i

,peotiva adaptação à mes- tor do Senai de Itajaí; Va
ma, bem como uma cons- mor Garcia, Presidénte
cientização para a impor- Associação dos Supervis
tância da trabálhq; ,espe- res de Seguranç€l die, Jar
cialmente no que diz res- guá do SI,!I;' Sargenrto
pe,ito' a segurança do pa- tOnio E-spíndóla Izidor.
trimônio, e',das pessoas, Comandante do 'Grup
fun'damentado no fiato de' mento de Rádio Plartrl;tl
que "o tre,inamento de pes- Dr. Mario' Sousa, bit>q
saal' é a melhor, solução mico em. análise,s' �uí
para a majoria dos p!oble- cas; Ve!lso Vasel, Agent
mas e,xistentes n.as empfl&o die ForÍlÍação 'Profissio
sas", a Associação, Co-, d'9 Senai; _

Zenilde Mari
mercial e Jn<diustr�all e o Buz�, Secretäria-Execut
Centro de Treinamento Po- va; Hermtrn,io Lucioll,i, C
livalente do Se'r:viço NiaL mandan�e do Corpo di
cional dlel ÁprendIzagem Bombeiros Voluntário
Industrial, de Jaraguá do Marino' Soares, da Extin

Sul, numa ação conjunta, piaIQ, ,t�dnicQ n'o, '.1SO,
'delsen�olverãe 'um curso extintores e combate-a
destinado ao TREINAM�N-, fogo; l'enente Sérgio. I,.tJ'
"tiO BASICO DÉ GUARDAS, de Oliveira, de! Potrc_ia Mi

PORTEIROS e VI.GIAS -,- Hfar de Joinville e, Jerôn

HOMENS DE ,SEGURAN- mo Loz, Dir:etor'" do se,nii
ÇA. de Jaraguá dlo Sul.

.

Terá ·50 hOrlaJS de dl:Jra-", PROGRAMA
ção, c:om carga diál1ia de O progrania .a seI, d
três horas. Seu início se·' Slenvolvido du�ante o ,

rá a 11 de maio, indiO ,até namentO BãsiCp � Gua
02' doe junho, de segundas das, Porteiros e Vigia$
,às sextas-fe,iras" dias 17 às Homens de Segufan
20 horas, no CT do Sen�i . prevê os seguintes tßr:nas�
As, insériçóes custam Cr$ segurança ffsica do ',estª:;
3.900,00 por participantlei, L baleeim,ento, relações hu

podendo serem f,eitas na mànas -no ',ltrabalho" liIo
ACIJS (fone 72-1044)_ e no çõês r.udimentares d,e res'

SENAI (forfe 72-Q722}. ponsabilidaéJ,e ciVil ... , n�'
A taxa de inscrição dles- ções rudimentares de dl

tina-se a cobrir as desp'e� reito penal, rotinas de trar

sas de apostilas" pfospec- balho, te�efonelcomunica,
tos, material de' m�nição, ,ções, higie:ne/vest�ário,

,

die recarga de extinJore:s, armamento, prevençãO e

vi;:tgem, estadila e' paga- combate ao togo, :primei'
mento aos doclente,s. ,Os ras ,socorros, trânsito, 'pre
participantes. rec�b,e'rão venção de' acidlentes, pla
fSlrto material sobre os �s- nejamento e organizaçãO
'Buntos que serão tratados dos trabalho?

'

�
no curso, além diel pastas,. 'AléfTl d,isso, h:av�r€l 6'
biooo, caderno, oanalta e xercrcbios práticos' ,��e tiro,
lápis.

'

combate do fogo, primei-,
ros socorros e def.e'sa pßs'
soai.

Em estudos, abrigos' nas para.das
de ônibu� >

,

'

Duas indicações do ve- Ilha da Figueirá ou NereU

',reador oposic!ionis�a Alva- Ramos, -

"

!'Ia Rasá, soncitando a De�endeu até me,s�o o

construção die vários abri-
. patrocínio diastes abngoS

/

gos, nas paradas' dl� Oni-
...

por pa;rt� de 'E!ímpresas"
.

bus n,a reg'ião de Itapo- ,Desta forma, será ,e"a
cuzinho ,e á. reconstrução tuadb um I�vantamento dos

da'ponte pêlilsil'na '1o_cali';., �l'inCiiP!=lis 'pontos" para,
dade dei JoãO Pessoa, que piosteriormente, encam!'

roi danificada' pe'la ação' n,há-Io aos órgãos comp.e-
_ das águas há dias passa-: . 'tentes para 'est.l;ldOs e' V!a

'dos, (

fizeram com' que a biiizar o atehdim:ento da

sessão dia Câmara die Vfr indicação, muito válida, e

readores d'ur8.SSel tr:inta e, m·erecedbra dElI aplausqS:.
cinco I11Úmtós,. se'gunda- A votiaçã,o fOI �nân:im:e,,_'_
-felrà' ,Quanto a .:..reconsitruçao
Óo�o os U'suáriosl '�'i- da ponté pênsil "que es!á

cam expostos a� tempo"" Ibcalizaqla uns dois, �UlIO
S8gtlnoo Rosá, 8i_ba�cada metros acima da Jan.ta e

do' PDS delíberol:J sobrei a que dela se ,utilizam ç.ol�·
indicação e o vereado(- nos, oparário�, e allJnos,

,

1>�esidente José Albe'rto o Ifder do governo,." El'1no

KI:i�zke concordou ql:Je o JaFlSS9in,' atentou para o

,problema die fata exista, tf;:ito da questãoJ.â s,erO;d�
não, somente no interior conhecimento do Exe�lltl·
"como igualme'nte ,no cen::- vo, tendo inclusive, há,vidO
tro-, onde os pontos de j)él- Da $exta�fe!ir$ um acortl.!'

.

rada são indefinidos. Co- en�r;e os prefeitos :de JtI
.

!inO' o..próblema ué ,el\A to- raguá dó 8u,I e Schr,q�de-�I
do b lugar!' suger:i.u que p�ra arrumá-Ia, umâ vetze.o assunto fosse :tratàdo em .que liga os dois, mumie
/ termos gerais, 'éom a con� pjos. 'Foi réjei�aaa a in,çi
cordânciia do autor da in- l càçãb pelo pps, ' à ext'
dicação, seja e.m Garibal-" çãö de Alido Pavi3,neiI9'
di, :HiO"d1a Luz, Rio Cerro, eleíito per aquela reg.ião.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




