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Capital Sul Americana do,.
Chapéu I

Começa no dia 19 a

Semana' do' Trinsito
, \

Co.m a finalidade de' desen
cadear uma campanha de cdu

taçáo 'para o. trânsitO em todo.

o- EstadO. de Santa Catarin3.,
objetivando uma participação

maior de todo.s (motoriStas e

pedestres) Dá. difícil' wefa de

Jllinimização ,do. número de a

Cidentes 'de tríÍ.nsito., a Se

cretaria da Educação. e 0.' De

�ento Nacio.nal' de EstliÍ

daS de Rodagem, com a coonle:'

uação, à. nível micro.rregio.nal.

da 19.a Unidade, de Coordena

ção Regional de Educàção, a

nvés da Divido de Adminis

IlaÇão de Ensino (DIADE) ,

promo.verão de 19 a 25 de se

pbr.o, a: i ChwANBA DO

MENOR PARA HUMANIZA

ÇAO DO TRANSITO ..
. ...

)CAMTRA)N) •

Essa campanha, dura'Dte a-

4Dele período. será desenvolvi
,

.

em todo., o. Estado, nas es-

e junto. a ce-

�ar, SENAI e Representantes
do

'

Setor de Segurança das

Empresas (CIPAs).
Durante a Semana .,,(!o'

TríJ.nsito" nas escolas, haverä
-

concurso de redação e desenho
,

pintura de murais, jorDal es-

co.lar enfo.cando o tema, VISI

tas e palestras; nas em'presas,
serão. co.locados adesivos

' nas

bicicletas, 'para 'preve�ção de a

cidentes, além do ,que serão

eDJtreigues, aos o.perários, 'pan
fletos e reprodução de tertos.'

E 'junto à. comunidade, nas vi

trines de lojás, serão. exposto.s
cartases elaborados pelos es

..cotares ,c.ontendo. mensagens;

será feito, tam\_)ém, o. Pedágio.
do. Amor, que consiste na distri

buição. de 1lD1 im'presso elabo

rado. ,por escolares aos motoris

tas, porém Sem 'arrecadaçãO' de

fundos, e, além disso, a Polí-:

ela Militar .estlará advertindo.

aos infrato.res das leis do trân

to.

ElJl Jaraguá do Sul, seguu,.
a Chefe da, DIADE, Pro.fes�

ra Brasília Gastaldi 'Belträ

aconteceu reunião Dà tar-
de quarta-feira, na UeBE.

organização. da Semana do

.0.. 'co.m as-...presenças da,

da UeBE, Chefes de
,

�perviSoras Locais

Serão. chamados a co.labo�

rar nessà. 'Semana do. Trânsito
,

igualmente, o.s Clubes de Servi

ços e a Associação Comercial

e Industrial de Jaraguá. do.

sul, de acordo. com· a Chefe da
'

DIADE, que revelo.u haver se

gunda-feira, dia '14 às 14 'ho-
,

,

tas, uma no.va reunião na .. ,

'

UCRE, 'lJara verificação. do.s

t",balho.s e acerto de detalhes
finais.

visão.
, .

,

Educação, Po.lícia Rodoviá

Estadual, Co.mándante do

estacamento de Po.lícia :(Will-

uaramirim terá orçamento
de no . milhões para 82,
O ONamento da Prefeitu

MunidpaJ. de Gnaramirim:,

o 9:ercício. de 1982 encon
,

-se e mfase de elaboraÇão.,
vendo. registrar um aumen

,Superio.r a 120 por cento. De

o com o. prefeito 'Salim

oaé Dequêch, a Prefeitura,
82, deverä ter um orçamen

da o.rdem de, cento e dez

de cruzeiro.s contra

nta e quatro. milhões pre

s 'para este exercício que,
, ,

que tudo indica deverá r'a-

rexcesso de arrecáchção.
Até o final do mês o. novo

co.u�

o. e será enviado para a

ra de' Vereadores o.bede
a legislação que ''prevê

zo final 'para. apresentação.

pro.jeto_�e_lei em 15 de ou

bró,

frigel'ado.r será rifaiIo.' 'pGr oca

sião da tradicio.DaI festa ,da

Capela, no. dia 18 de o.utubOr
, ,

,

'para angariação de fundos. Ou-
tro., suspende, em caráter con

atcional, a' co.btaDça da taxa

de ,calçamento incidente so.bre

o. imóvel dé Alvino. Engelmann.
Tal medida se prende ao. fato.
de qUe o beneficiado. fo.i vitinIa

, de incêndio que
-

destruiu co.m

pletamente a sua residência e
, todos o.s 'pertences,que 'nela se

ene�rawm. A referida co

,brança ficará suspensa pelo.
'prazo. de cinco. anos a 'partir
da vigência da lei.,

' .

Um terceiro. l*'o.jeto, con

cede abono. es'peci�l de Natal
aos funcio.nários 'públicos mu

nieft'paiSJWtiv08 e inativos e ain

da o.utro pro.jeto de lei, concede

majo.ração salarial da Grdem

de 25% aos servidores munici

pais, ativo.s o.u em estado. de i

nação.. Diz a mensagem do E

xecutivo
. "que a crise ecOttômi-

gua
eose instituiu uma no.va _

alidade de benefício. aos

1lel'Vid�res municipais. Assim, .

cada servidor que perceba me-

11011 de vinte mil cruzeiros

receberá um "cestão. de alimen

tos", no valor de Cr$ 2.500 00

iOSaDlente todo. o mês.
'

.

bora .náo. e�ta lei, que 0-

e a distribuição. 'de ali

tos 'aos servido.res SaUm

ontr.ou fórmula de' aUxmar
Dlais Pl'ejudic3.cIos e sofridos

lllta Pela sobrevivência.

ca; que assola o. país em too.o.s

os setores � eco.no.mia, está

co.ntribUipdo aCentuadamente
para o 'aumento do custo. de

,
vida, causando. difícil situaçio.
llConômica à cl�e o.perária,
ue dia-a-dia vê seu salário

sendo reduzido. face o' cresceu-
.

te aumento do.s preços em ge-

ral".

No corrente ano., a muni

cipalidade guaramlrense CoDée

deu a seus funcio.nários do.is

reajUstes salariais na ordem de

30%, à' 'partir de 1.0 ele janeiro
e 30% a 'partir de'l.o d� maio,

ramita na. câ.ma'ra de Ve- que, somados. 'perfazem 69%.
res de 'Guaramirim, qua- Co.m essê ovo. reajuSte, o <to

Pl'o)etos-:de-Iei do Execnti- tal acumulado no. aro. será-de

'Um del� autoriza a cobl- 111,25 po.r. cento, cuja. coberto
Pl'a � "post!riOO:\dO:tÇão;.,4e- 1Jl!:l, rardas des'pesas já está ,�r�yis
refrigerad:!_)�:i''pa�� a:,Ga��la Sã�':'" ta 'Jeo ",orçarit�iti; d� �o.���'t�
Pedro, de'

'l:r�ipirâJlga. 1\� '�e�1 fe�e��íci�·"fi��l!c��r�.'
','

.

p
': l'.

\.

Desemprego:'

Posto Regional do Trabalho mostra a

realidade e ,afirma situação não ser
. critica em Jaraguá' do Sul

"

teu aos desligados, porém, de dores, nas Indústrias da C���
janeiro a julho, ,a diferença a- trução. e do. Mobiliário., 'Sindi

cumulada sem'pre manteve-se cato des Trabalhado.res nas In

positiva.
' dústrias de Alimentação. e Sin

\ As em'presas comunicam -ae dicato. dos Empregados no Co.

Posto. Regional do. TrabalhO' mércio de Jaraguá do !õlul. To

qualquer admissão ou demissão do.s esses Sindicatos, concluiu,

6c6rrida no mês em documen- são atuant� 'e, defendendo seus
,

to eSpecial, deno.�o de. associado.s têm reso.lvido 'ple

Cadastro. Geral de Empregado.s na�ente os 'problemas"�xisten

e Desem'pregados. Este eadas, tes, sem a interferência do. Mi

otllO
_

deve estar em mãos do. nistério. ilo Traba:lho. Os de

Posto '-até o. dia 15 do mês se- mais em'pregado.s de o.utras ea

guinte. Isto. é, ocorrendo. algu. tego.rias, são atendídes n; Pos-

'Santa Catarina sofre dire

tamente es ef,eitos da aiual cri
se de' cTelM1mprego, que aeen

tueu-se a 'partir de abril, coÍíl
a retráção havida no mercado

de
) trabalho.,· 'princi'palmente

nó setor secundário, o.nde se

destacam as áreas têXtil e me

talúrgico.. Em julho. ,deste ano.

2546 Pessoas ficar8.m dese�
pregadas nas 340 empresas que

trabalhaíihrom o. SINE (Sisfê
ma Nacional de Empregos),
que funcio.na como. uma, opção

para quem, está a 'proeura' de

em'prego.

ma demissão ou admissão., co.

mo pGr exemplo. ne mês de à

gosto., as empresas têm' até o.

dia 15 de setembr.Õ' para comu

nicarem ao. Po.sto Regio.nal do.

to e sempre contamos com a
.

co.labo.ração dos em'presários,
sendo minimo o. número.' de re

clamações 'tt'abalhistas euvia

das à Justiça elo Trabalho.".
-

\ No'vamente 8 públiCO colaboJou
, I

e apreciou o desfile de Sete

de ,Setembro �

Nem mesmo. ,os reflexos das

dificuldades ecouômico-finan

ceiras do Pais foram impasse'
a que as comemorações que

marcarabl_ o. Sete de Setembro.

em Jaraguá do. Sul fo.ssem ee

{"Gadas de brilhantismo, evi

dência co.Dst;!tada 'pelas alego
rias a'presentadas, 'principal
mente pelo.. aot,égio. São Luis,
que re'presentou os Estados da

,Federação e, cujo. eSpetáculo
fo.i muito el�o 'pelo. seu ca

ráter cultural, a exemplo dos

demais estabelecimentos e en-'
tidades que desfilaram pela
'passarela da Marechal Deodo

ro., interditada desde as pri
meiras hGras da, lD'aIlhá de se

gunda-feira, 'permitindo. a aee

m� do público..'

Roland Harold Do.rnbusch, 609

alunes 'e 16 pro.fessores; E. B.

Ho.lando. Marcelino Gonçalves,
585 alunos e 27 'pro.fessores;'
E. B. José Dua.I"te' Magalhães,
,á97 alunos e 23 'pro.fe!!SOres;
Colégio. Divina. Pro.vidência" ..

1020 alunos e 34 pro.fésso.res;
Colégio São. Luis, 1.201 aluno.s

e 46 professoreS. Após o desfi

le escolar a'present&ram-se as

seguintes elWtidàdes: Grupo,de
Ginástica Rítmica, com 50 gá
rotas; SESt C6� 204 elemenios;
SENAI; Distrito Bandeirante

Emílio Carlos Jordan, com 35;
Grupo Esco.teiro Jacóritaba

"

com 90; Co.r,po de Bombêkos

Voluntários co.m seus três vei�
CÚIOs e 19 soldados vo.luDtá

rios e, encerrando � cJesfU� CÍ

vico, o. Mo.to Clube Vale do.

'Ita'pocu, com inais de 100 mo

toqueiro.s, f.odos devidamente

o.rfaJÍizado.s, exigências da pró_
pria ItCRE.

São, 17 núcleos espalhados

Pelo. Estado, co.brindo do.is ter-

ço.s da fo.rça de mel'Cll.dp de tra- Trabalho..

balho de Santa Catarina. Com base nesses ca,ualifrös,
de acordo. com Laércio da Cu

Um desses núclios atua' em nha 'Silveira, Chefe (Jo. Po.sto,
Jaraguii do Sul, na Rua Reino.l- foi elaborado um quadro. eSta-

Desemptego.

O desfile fo.i coo.�enado
pela 19.8 tICRE e Prefeitura

Municipal de Jaraguá do. Sul.

Mais de cinco m:il participan-'
tes deSfilaram,' entre crianças
adultos e estudantes e,' pelo'
menos o. do.bro. desse núnlero.

('público.) tomou as cal�adas e

muros ao. ,o.ngo. da Marechal

Deo.doro., no.vamente eolabo.-·

'rando e, a)treciil.ndo. o. desfile,
e, acinIa de tudo a'pmuclindo..
O com'pol"tamento foi ,exem_

/ piar.

o Interact e Itotaraet não
, ,

se sabe o motivo., náo. desfila-

ram.

SJ DESFILE

Todos os estabelecimentos

e entidadesl desftlaram com

seus trajes tradicionais, ban

deiras e fanfarras, com alu

sões, também, ao Ano. Interna

cional da Pesso.a. Deficiente.
A maior smipresa fo.i o.

desfile do Co.légio. São. Luis.,
Vinte e duaS classes do. 2.0

grau homenagearam aos, Esta...

dos Brasileiros caracterIzando.-
,

os a.través do seu fo.lclo.re, itro
duÇão e personagem ilustre em

sua hiStóira. Os integrantes do

palanque o.ficial avlliaram ca,.

da, trabalho, aferindo. nota. de

1 a 10, saindo vencedores os,

Estados de Santa Catarirui. e

Rio. Gralide do. Sul, que e�'pa1
taram. 117 'pontos, representa
do.s pelos alunos do. 3.° Ano.

"D" e "A", respect�vamente .•

Co.mo.Se deno.ta, apesar
da difícil situação., não. há um

grande co.ntigente de desem

pregados em Jaraguá do Sui.

Fo.ram os 37 integrantes dà
Associação. Naci.onal dos Vete

ranGs da Fo.rça ,Expedicio.nária
Brasielira -(FEB), Secção Re

gio.nal de Jaraguá do SUl que
deram início. ao desfile de 7

de setembro em Járaguá do.

Sul.

Seguiram as, escolas: .ßsco.

la Particular Jaraguá,' que

tem 246 alunos e 8 profesSores;
G'rupo Escolar Municipal Alba-

.

no Kanzler, co.m 585 alunos

(400 desfparam) e 23 pro.fesso

,res; E. B. Giardini Luiz. Lenzi,
220 alunos e 11 'pro.fessores; CG
régio. E�tadual Abdo.n Batista,
1.100 alun«?S e 33 pro.fessores;

. E. B. Heleodoo.r Borges, 602, a
luno.s e 19 'professores,; E. B.

O valor cultural dessas :;\:.
, I

'presentações fo.i lo.uvado. pelo.

'público.

tístico,
,

que segue do.s quatro

municípiOS (Jaraguá do Sul�
Guaramilim, Corupá e Scbro.e

der) e, Jaraguá do. Sul, isolada
mente, mostrando a realidade

dos fatos, ,9ßde; .a�p.r da 'si�

tuação até o.
r

mês d� julho. se

apresentar apreensiva, não. ehe

'ga a apresentar uma maiGr

preo.cu'pàçã.o.
O maiGr mo.vimento de àd

missões e dispensas, oco.rrem

no.s tamos metalúrgic.os e do

vestuário., tendo. em vista. que

são as atividades que empre

gam um núÍneto maio. de co

laboradores. '

do' Ran e, junto delt�, funcio.na

o Poosto Regional do. Trabalho.,

que tem jurisdição, além de

Jaraguá, sobre os municipios

de Schi'oeder, Coru'pá e Guara.

mirim.

Esses quatro., municípios,

de aco.rdo. com ,o Cllefe do. Po.s

to, Laércio. da. Cunha Silveira,

'admitiram, em '1980" 11.185 tll'
balhadores, sendO! dis'pensados
no meSlDO' perio.do., 8.140, cons

tatando.-se, pela diferença, que

houve 3.045 no.vas ofertas de

emprego.s. �s diSpensas, em si,

o.nde sobressaem os pedido.s de

Em contrapartida, e.... outro.s

munlbiPios, a' .situa,ção., é preo.

cup&Jrte, 00m0. 'po.r exem'plo. em

Jo.invi,lle, e, a nível nacional, é

crrnca, 'po.is dos 11 milhões 148

mil '700 trabalhado.res de seis

regiões metro.politanas brasilei

ras, 8,22% - o.u ,917 mil 'pes
soas - estavam deSemIJqlgadas
no mês de julho. último., 189

mil a mais do. que em julho., do
ano. 'passado, segundo dados di-

, vulgado.s 'pelo mGE. As regiões
I

'

Jaraguá 'terá Posto da

Junta 'Comercial
, A partir de janeiro do. pró

ximO' anO funcionará nas de

pendências 'da Asso.ciação. Co.

mercial ,e 'Industrial de J'ara

guá do. sul, um' Posto ela JUD:"

tá. Co.mercial do Estado., cujo.
encarregado funcionaf.ã· na

,

'pró'pria JUuta, terá a atribui

çãq, além da autenticação de'

livro.s, de examinar todos os

'processos relacio.nados com o.

registro do. comércio, da região
e de encaminhá-los ao órgão,
em ,Flo.rianópolis, já. pronto.s

'par� apreciação.Go. plenário. da

JUCESC.
Os ''pro.cesSos "e 'pêSS03S

juridicas, que' não tenhaJil cõ
mo associado. 'o.u SÓCio.-cotista

outra J)essoa. jurídica, serão 1.-

'provados áqui mesmo, 'pelo., en

carregado. do. Posto.

A no.va' sistemá,tica visa

'principalmente aesoen"ralizar

e desburocratizar o. proc_o

de reitstro. do comérciO', atra.,

vés da ,agilizàção e simplifica

ção d'as obrigações legais a Que

Wdas as �irm'as e empresas es

tão sujeitas.

Prt>xiimameute, o Secretá

rio. Geral da Junta Co.lDeI'Cial

do Estado. virá a Jara:guá do

Sul a fim de manter um. co.nta

to. CO'lD os escrit6r1os de COJdIa-'

bilidade e co.ntabllistas em re

ral, ,para e:i.plic� o run·ClOU

mento do ci:tado. Posto:

C,OlA·BORE 'COM

demissões, fo.ram ocasionadas

DS TOTAL DISP

ACUMULADO

941

2.085

2.943
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:J,.115
1.212

1.422

765
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676
739

do. Sul temo.s

966

858

855

984

583'
840

3.749

4.514

5.053

5.729

6.468

o seguinte quadro:
833 966 833

1.878

2.642
'

,3.408,
4.396

4.902

5.706

+ 133

+ 306

-I- 871

+624
+ 105

+ 200

+ OSO

1,045

764

766

988

506

804

1.085

1.262

'719
469

601

654

2.051

3,313

4.032

4.S01

�.102
5.756

metropo.litanas 'p='uisadas' fo.
ram São. Paulo. Rio de Janei-

,_ .1

ro., Belo Ho.rizonte,' , SalvadOr,
Recife e Porto Alegre.

Férias coletivas

princi'Íi�n�e 'pela rotativida

,de de 'mão-de�obra, face, a a

bundância de em'prego.s que

havia até 'os 'primeiro.s. meses
deste ano.

E a partir de 'abril deste a

no, po.rém, ho.uve uma retração
B6 mercado. de trabalho., face

Pelo.s quadro.s estatísticos

acima, demo.Jistra4o.s" os quaiS
encerram nÚlDer,os exatos e oti

,ciais, pois são extràído.s 'dos
cadastros de admissões e desli

gados -, afirma. o Chefe do

'P6Sto. Regio.nal do. (Trabalho. em
Jaraguá do. Sul ':..._ co.nstatamos

A maiGr �mpreSa do mu

nicípio., WEG, aol;ingida ..,el� a

tual co.�untura econômica bra

sileirà: teve uma sensivel que

da no. v�lume �e vendas pro.

vocando. aumento. do seu es

toque ,de 'produtos 'acabados,

em volume expressivo.

.p.�,

Tomando. mecUilas acaufu

lado.tas e 'para' não. 'despedir

em'pregado.s,' ,resolveu conceder
férias coletivas·a 'partir de se

gundá-feira, 14, até' 12 de o.u-

diminUição. das vendas. As em- que o. número. de admitidos se

presas foram �brigadas a re

manejarem seus quadros fuu

cio.nais, para; evitàr os 'pesado.s

encargos d� natureza so.cial qUe

inci4em sobre a fo.lha de )la
gament�. A contar de abril,
também o. problema de dis'pen
sa de em'pregados tornou-s�

mais acellltuadli, isto em todo. o.

equivalem 'praticamente ao. nú

mero de dispensado.s. Concluí-,
mos que os empregadós-dis'pen-
8ad.os de diversas empresas,
�o. todos 'absorvido.s 'por o.utras.

Assim sendo" a'jlesár da 'situa

,ção àté
-

o mês de julho se a

'presentar apreensiva, não che

ga' a apresentar uma maiGr

País em vista da 'pró'pria co.n- preocupação''.
.' I,..

Junturllt, eco.no.mIca.
Disse ainda Laércio. da Cu- tubro. e, 'taniilem neg�ciará a-

Em Jaraguá dO. Sul este fa.. nha. Silveira que os pro.blemas través do sindicato da, classe,

to 'pOde ser notado pelo. qua- de Grdem trabalhista verlfica- a concessão. de férias antecipa

dro. estatístico. do Posto Regio- dos no PRT, não são em nú- das no período. de 14 de dezem

nal do. Trabalho. No m� de a- mero elevado., tendo.' em vistla bro a 10 de janeiro. do. 'proxi
bril o número. ele em'p,egados que as categ� que em'pre-' mo. 'ano.,

desligados no município. supe- gam Ulii' co.ntingente ,maiGr de Caso pei-sistir o atual es

ro.u ao. número de empregado.s trabalhado.res, 'possuem seu ; tá!gio. da demauda de seus pro

admitidos, 766 coDtra ,719, o sindicato de classe. .éttou 0.' dutos a' WEG poderá reduzir

mesmo ocorrendo. em maio.�,' Sindicato. do.s Traballlado.r� a jo.r�ada ele trabalho em 21!%,
quando. houveram 988 deslil'a- nall IndústrtaS do VestuáIlio. com vigência em janeiro.

-

de

mentos e a'penas 469 a.dmiSsões. Sindicato ' ,dos Trabalha.do.re:: 1982, a'pÓS o. retorno. elas

N6S demais meses do. 'ano., 0..DaS Inãústrlas Meta.Iú:tgicas,
,mÜhero< de' e��rljgild�s"jadinI2 "Mecânicas e Vdo, 'Material' ,Elé:
tido.sßD,l J�raguá do Sui sU'plan- do.s Trabalha-

if

rias. A empresa co.nta com

lhll" ��I'ab�Ijador��;,.
-'< •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'

As dom:açlóra� do"
Clube Jaraguá do S
t: .\ ..

tegração,' estiveram,
nldas Jer�arfeira à ,: n
ria" (esild'ência da, DM "

eía, esposa do' :presi'de
Eugêni'o Steinmacher.
ta':f.oi"'l:-a j'r'elitntão' 'nm:
das 'dórrtador�s'e:ó a

,ta pnnctpat.versou- "

Muito "'é�lhentadb(;'ain� a realiz'afçãb do In! BEl
da hoje o vardadeiro su- do Leão,' que acontece
cesso. qúe"foi'o, Real 'Bai-

.

no dla '10' de: outubro:')
Ie da Salllda�h�,,�,sexta-fei- Bàepeh'di,' inclusive
ra dá sß,mahá passada, no concurso' Rainlria do

'

\ Clube Atlético ,Baependi. 'do, Leãe , Ingressos es
A -afluêncla de I�ssociados a venda com os assoet�
foi excelente .que. diverti-

I

dos do' Clube,
ram"se 'a va,lel' .

-*-

i

'�eäo' L�Ú; "Rbgé�ib�,
.Bueno Fagundes, o "In
dio Velha" ), aniversariou
dia 18 de �g'Osto e \oferé
cel:'f 'jantar ,a: s�s campa: ,

r:th&i:ras de i1óFi!.ib�, i(jO Tn
teg'faÇão�; 'Eni,boFa I<tàrofä
'mente; 'lo regist'i:ó:;f:i u, ,i.

;_L�_
'\ �

I

r-

\ ,

o, Rotar;, C,lub, 'die Gua
ramirim lal'c�nçéu .Indlce.
de cem por cento de fre-
quência nas .reunlões du- * '

'

" "'I',

A(I��rsatrám hoje�t'2} ",', I: ,',
" rante 6 mês;'�e jYI�,o. Ape- ,

"Há 108 anos.etrás ..'começava uma história·
\ISr;, Ináqid t.emke� "em: Hio.' 'Dia 18 de agostO"" nas nove ClUbeS dó Dis,tri- 'ql;las6c inacl�editãvel;ld,ign� de figliJ.rar em' qualquer!,'
da t.:uz'Vitória ,,':' \' Géislai'n'e, fiil'lia de Vâldir to 465 atingir'!m aquele' I,ivroi revista ou fUme. Iniciava tarnoém uma dis- '"

Sr. Eloi' Wasch
'

(EsterY-Seraf'rn'" " !nd�'ce. parabéns ao HC ,puta em torno- €10 maior 'processo -da- t:I.ÍStófi,ü� -das« �,

DeniM�, Selck; em Unhares Dia ,28. de a9P.!5�o_. .
do vizinho 'rnunicfpio, ld!i1i4 '

,heranças',:em ",'bodo o mundo. O ',pivôqj'(i)' caso .é
(ES)" ! I , ", Evàndro, :filho de- Ourt (Re-

.

g'i'do pelo amigo lsorrniro
. Dominqós Faustino, cerrea; o prlmeíeo comenda-

JHeike' Sclitommartz gitia) Roesel r-�- ,: -Oorrea:'
."

\ dor do Brasit, /títU'lo .eonferldo por O., Pedro II;',.

Dia 13 de setembro' ',') J'uliana, filha( dé'Jõsif (EI-, _:*;:_ 'seu í�migo particulaj, por sua atuação na Guerra
,

Sra,' IIse Mey Duarte, em sai f:fàp��' r"1""
..

'� : do P...ataguai .• levando uma, vida extravágante, o

J10invillé ' ;" '" 'Dia 30 de agosto I O Sindicato dos Erlfter- "oom.endadlOr acumulou uma j�ntá�tica fõ�tbJiilá, de
Sr.' Alexandre' Costlat· Märeto. 'filfto die M$riÖ (Je-

'

rnelros de Joinville re'ali- 21 trilhões de;cru�eir::os - 20 bilhões de dólajres...,,;'
Sra. Noêmi� da �unha , cilde) Ce:ply zcu assembléias, esta se- _: correspondente a um terço dÇl atual dí:vida ex- _

,Ja..cobi,"ern rtapoeuzjnoo.. Vlvlane, filha de Waldemar mana/em 'S'ãO' Francisco terna Gp Brasil.:Rom,alilce cqrn'esc'�vas"lDriga COm
Iris P!aWlow�ki;' em "BllUme-:.' 11 (Iracema) HeröaA \ iCI!Q Sul e Joinville e, em a famí-Ua, .assassinato de um irmão por causa, de"
,ni:u/' '.

.

4 ,

Dia 31 de agosto 'Jaraguá do $l!I'l, uma nova uma mulher, são la(lg!.Jns dos capítulos da vida ex-,
AlfredinhG -sckíbe, em Cu-,. Wahderléia, fjlJ-ha' ,de Val- assembléia será realizada cêntrica .do comendadorOorrea. Desgostoso com.

ritiba,
.

demar (Amazilda) -Lernke em Jaraguá dO Stil, Sê- I as d,i�pl:ltas'l'1'famj,Jj,ares; o coi:neadadiQr Jet sé'UJ�s"
s�â,' !yone K; M�itto Dan'ie'la, f.ilha: de Vàldemi- gl!lnCla-feir-a',' d'ia 14,. [)u- tamemto ,e deixou a flortuna .;_ ,52 gl1aifldes fazen-

. Dia '14 dê setembro', 110 (Âlímeli.nday /�na '

name as.assembléias a 'd.- das, 117 prédIOS; cHlllherro '�.iJ.barr;as de' ouro depo-
Sr.' Rudolf Ehl$rt , ma' -1° de sefembró , retoria do SindicatlO apre- , sjJados ,em. barcos da Arg�ntj.na, Urug_!Jai e Chile
Sr: 'HugO Hors�" -�ilmara, f)-Iha de ArÚônio sentou uhi'á prapostâ' sa-

,
.,.:.... !parl8j diViisão 100 arios àpós sua morte ..

'

Dos 15,
" Sionei Tarcísio' G'r-ettet {Rlngard} Hanemann· . lárial' bãsicá, ·,que áJ!>Qs. Ia, ,

. mil pretendentes a I,Jma fatia dro, pÇ>,lpudo :bo,lo", 50- '.

Lio Tironi'
'.' ,\ 'Jaime, filho de Jaime (Ma- :aprovação' d�( classe, s�rá mente 4 mil estão�realm!el1lte habilitados a com:pi:'o-

Eno"Maas '. ria), Id!e Oliveira
. súbmetitla "à, discUssão var sua descendênc.ia.' Segundo ia: Jus,tj,ça, ,a divi.-

Tereziri�á Ch\i'odini Silva" 'DiIaf' 82 de setembro com a classe 'Patron'al:. são' da he�ança deverá vir até o final dieste ano. .'
.

,Ora 1'5 (de setembro", Vanéssa . fi'lha de VUmar �*_
'

,
"'" J ., c,",

Sr�'Wilson Luz,1 em 'C.uriti- "(I,sOldé,� IKfinkos�i ' ",,"', ,,' �,'
{ ,

bä', ' ' , ,,1
, f)'ia 03';éI'e setembro :Pelcf'que ,p;a�ece a 'Co-

·.Prefe,I·...o' Renato d'e M 'i C I t 4 d'.l,
W 1€1 ma Gumz (in t f'lh d Adol�o 10�mb'la' 'n' a"'I'\. 'se,rá. mais "a

l
.

e - omp e a_ anos RO .
Ia

Sr. . a, e . r' Djona as, I o e v

lo Vianna elO secretário de 1, 6 e a:.guarqa pIa)ra o pró-ldu�t�ial), ' ,..,' (Matilde) Hin,tz sede do Campeonato Mu'Fl' .

"

d d,

Sr��"Y:olandlâ(Pra:dll 'L..en- I Juliana, filha . de. Helson dia'I" de' Futebol 'em ,1986, tuúsmo Adolfo Ern. J=ilho, ximo ano ,a chega a a

zl' 'I' '.'

" 'l' '(Mar,i'a) LJnikt'. Co'in'a aprovável desis1�n- jÜlltiamente 'Co.lToI' o pretei- noVa m:8.oint:la ou
, mal)i-

, Sra. Verônica, esposa do ' "Maril!, filha Idie João (Ma era daquele país, 'o Bras!1
. 'to' Victor Bauer, participa- . nho, 1Cl! qoçúra ,de. g.arota

�. SF,. ',�,e[�àrd' Eg�ert, i' li�) ,d�, ,�ira�,da '.

'
"

e 'o prímeiro' ira:scrito,,'" e ����������f�,�aCJJb� ����.' d�eA�t�n����:�d:���,���:Sra. J Ana, esposa do Sr. Carlos, filho de ,Arnaldo com ,toda a 'prioridade. O
..

d
"

'AI,I·lc.e "Sc'hmo�c'kel) Gonç'al-• • "\ [)-ifefores, LO}lstas, Or:! e -o ,'JO,ã0,VVe'iler, em Jara:.gua- '(Janioe) Murará
'

goverM'co10mbiallo, 'ale-
assuntO'lJ.llieo da plauta" �es,.aqtlli da cª,sa. A "�le",zinlilQ '-', '[��81 04 lde'setembro 9a 1II:lilta de reolJrsos.· ,

Sr.' 'Bertoldo 'Panstein Cristián.o; �i.Iho� de Nélson r, versou sobre �uriSlil1lo., Os ,deverá ;ganhar- uma' festi-

Rcogério�José Vlalilatti" (Valmí�ia) BUSarello/' .', __*__ , L�., entendimentós, iniciais 10- . Aha para marcar o é!con-

DI8' 16 de}seltembro' Haphael, fifhp ,de 'Gaudên- I. <,' r:am espetaculares, .. com f' tecimelltIQ,: ,.'

Sr. ,A1ban9 Ura, cio (Sandra) Marcellino Anote e oonflra depoi,s: .. Bauer p.r{)metendo" apoi�" ,I �"; I, C �-*-"

,Sr. ,Hilãrr� tKrüger', f�
, ,Mârcio, 'filho de Mauríei.o DeRtro'de 10 a.:1� dias, no

J o'ql!le·é'um. ponto de par- Os alunos 'da;'li::scola
\ Inês 'Jurilit� �. L:tlís Pise�ta;

,

(M�rizel Mardarirri'. mais tárpar:" ,haverá. Jj,ma ' tida e.xeeleA.ts. \

Básica Roland H. Dom-

em Massaranduba' �" . ,T�es,' ftlho'; äe" L,ounval nova, ,corneção" nos
.
'_ pre- _;,*-'- :; J " busch, pfestaram ) 'ontem

.

i. Aíe�clnatá, fi'I!1>� '�:e Ai1tQ-' (Eelair) Cardoso. " ços, da gàsolina' e �lco91. NovaS delJütâtltes, 18ilém 'sighificativa homenagem.
nio�oSé"lYvone'Ahce'Sch-," Simon�,"filhà de Valdemar O álcoollrhidr1atado, como dias dez:oito j� divulgadas à !direto�?I Maria Salete

IÍ1ÕÇ'�àl), <3pnç:alves !V,� "(Bertina) �iêr g o gQverFllo qUJZ'r, ate,!1u:a� ,a, pelá "Gõhj'�a' foram,' ffinscri-i'
'

Küster EßP��im�,,--pe.la pas�
'Oia/r7 de :séfembro ;j � ". 'Dia' OS 'de setembro crise na venda rd� carros tas 'para o Baile B�nco dp ,1 c;sa,g�m do �I� ida Diretora.

S�a. 'IVone' Reine'f:i Anttlf'e-� Eduardo: fi,lho ldie EU ,(Inês) movidos por este combusi; dia 16 de' outubro, do crU". A Salete fOi tíomenageada
gotti .

>

da SiI\Aai _, tivel, terá um dator, ,de be Atlético Baependi. São I/a oportunidade, e Ia! c�-
St': Vii6t�ó G'lowatzki, em, - Dia: (07 de setembro reajuste! menor dó que: a�' elas: Kárla;' Rosäne Ernest

. <I.una. une-se para'-�cumpri-
Girib.a�d'i r , �: .� ,: '�nifnel,' fi1hô ,de" Mário � g'asolina., de Mello e' as manes 'I(:ar- m�ntar a todas as rd1reto-
sr, H�rt;lcli?es de Alímei-" "tI'v;arli)' dànSilva;� \':

"

�*--
'

'lã Mônica e Kai:jm ,Fran� ras da reg.ião.
.

'd:�, 'na· Lapa' (PR)' ,
! � , ,.,' �

� �
..L .. � ,\<" ,(."

�" césca Sctiwi.n'dein. ''1'So..: :'. I'
+ �

, �* \,:.�i
..

� t

Ivàn Jackson' Báumer, em' �*-
.,

Na Igreja E�aflgélica do �mam, agórä� vinte e uma
.

"

.

Join\i'ille'
.

-� ,
l -, .� r

. i. 'Oentro, . recebe.m· "'".n��te '/d:ebutan'tes" 'plairä cotoi"i"r' 'Asf 'Damas: de! Caridade
Sr.' SiegoU'Vié'ot O Goven;ador Id!Ó Dis,trH sâöado., com. as, nossas fe- ainda mais à a6onteclrr'fên- -,dia' Com.Linidade "Oaf�Hca

.'

Prof. MoaGyr de PinhQ do '465 de Rotary,lntema-' licitações,'6s bênçãos'lllila- to':' ,

.. : pS Jar'ag'Uá do;S!ií'.1 p'romo-
.

Spínóla, em S. Plal:l10
. tion:al, R�maGIG Fis,ctter) himdniais, os jovéns Eno -*..:-' " .' 'v@rrl no dia 23 deste mês,

Nâjel� C�istiane, fil'ha die acorripanhaçlo da 'esposa e:, pcorB;th e "I,vone Mans�e,
;

'� " "' "", fum' '-, 'Bazat'�J 6ern-eficerite;
Efiseo' (Rosel'i). Ta,jes' assessores, estará' nosl filhos de 'Alfred�' (Hertha)

", Juntanl'ente .éom/casàis com cáfé, "bingö. e 'outros
. Sra. Erna T. ,'Cielusins�i .

dias 21 e 22 de setembro porahl e de Alforisó (Re- ,; de Joii'iville," Francisco,
. 'atrativos;' no Baependi"

Dia 18 de" setembro, "proceCléiido vis.ita· 'ofiQ,iaL nª�a) MansÍ<e. A cerinilô-" ,(EIi�lila.i Rodrigues; palitici- Anote em sua agenda: e
Sr. Helmuth Bayer, em U.

.

aos Rot,ary Clubes de GJ:Ja-:' nla será às "17 hOJas e os, Jj,�,���; n?�s���d�;, �a� c�-
'

\��rticipe., ,

da. Vijória \ ramirim. e Ja"a(guá do Sul,' convidados 'serão recep- memolfaçq-es ao amvé;rsa- .,..-*-, :

/Sr, Ud<} Staatz qtmnd<) manterá' 'cC?ntac-: c,ionados, após, no, Sa(ão rio de Miguel '''Z:ànar, es-
. Sra. 'CacUdàJ de Medeiro$ tos com os presidentes" Ami�áde, em lf�s Rio,s do poso' de. in'ge

'"

Colio, no
.

Je'fxeira, em' JalnviIlß"
. s�cretárJ.os·

.

',e C9m!SSÕeS' �orte\, 4 balneário ce Barra Velha,
: Sr. David Moreira f,' de serviços, I desses c11.1- / -*:.:_ ql:,le' se prépara qU€1 a pró-
Sr. Waldemàrl'Bârtel bes.

�

xima temporadf8/ de vera-

Sr. Alfonso �rosskópf, em ; -*...:.. . DeiXando .,Jan;lgl,l,á 'do 'neio: �liana, q�e esta se-
Jlöinvrlle M

'�', •

r
'

Sul e a Supervisão Regio- mama se9uiu Ei Sã!o Paulo
';Aos anive'rsariantes, OS Jaraguá' do Sul marca nal dài Acaresc, 'o erige- pái'Çl c,omp'ras, recebe' nl8i

cl:Jmprimentos desta edi presençà: em Jöfnyille, da nheirõ agrônomo, Voltaire próxima quarta-feiraI: em
toria' sociajl" .

.

5a.'· F'eirá.. t�xtil, que foi . Mesq�ita Cézar, que por Jaragllá do Sul, as anii�5
lab'erta,sâbado,"índo' até o' longo'$' anos e)q9reel!i aH- de Jojnville, para um "ça-
dia 14; jlunto 'a 'Expoville, vidades em nosso mÜllicí- fé.

'

rid t:lorái"io das 9 às'21 ho- pio. Foi:transferido para )."" ___;,*-
ras. Marisol, ,Jadta' e Cä- Florianópolis, onde ocupial-

Dial18 de agosto rinhoso .. fßpresentam o· ,rá. o c!ilr,go de Supervisor
Luiz AntôlJio Correa, 38 ter.ceiro parque indusfri.81 Estadual da" Acaresc. Sua
ànos,', Sçhroeder , do Estado .. Junto também vag� ,será ocupada interi-
Dia 2S"de agosto ,está Navendo uma expo' namelilte 'pelo' Coo"-qenl&-

(

Oto R:adüntz, 62 anos, -Rio sição de orqU'Íldeas, C0m dqr d� ,Agricultura e' �,n-
Cerro I'!' r�ros espécimes de diVer- gel1he,iro agrônomo. Alci-
I Dia 29 de agosto" sos,'aficdonados.

.

des ,da. Nová Peixoto. ,

Nikolai Pawlak, 70 anGS, ' ---*_. ':_*�' . I
M_' I· \!

D.8I 30:lde agosto .�.. O cale'tld�ário de datas· li 'O Cristo voltou à Bar-

,Walter Heiden" 56 anos, comemo;�ativas '(feste mês ' ra VelJ"�' Foi inaugurada
, nesta .de setembro" assinalou na , terçé;l-feirlll a nova estátua

, Arnoldo'Oalke, 83 af]Os" quinta�feiFa: 1 OI;, «(pia�da
..

do Cristo RedentOr
.

dles� �*--" No rigor fleste i1ilv.erno,'
\Fl,io,J;erro 1.1 _

.... lm!Ji)r�nsa Brasileira,� mar- tn!ida durante"a mont�gem. vista-se, bem e conforta-
Alfredo Piccoli, 69 anos, càrído o apãreei.rtl,ento do de, uma'torre-de teleVisão. �", , Y;91lmentle,. Compre cal-
Santa l.:uzt�

,

primeiro jornal no Brasil. 'fern 2,20 metros de' altl:l- Uma 'bo'a' realm'ente' lal çados le-,-confe'cçóes, I:l�
, Efmímia Vicerizi'

-

Bonam, 'Dia 2,1 é () dia do Radialis-' ras e, oom iluminação pró- últitná' infbrmaçãlo :da, "Me�' Cinderel�, oA'öe' 'voce
8ß à:n.ós, Â'e'sta

'

1 i,:;'
, ta��da! Ã'Íévore e,,'no· ,Cilia" Ipriral, volfá' a' "enfeitar' mm neg1tti Ve'fculos. É que os

.

SMcon,tra' .as' me1l1ilores'
.

,Dlãi 31 de �to 30, as 'sêcretãrias' (esteja-' "dos (pontos"tu'rísticos mais' cOnsorciádos do Plano' à '. opções. '

Fabiano Benthien Pereira; rã!o o seu, dia. belos da re'gi.ão. Aloool
"

poderão
_

retirat:
3 mesês, nesta ,�,""' ',' ",

! ':" ,� 11':; "I '
.

fambém, carros movidos à
. Dia 02 de setembro -*_,.

i'
. :'::::"'$.- gasolina, o que' antes não·

�l;li,I��!me Jonto�! ß1a-, Segundo o'Ga;bil:lete d'ó . ooorria,. É i:nFiis uma op-
nos, RIO da Luz 11 '

'.' "'Se-rá 'instâ'ládlâ!no dia 19 Pfanejámento e Cóórdena-' ção ipara '(ocê;sair roqan-
Dia i()8 de Setembro . de outubro, às 19' Jhoras, a çãé)'Gerâl, GÜaramirlm' e' do corri o seu Vóll$swaget;l:

,
Maria Otsa, 89 anos; Iiles- 3a. Delegacia R�giollal Sarna Velha, irãlo obter' "'''' '. . '" '

ta di> 'Sinldliéàto"dos' Estàbele- i?,u,bstaDci�1 8lJm,ento nos
,r " , ,." �.

,Domin90s\P�ixer, 671af10s" ,cimentõs de 'Êns'ino dlo.Es-' r'êcui'sos oriundos! do go-
Alto Garibaldi .' , \fado" de' Sàn"ta t:l8/tarína., ,verno federal.. dentro po.

qtle terá pIOr ,sede o Colé- j)rograma "Fundo de Par-.
,

(,' -,

gio Sántos Al'lÍas, de Join'- '" th;:lp�ção�' i para (j próximo
A ZVJ-764. Rápio Jara- vn'e.'Ä delegada sé�á a -an�. Pla(ssarão de 12 mi'-',

gua, Única'emissora de 'ra:' irmã Anastácl:a, hI'oepelis e Ihões 488 mil e 800 cru

diodifusão do Vale do Ita- terá abrangência sob.re ps zeiros este ano, para ,29
op�anid'o :em' AM, 'estabeleCi,m,el'ltos ,lqcBiliza-' .mi'lhÕes 166'r:!1,iI e' 200 Cf;iJ-

_._, .._�,_ .. d;iaA passado,
.

d:os nas microrregiões,dó" ze'irQs� 00, al1Ô q,ue v.em. .

�;êi'furtd�ção. ,�A;:' 'Nordeste. (5a��:I,Jç,re), dó ,Sçilim e Manéçà :estªº'Vi- ...•.•.
:"'. ,.;i'.. ".''f>.-,.-�\', '. ",:'

. ·�
•.";.;,,(,.·,,.·,,:.f' �·-"·�"r·,\-, ' ..�., r

• ·.�f··-) , .:. �- '"�.,, "

, "1-" ,t',é '_., '.',0'
. "', ,,'wa'(Gl;Jm'pnrQen- ! VaIß,,ido�;.ltäpQ�u.; (1:9ê:1,: ',br!:mçlio,;cOJXI, ,ybsta,;n-'"

gfos<�,i'áíõs'Zí CÔm��ahfrei'rb
.

.

ele)' ei;d'Q."Vár(:{)d:O;C'anô:rt,'t:Cial 'auril'erU. . écei�a',.'
"'Jarãguã'���

., ,'" :'1>\, , nif:ié.s .(1:sa:'" uêr�r'� ['��/ili.l>li ';�, .,' E� n'ãö 'ié 'parà, �nos"�'
/i;' ''t,

. '. " " ..JIji . '" ", '.'
' •

.

It, '" ". ,,\"'�'
M

"

,,' if,

'A fo;ctuna'.dó ",COIQ,endador

Opç5'es ' parat presem-
tes? . \.,,' ,

, Lanznaster' tem.' - Em

qualq,uer époCa" pat�
qualquer comemoração"
preséln,teie bem. Vo'qê
sabe,?,

.
"

, .'

,... :., 'f _' 'I'" ,�',o ,

, TerTUi)S "à âisp€)si�ão dl€)$
leitores, toda, a programa
ção da' F�näa�ão Teatro

�������e�:���:' a�:�
se intere��a,r;;pr00yraJ:, .a
redação .. "i :'" I -', .,',-

: ..
.

Recebe terça-teira vin-

f':q�ur� :,�wiga7 ,pli.l!a lanche
Ia �m... Asta M�rqu:al'ld,t e,
na quarta-fei�8/ quem será
,�,,���1ilri,� �IO �e� grup� é
aSra. 'Esther'Bonllau.FC

'
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COLUNA ROTÁRIA

FalecimeBljs ,�'

À PrefeltUrl8i Municipal de JaragtJá 'do SUl,
subvencionou' 'o Rotary Club de Jaraguá äo �11lt:
.eth Cr$ 20 mil, par� o Natal da Grianç;a Rcobre;'
campanh\8/ 'qCíe -anualmente o RotaI!' �es�n_vo!vell',l

,
- Nesla semana, também, houve a dlstnbUlça0 dos,

, blocos de contri,bú'Í'çãlQ aOs com:panheiros, que Qb-
'

" jetiva angârHar f�ndos à campan�a,'?uja Com!ss'ão
'

.

'tem na" presidência O' Comp. 'Dletnch, na vice· ° l

"

comp.' Márcatto e corno tesoureiro o·�comp. Joa-.l,
quim .. fi.. Comissão para Angarl�ão de Fundos é,
formada' pelos companheiros rIdo, Moacyr, 1.01'\e... ,

,

'no, h/O;' Januário, Jerõnimô, A!lidör, GíornçalVes 'e:\

'\Rdl'f. A Comissao de ,Compra de materiais é Inte·,

'g�:ª, ;�elós oomp. '�arcatto e .��r.ts ..A '�e� Inseri"
ção das Cr_ianças 'Com a Fespeatlva smdlcancpa e .

'distribuição' Ide' �enhás por L,ourivàl, Norberto,'
�,' Behling, Gr'l!Jbba,'Arlindo, .Marca�to .e ·�I�ta�flJCt. ;A�
para Confecç�o de' Pac�'te's, pO'r Ar�stlcd!êS, Rodo"'"

,

fo,' Murillo;' MáriO, Fil(léllS,' Guenther, I .Kohlbach,le!
Agostinho, ZeIindro, Kaufmann,'WaldemlJo Buhr:e.'

Rbtarfà�t a, a' Comissão para Distriblllição ,ide;pa.:
'ootes'te:rn na presi.dêncià o. comp� Mario, e mte.::,
: g"áda pór' todos: os, compàflheitos· db Rotary",' el

Rotaract. , '. ;

Foram entregues esta semla,la, lQ livreto con" ,

tendo,. Q P'ano de'_.Ação- 811182 GO RC, além do. tr&- .

balh.o'Só'bre'a \'f�dà., d� At�ti;i,r:k;'9:'f-!.m4JadQr dR,Re" ,

públ:1Gá ClIa �urql;iia, de' 'a�to,ria Q0 C,qfllP .,.�osé AI�,
berto' Barbosa-;- Promotor PÚlbIico de Jaraguã ,dó'

, Sul.
VISITA DO GOVER'NADOR '

.

.

..,

. Já está definido o programa oficial de visi:
,ta ao Rot�ry ,Club dá Jaraguá d() Súl .do Go���.,

. �8.dor :do Di�trit9 4Q.5,,.de Rotary Intema�io��J.,>H�-"1
macio Fiséher, n.o dja 22 de setembro. Às 1'5 �o�,

I. ...' " ,. � o I _
.

o

,.
•

ras ele se 'reúne com o Presidente e Secretano do:,
"

.. Clube; às 17 horas ,âconteie.rá à as�embljéia e, às
A energia solar realrl}_en- , 2Q horas, jantar festivo no ItafBira. , .,' ;,,

te -está em alta. 'A em'pre-
.

ATIVID.ÁDES PRó-JUV�NTUDE ,
.

sa :fi..par�lhos
.

térmicos
'

Os rotatian,os do Distrito .i4�5 celebrarão a

Te�no"sol Uda, ,de Jjé3Jra- Semana de Ativid:á:des Pró-Juventude de 13 a 1,9

gi:Jâ do Sul, instalou nos de setembro pfóxír.oó,. Ari��t9ren�jEi). e�sa,., �eO}�r�..

últimos dlas,· aparelhos e re�ervada 'para dar dest;lque ��feah�fiçoes dQs
'nas residêllcias' de Olí'm- jIQvel1s e acentuar a- importânqia de se p�Qm?Vrf,

, pio' Vegini, na Vila Nóva, os iidelBfis pes$oai,s, �s" qualida�es crvi.cas, ce ,a .,Gom-"
.'

de Alfeu Garcia, diretor dl� preelil�ão mUIl�,U� �Ij!t�e osjqven� de boje, An!Jal�
Metalúrgica- ,·João Wiest,

'

.' ,r,nel1re mais de ß.OOO jovens atra�ess�m a:s ,frq,�'
de 'Antônio Zanon,' sub-

, !te'lras' inter.racionais par,� le,stud�r e, arpphar, seu
Igerente da Un'ibal'il,co, de oonhecimento dos povos de outras nÇlções, sob ,0
; Arybei'to Léo Bärtuscheck, patrocínio do, p�Qgr�m-a: die Intercâmbio. de Jovens

_

"t

, diretor' da Rádio Jaraguá do Rotary. Efltre o.utros prograi1illBiS ,dp Rotary de�
.

�Pela ,vez primeira recep- e, de Hilário Bal1atto, e!� dicados à juventude devem:"se rnentionar Os Inte�
ci��q.� as amigàs' do. seu presário, 0:0 ramó-'mQbiliá- ract e os Rotarab,f Clúbes, para jóvens :de .14 a 18

grupo de' ·!anche, esta se- rio.' Realmente estão CGm . a:nos e de 18 -a 28, respecti�8iIiTlente. '

.

mana a' ódóÍ1'\ófogà'-Cleo- 'tudó.quem se, ,utiliza da... Go'nstrut!Ar'a A''J,A''s Ltd:.0'.. 'nice, esposa do 'engenhei- ene'rgià solar, uma fonte � -

ro Dqrvaí, r,,{arcatto 'Júnior. '.de energi'a inesgotável. Construçi�,CjvJI, pälculqs, P�.tatos e
.

. Cleonice, que ve,io da Ca- Cumprimen�os a�s adqui- .

'M, O�'. '
ci"pital, .está completamen-·. rentes e �mlglOs Ul8/ 'Tecno�'

'RUa Wal,ter 'Marquardt:, 496_ Fone 72-1022
te familia�i2l&da em oos- sol.'
5a. ddade.' ., -----,,----�

'J • (

__ Cjnderel. , 1
I

, '

�

l,
'"'

\ '

,

.••••:1.'".1."•• ":'•••1.1••
.

Óecorações para casamentos ,- ?&-
.

��[] corações para Igf�jas - Decoraçoes
" para crubàs - Arr8ll1jos para festas -

PlanÜlS or:namentals fi Buquês em' (3:e

"ra!. :',
.

... FLORICÚLTURÄ IMPERIAL

Ra ReinaldO 'Rau, 62" .:;'.: ".raguá �,
.Sul SC.\l.este

� "It "

r Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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S-I-N-T-E-S-ECooperbanana
adquire fábrica
.de polpa. em

Corupã
Centro Cívico· divulga
resultados· do concurso

jaraguaenses
exportador

Os produtos
no mercado ra Velha, Balneário Camboriú,

Gravatal, Laguna Morro dOs
Conventos (Arara'nguá), penha

Piçarras, São Francisco do

Sul' e São Joaquim são as ci

dades turisticas catarínenses

que vendem gasolina e álcool

aos domingos, das 12 às 22 ho,

Nos ultimos sete meses o Bra- ras. Eles fecham ao meio-dia,
sil produziu 45.548,260 às sextas-feíras e, aos sábados

barris de petróleo contra .. .. o funcionamento é o mesmo

40.511.055 em idêntico período . qUe nas demais cidades: abrem

1. - A produção brasilei

ra de petróleo, inclusive líqui
do de gás natural, cresceu 12,4 I

por cento no período de janei
ro a julho deste ano, em rela

ção a igual período em 1980.

As exportações promovidas
péla Carteira de Oomércío Ex

terior do Banco do Brasil, es

tão em franca ascensão, ape

sar da crise, com as empresas

colaborando com o . Governo

'em aumentar a colocação de

seus produtos no mercado con�
sumídor externo, para o reequi
líbrio

.

do balanço de pagamen

to do Brasil. Na região que a

CACEX abrange, houve, em

contrapartida, queda nas ím-.

portações.•
O município de Joinville,

por exemplo, que 'e o maior do
Estado exportou em 79 Cr$ ..

,

1.832.449.659,04, ao passo que
durante os 12 meses. de 1980,
este valor subiu para Cr$ ....

4.808.100.401,82. Por outro la

do, o município de Jaraguá do

Sul figura em segundo lugar
na

'

pauta das exportações de

mercadorias. Durante '1979,
nosso município exportou Cr$

290.873.904,01 e, em 1980, Cr$

648.038.742,39.
Por ordem de classificação

seguem, em valores, os municí

pios de São Bento do Sul (Cr$

166.665.937,97, em 1979 e Cr$ ..

340,762.335' 03, em 1980); Rio

Negrinho
'

(Cr$ 26.623.717,86,
em 1979 e e-s 27.582.42l:,98(em
1980); Canoinhas (Cr$ ... .\ ..•
13

. 183.407,60 em 79 e Cr$ ....

22.045.102,71 em 80);. CORUPA
.

(Cr$ 5.064.470,80 em 79 e Cr$

15.805.893,72 em. 80); Caçador

Cr$ 7.141. 773,48 em 1979 e Cr$

15.018:519,53 em 80); Fraiburgo
(Cr$3.485.72761 em 1979 e ors

6.913.984,00 ;m 80); GUARA

MIRIM. cc-s 1.292.001,03 em

79 e Cr$ 3.902.033,03 ein 80); e

Rio Negro (Cr$ 1.209.833,13

em 79 e Cr$ 1.970.586,22 em

80) e outros pequenos municí

pios que fecharám suas guias
de exportação através 'da ....

CACEX de' Z'OinviUe.

Segundo fonte da CACEX,

as estatísticas poderiam ser

aumentadas, caso. não houves

se evasão das empresas catarí

nenses que preferem fechar

seus contratos,. se valendo

dos bancos do Paraná, ali �on
duzindo seus negócios em de

trímento das estatísticas do co

mércio exterior eatarínense.
Tais valores, subtraídos dos

volumes exportados e fecha

dos via CACEX de Santa Ca

tarína, ocasionaram reflexos e,

conômicos e financeiros den

tro do Estado de ,forma nega

tíva 'ou restritiva.

A Cooperativa �egional dos

Bananieultores do Estado- de
Santa Catarina Ltda - Coo-

.

perbanana, sediadá em Garu

va realizou importante assem

bléia geral quarta-feira à tar

de, quando o principal assun

to versou sobre a compra da

fábrica de polpa de banana, I

.Iocalízada em Corupá.
A compra antes mesmo da

assembléia estava praticamen
te definid�, bastando apenas

a formalização da .aprovação
do investimento por parte dos

associados, informou o técnico
I

agrícola Osni Alves da Silva,
da Acaresc, colocado à, dispo

sição' da' COop�rbanana para
incrémentar o' setor 'de produ

ção.
A compra da fábrica de pol

pa representa um investimen

to de' 10' milhões de cruzeiros.
.

Certamente um. passo decisi

vo para a Cooperbanana, fun

dada no dia 28 de janeiro de

1979 por 24 produtores de Ga

ruva e Joinville.

Osni Alves da Silva assina

lou que é importante a com

pfa da fábrica de polpa, visto

que assim haverá total' apro

veitamento da produção dos

associados. Com a fábrica, to

da a produção que não pode
ser comercializada por não

" ,

apresentar condições ideais,
mas que continua em bo�
tado para produção' de polpa,
não será jogada fora, como

vem acontecendo atualmente.

A Cooperativa. tem hoje maís

de 300 associados, localizados

nos municípios de Garuva,
Joinville São Francisco

__
do

'.

Sul, Guaramirim e Corupá.

'pentre as várias promoções
,

programadas pelo Centro Cívi

co Estudantil "Coronel Jour

dan", do -Oolégío São Luis, foi

realizado día 29 de agosto, nas

depençiências do' Clube Atlétí

CO Baepepdi, o I Concurso Cul

tural, que envolveu os alunos

do estabelecimento, nas moda-:
.

!idades de artesanato, pintura,

poesia, desenho, escultura e re

dação.
No artesanato, para o pri

meiro lugar não foi alcançado

nivel suficiente, ficando em se

gundo Inácio Correa (3. o Aná

uses Químicas "A"? e em ter

ceiro Gilvane Vegini (2.0 ,Aná
liseS·',Químicas '''D''). Em pín

tura, 1,0' lugar para Paulo Ru

bini (2 ..0 Contabilidade "F"),
2.0 para Fernando Bastos (2.0

Análises Químicas "B�') e 8.0

Leitzke . (3.0
•
Admínís,

tração "D"). Na poesia' com o
,

.

tema "Antes da Despedida", o

1.0 lugar coube a Janete San

son (l.o Núcleo "H"), 2.0 lugar

para Jane, tema, "Renascer' e

3,0 Marly Regina Behling (2.0

Análises Químicas "B"), com

"Lembranças". Em desenho,

Fernando Bastos (2 ..0 Análises

Químicas "B") em primeiro,
Luciana Saade '(3.0 Análises

Químicas "A") em segundo e,

em terceiro, Margot Helena

Krause (2.0' Análises Químicas
"C"). Na modalidade escultura

não foi alcançado nível sufi� do ano passado, com a média

de produção diária de 219.262.

2. - A gerência da Caixa Eco

nômica Federal de Joinville já
está organizando o 8.0 Torneio

dos Ec'onomiários Federais de

Santa Catarina que será nos

días 21 e 22 de novembro como

vem se repetindo desde 1974

quando surgiu a primeira pro

moção em Blumenau. No anC!,
passado o torneio foi em Lages
e agora, em Joinville, a Caixa
deve reunir cerca de 2 mil pes

soas que estarão representando

todas as 40 agências da Caixa

Econômica de Santa Catarina.

3. - A velha certidão de nas

cimento vai ganhar "status'" e

roupa nova, transformando.se

no -documento mais importànte

e, talvez, único do cidadão bra

sileiro no futuro.
.

4 - O

Presidente João Figueiredo en

caminhou ao Congresso Nacio

nal, projeto de lei Complemen
tar que cria o Estado de Ron

dônia, mediante a elevação do

Território Federal de Rondônia

à condição de Estado. A cida

de de Porto Velho será a Oapí
.tal do novo Estado. De acordo

com O projeto, nas eleições de

15 de novembro de 1982, o Es

tado de Rondônia, elegerá, a

lém da Assembléia Constituin

te os deputados federais e três

se�adores. 5: - Uma cíen-:

tista da Universidade Estadual

de Londrina, Gilda Maria Ros

sinholi, está desenvolvendo

pesquisas pioneiras no Brasil

que permitirão, brevemente, o.

implante de ossos de cadáveres

em pessoas com anormalidades

ósseas ou mesmo, por .exemplo,
que tiveram ossos esmagados
em acidentes. As. experiências
estão sendo feitas há três anos

apenas, para os serviços e ven

da de óleo díesel. 8.' - De

cada mil bebês nascidos
.

por

ano em todo o mundo, '98 mor

rem antes de completar o pri
meiro ano de vida. Na América

Latina, a cifra correspondente
é de 78 por mil; no conjunto
de nações européias, 18 por

mil; e no continente africano

em geral,140 por mil. 9.

O SENAI, SENAC e' SENAR,
órgãos executivos da política
nacional de formação profis
sional do Ministério do Traba

lho, qualificaram ano passado
mais de um mílhãore duzentos

mil trabalhadores. Este núme

ro, apesar de expressivo, ainda
está longe de atender as reais

.necessídades do mercado de

trabalho nacional, segundo a
.

valiação em estudos realizados

pela Secretaria de Mão-de-O

bra do Ministério do Trabalho.

10. - As exportações catarí

nenses de produtos básicos, se

mi-manufaturados e manufa

turados, da ordem de 488.�80
toneladas, atingiram a sorna

de 376 milhões de dólares, no

período de janeiro a maio des

te ano. A maior parte da pro

dução foi emÍiiarcada através

dos Portos de Santa Catarina

(422.575 toneladas) no valor

de 290 milhões de dólares.

ciente para os dois primeiros
lugares; em terceiro fi'cou Ró

ger Walz, da 7.a série "B", e,
finalmente, em redação 1.0 lu

gar, Luciane S. Lucht (6.a sé

rie "B"), com o tema "Pássaro

Azul", 2.0 Paulo RobertO Mi

randa de Oliveira com "Eu
,

Queria ser uma Bandeira

Branca"
. e, na terceira coloca;

ção, Arão Barbi (8.a série "B")
com "Foi com uma Explosão",

A CACEX de Joinville con

centrar os pedidos' de guias de

exportação dos municípios de

Joinville Jaraguá do Sul, São

Bento d� Sul, - Rio Negrinho,

Caçador, Guaramir1m, schroe.

der, Corupá, Canoinhas.

E de acordo ainda com a

Carteira de Comércio Exterior,
os países vizinhos. do Brasil

. continuam sendo os mercados

principais dos exportadores
brasileiros. Em 1979, foram ex

portados produtos que alcan

çaram a expressíva cifra de

Cr$ 776.775.747,97 e quase trí-
plicou em 1980 Cr$ .

2.221.946.143,20: Para .a Euro

pa as exportações brasüeíras,

especificamente'as catarínen-

ses fechadas através da .

CA�CEX do .Banco do Brasil,
totalizaram Cr$ 407 :-522.506,19,
em 1979 e' subiram para Cr$ .,

1.039 184.661,09 em 80.

A América do Norte tem,
também, a preferência .dos ex

portadores catru;inenses, tendo

registrado em '1979, Cr$ .

430.408.687,77 e em 1980, Cr$

734.455.638,50, seguindo-se a

Africa, América Central, Ocea

nia Oriente Médio e Asia, cujo
vol�e de exportações säo, su-'
periores a milhões de cruzeiros

anualmente.

INCENTIVO

O '''Correio do Povo", in

centivando a que novas premo
cöes do gênero venham a ser
realizadas e, sobretudo, .home
nageando aos participantes,
publíea os trabalhos vencedo
res das modalidades de reda,

São e poesia:

"PA�SARO AZUL" .

Um dia ensolarado, acordei com o cantar de um passarinho

, I
Um lindo canto, um lindo passarinho.

.

Era um passarinho

de penas azuis, um passarinho que eu nunca tinha vísto antes.
.

A natureza toda parou para ouví.Io. Não sei se eu merecia

este canto para o meu despertar. Foi um. despertar feliz, repleto
de cores e melodias. Fez-me lembrar de Deus, de sua criação.
Rezei.

Daquele dia em diante, os seus gorjeios faziam parte do

meu acordar.

Um certo dia aoordei assustada do sonho que eu tive. So

nhei que o meu p�arinho não existia mais. Acordei às 9 horas.

Olhei no relógio e pensei: - Será verdade o meu sonho? Come

cei a procurá-lo no chão, nos galhos é até mesmo em ninhos.

Quando, então eu escutei: "
- bam-bam". Uin m01eque matando

.

,

paSsarinhos, e temi pelo passarinho azul. Olhei para uma moita

e vi-o estendido no chão. Quando tentei pegá-lo ele desapareceu

para mim.
.

Passaram-se dias e noites, dias ,e noites quando uma bela

manhã, acordo com 'O can!:ar do P.assarinho azul no mesmo horá:
rio' de sempre àS 7 horas, levanto feliz e vou ao seu enoontro,

quando uma iuz lá no céu brilhou com tanta Intensiãade que

quando vou procurá-lo não o vejo.
.

Logo deduzi que a felicidade não se vê é, sim, se sente.

N. da R.: A redação é de autoria da aluna Luciane S. Lu-'

cllt, da 6.a série B.

11. - Oito tripulantes do diri

gível alemão "Graf Zeppelin"
visitarão 0-ReCife em setembro

nas comemorações do cinquen
tenário da primeira viagem' da
aeronave ao Brasil. EI� farão

o mesmo roteiro cumprido em

Setembro de 1931 e tentarão

encontrar-se com alguns pas

sageiros que nele viajáram do

Recife ao Rio de' Janeiro.

12. - As Centrais Elétricas de

Santa Catarina SIA - Celesc

- realiZará concorrência pú-,

blica, com prazo de vencimen

to prorrogado até às 11 horas

.
do dia 18. do' corrente mês,

des�inada à contratação de fir"

ma especializada, visando o

fornecimento de material e

mão-de-obra paf'a. 'execução
das obras civis' e montagem e

letrônica das subestações de

TÍDlbó e Jaraguá do Sul.

13. - O Presidente João Fi

gueiredo encaminhou ao. Con

gresso Nacional o projeto-d'e-.
lei que estima a receita e fixa

a despesa da União para o e

xercício de 1982 e1n Cr$
,

'.' ....

4.471.970.000.000,00 (quatro.

trilhões, quatrocentos. e setenta

e um bilhões, novecentos e s,e
tenta milhões de cruzeiros).

Vestibular de 82
�já tem datas

fixadas
I

As- alterações na

Previdência Social
vestibular de janeiro deO

82 da Associação Catarinense

das Fundações Educacionais

'Acafe, o Unificadão/82, será

realizado nos dias 11, 12, 13 e

14 de janeiro. 'Esta foi uma

das decisões da última assem

bleia geral da Acafe, realizada

em Concórdia, com a _presen

ça das 18 fundações que com

põem a AssOCiação.
Outra decisãe tomada na

Assembléia foi a fixação dos

dias 26 de outubro a 6 de no-

'. vembro para. a realízação das

inscrições dos candidatos. As

sim, a Comissão Técnica do

Vestibular da Acafe, que já vi

nha preparando o material pa

ra análíse em Concórdia entra

em fase de execução do con

cursá no próximo ano.

Para os candidatos da Aca

fe uma novidade: as duas op

çÕes serão livres de área de

conhecimento. A decisão foi

tomada tendo em vis� que a

área de biomédica tem poucos

cursos. Desta forma, ,um can

didatp poderá escolher, por

exempJo� em primeira opção
. por letras e,' em segunda, pa-

ra enfermagem.
"

e até agora ela já 'Obteve

cesso no reimplànte, 'de
su

ossosvidência vai arrecadar Cr$ 75

bilhões em 1982. Quem paga

hoje (l teto de Cr$ 10.683,20,
passa a contribuir com' Cr$ ..

13.543,68.
3. - Os aposentados que

I
voltarem a trabalhar "após a

vigência desta lei", terão sus

penso o pagamento integral,
re.cebendo apenas um abono

.

mensal fixo de 25% do.valor

do benefício. O segurado só

:receberá aposentadoria inte

gral de novo quando voltar à

.inatividade.

4. - No projeto-de-lei; o

!presidente >crUt
.

o Oonselho
'. Consultivo da Administração
de Saúde Previdenciária (Co

. nasp), que cuidará da gerên
cia da assistência médica. Ö

conselho, que terá seu presi
dente indic!Ldo por Figueiredo,

-

será formado por 14 represen

tantes da administração dire

ta indireta é dos empregados..

� .
- Outra decfSão: os re-

'

cursos do Fundo da Previdên

cia Social não serão mais

aprovados por portaria do mi

nistro 'da Previdência, mas

por decr,eto do presidente, Em
sua mensagem, Figueiredo
afirmou que todas as medi-

'das são "prudentes e do inte

resse público; n'O resguardo de

uma instituição que, lilá 60

anos contribui decisivamente

para' o bem-estar dos cidadãos

brasileiros, constitu�ndo ga

rantia de paz social".

'O presidente João Figuei

redo anunciou semana .passa."

ad por uma cadeia de rádio. e

televisão as seis alterações pa

ra evitar.o déficit da Previ

dência Social. As principais

são a 'criaçäo de um conselho
aâministrativo, mudança na

situação dos aposentados que

voltàm a trabàlhar, aumento

do teto de contribUição e fim

dos 10% sobre o INFC aos me

'nores beneficios. As modifica

ções são estas:'
1. - A Previdência vai dei

xar de pagar aO!! seis milhões

de. apesentados que recebem

de um a três salã.rios mini

mos o adicional de 10% aci-'

ma do l:NPC a cada reajuste
semestral. O argumento do

gover�o é que os aposentaêl.o:;

não fizeram nenhuma contri

buição extra para merecer es

se ádiciomtl.
-

E nãp foi só is-

. so que mudou nas aposenta
dorias dos segurados pelo re

gime da CLT: elas só come

çarão a ser pagas quando o se

,g·urado deixar a empresa e não

mais na data do requerimen

'to do benefício ou até 180

dias após o de�ligarriento, pa

ra evitar pagamento antecipa

·do.

.

2. - 6 teto do salário de

c<éntribuição para aposentado

Iria passa dos atuais' 15,5 sa-

lârios minim�s- (Cr,.:. � .. '" �'.

133.540,00) para vinte (Cr$ ...

169.296,00). Com isso, a Pre-

de cadáveres em ratos e' coe

lhos. Ainda este ano . ·ela. tenta-
,

.

rá enxertar ossos de cadáveres

em animais'maiores, como o

boi. Ela espera conseguir, a mé

dio' prazo - de 'três a cinco
anos - implantar ossos d�
cadáver�s em pessoas vivas:

"ANTES DA DESPEDIDA"

Já não vejo nada ...

Apaga-se a luz do mundo

Minh'alma pesa de' repente
A vida' pára um segundo

6. - Em 1980, os acidentes nas

estradas federais deram ao
,

País um prejuízo de Cr$ 17,4'
bilhões segundo revela o es

vant�m'ento inclui os seguintes
tudo efetuado pela DNER. O

componentes para o cálculo dos

gastos provocados pelós desas

tres: "perda de rendimentos

futuros, despésas médico-hos

pitalares e . custos dos danos

aos veículos acidentados e car

ga transportada"� 7. - Bar-

a.

Como se o sol caísse,
'

E as estrelas enfileiradas caminhassem

sem rumo, uma a uma calada:

Já não vejo nada•••
E ainda eàtamos juntos
Sem abraços, sem beijos
Só a alma machucada.

Como uma folha sólta ao vento
Num murmúrio lento que tem

Vidá. apenas a.lguns segundos.

� � L.� Metalúrgica SIOME LIda.
�,�,.� M'au"" E �';�M::��'P:;; co"."?Já não vejo nada •••

E' nem siquer nos despedimos
A música agora tem outro sentido

No silêncio não mais existimos.

Ao mesmo tempo, as ques

tões discursivas', permanecem

em todas as disciplinas, valen-

_

do 50% do total. de pontos da

prova. Será Incluída também

mais uma língua estrangeira
na Prova de' Comunic�ção �

Expressão: Franeê!), que vai

juntar-se ao Inglês. Todas as

fundações farão o vestibular

em 18 ciaades catarinenSes,
dentre as quaís Jaraguá do

Sul; . além da Academia de Po

lícia Milita:!:", que
j
dará ingres;'

so a futuros aspirantes a ofi

cial
.

Ficou definida ainda· a rea

lização em março do ano que

vem do Seminário .de Avalia-
, ,

ção do Vestibular com Ques
tões Discursivas, a nível na

cional. .

O encontro terá' por objeti
vo analisar os resultados da

introdução de questões' discur�
'sivas !loO concurso, que em ja
neiro completará seu segundo
ano. Para a Acafe,. esse será

o quàrto vestibular :c�m qués-'
tões 4iscursiv�ß, já que as im

plantou pioneiramente.

Prensas pl fabr. tubos de concreto se,!, armação desd� _0,15 a O.60m

- Fôrmas. anéis de base, êmbolos e laminas pI. rep�s'.ça9 em pren

sas de tubos de todas as marcas - Conjuntos Ylbratonos pl fabr. <Ie

tubos 'de concreto desde 0,15 a 1.50m Simples e VRS-1500, nos tipos

ponta/bo(sa e macholfêmea nos padrões Standart. ONER, DER etc.

- EndereitadoFas de ferro - Prensas de blocos - Pren,sas de lajotas

pI pavimentação - Guindastes tipo portico. fiXO ,e ,moveI-:- Talhas
elétricas de tambor pI até 3 tons. - Mesas vibratonas - .Formas pI

vigas e pré-moldados em .geral - Alimenta�ores de correia pI pren�
sas e vibradores - Carrinh_os pI tubos e pre-moldados -: R�dutores
de velocida<les - Betoneiras reversíveis, bascularttes e portatelS.

Elétro-Vibradores
.

lnser. Est. 250661721 - CGC 83619'197/0001.79 - End. T.logr.: "VIBRADORI;:S"
Rua .José Stulzer, 88 (próximo a M. Wllhelml - Fone (047,3) 72-1071

Caixa Postal Z11 - 89.250 JARAGUÁ DO SUL\-'SC - BRASIL

(

. Vais levando ao longo do caminho

Uma entranha cançãb
,

sem festas, sem palavras, sem som.

A

./

Já não vejo nada...
�

MIlIS seguirei assim traçando meu destino

Tu serás a luz na minha estrada

Serás na vida o maiS belo hino.

(Apoesia é de autoria de Janete Sià.nson do 1.0 Núcleo "H"),
"

,
I

,ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
.

A COMERCIAL S/C. LIDA. HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUA

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ

CGCMF - 8443�945/0002-78
'Rua Jorge Czerniewicz, s/no

Jaràguá do Sul�SC.

CONSULTóRIOS·

Eugênio Victor Schmockel
Economista Ie Con!ador -eRC-SC 1605'

Antônio JOSé Gonçalv� .

Técnico lem Co.ntabilldad1el- CRC-SC. 7.786
.

Yvonne A. S. Gonçalves
Técnica em Contabilidade - CRC-SC 7.638. \

Serviços contábeis. em qleral e serviços aére.os

VA R I G
A�. Mal. Deodóro da Fonseca, 130 - Telefbne: 72':0091

'

Desde 1944 a Serviço :do progresso de, Jaraguá do sU11

DR, PEDRO CHU."l"I N;ISH!M:ORI .,-.. CRM 2ß78

ORTOPEDISTA" E TRAlJMAT()LOGlSTA

Horário:
-

d� segunda à sextà.-feira das 7b,30min àS
-

llhaOminutos .

DR. JORGE EDUARDO OPPERMANN '- CRM 2419

CIRURG'LAO E CLiNICO GERM. .

COMUNICAÇAO'

.
Tendo por objetivo um melhor atendi�ento

aos pacientes o HORARIO DE VI"ITAS a partir do
dia 01 de outubro de 1981 será:

de manhã - 10:30 às 11 :00 fioras
de tarde 15:00 às 16:'OOhoras
,die' noite 1.9:00 às 19:30�f;joras

Horário.: de segunda à sexta-;feira dfls 13 às 17 horas.

RUa Jorge Czerniewicz, s/nO Jaraguá do Sul-OC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul-SC SEMANA DE 12 A 18 DE SETEMBRO DE 1981

se.-EXPEDIENTE-

Fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001�34

Diretor:

Eugênio Victor Schmöckel

Flávio José Brugnago, Vvonne Allee SchmlSckel Gonçalves,
J�lme Blank, Prof. Paulo Mqrettl, Silveira J(mlor, Rudolf HIrsch-
feld, José CastIlho Pinto,.Dr. J086 Alberto Barbosa.

'

Redaçlo, Admlnlstraçlo • PubDcldade:
Rua Procópio Gomes de Oliveira N.o 290.

89250 - Jaragu6 do. Sul - SC.
CompoeIçIo, ImpreeeIÓ • Clrculaçio:

Sociedade GrAflca Avenida Ltds. - Jaragu6 do Sul - SC.
Assinatura anual: Jaraguá do Sul e regllo ••• Cr$ 800,00
Assinatura Semelltral ••••••••• f •••••••••• " Cr$ 450,00
Outras cidades Cr$ 1.000,00
Exemptar avulso .-.. ;..... .. • .. .. • .. .. Cr$ 15,00
N6mero atrasado Cr$ 20,00

.

Eide Jornal nIo ... reeponoabnb por arOgos nados e nem
devolve orfglnale.

,

Construtora Seria' Ltda.
CONSTRUÇAO CMl,;, ENGENHARIA E

colliaRCIO DE MATERIA[
DE CONSTRuÇAO.

Rua Joio PI�IJI, 94 • Edlt. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Terraplenagem Vargas]
.

- d. lido DomIlÍgos Vargas -
SERViçoS COM RETRQESCAVADEIRAS

E' TRATORES DE ESTEIRAS
'

, .:... E .;-

Tubos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

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

JARAGOA DO SUL -:-
.

Santa Catarina

CARRoçARIAS HC'

Indústria de
I

Blindadas . Ltda.
Hornburg.

Carroçarias.
CARRoçARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOOUES -
ESQUADRIAS E
MóVEIS. �

"1 Av� Mal. Deodoro, 1.479. - Telefone: 72-0144
JARAGUA DO SUL - S.C.

IMOBILIÁRIA

SANTA MARIALtda.-/t-ULtln Compra - Venda e AdminiStração de ImóveIS

,

Crecl N.O 418-J

ConsiUlt�nos, temos vários imóyeis.

Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 42 - Fone 72-1342 e

72-1101
Jaraguá do Sul - S.C.

Canarinho'Viação
TRANSPORTE URBANO,

.

INTERURBANO, �CURS6ES•. J -

. A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção, colocando à disposiÇão modemfssl
mos ônibus, com pessoal especializado, possl-'
bllltando uma viagem tranqOlla, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o

trar1sporte carinhoso. .

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Jardim- São I.uiz
em fase final ela execução Aguardem ptml' breve

lotes com to&t "! Infra-estrutura �ompleta.

Empreendimentos Imobiliários
MareaHo " Lida.

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166
JARAGUÁ DO SUL - SC

Proclamas de casalento
Aurea Müller Grubba, Oficial do Registro Ci

vil ido 1° Registro CIVIl do 10 Dlstrfllo 'da Comarca!
de Jaraguá do Sul, Estado de' Sta. Càtarina"Brasil.

Faz saber que compareceram em cartório,
exibindo os documentos exigidos pela lei, ai fim
de se habMarem para caa.:

Edital 12.145 de 04-09-8'1 Edital 12�146 de 04-09-81
Almir Uber e Regida Ma" Nelso Borch81r!d1 e Maria
thias Magielski
Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, natural de Rio motorista, natural de Ja
dos Cedros, neste Estado, rIaIguá do Sul, domiciliado
domiciliado e residente e residente em Ribeirão
em Jaraguá-E$querdo, nes Molha, neste distrito, filho'
te distrito, filho de Mário de Hugo Borchardt e de
Uber e de Fridl81 Uber. lisa Kleinschmidt Bor-
Ela, brasileira, solteira, chardt.

operária, natural de Jara- Ela, brasileira, solteira;
guá do Sül, domiciliada e secretária, natural de Gua
residente em Jaraguá-Es- ramirim, neste EstadO, do
auerdo, neste distrito, fi- miciliaid:a e residente em
1Í1i� de Walter Mat�ias e Ribeirão Molha, neste dls-
'de Linda Rux Mathias. trito, fil� de Pedro Ma-

\

gielski e de Noef!lia Krau-

JUIZO D.E DIREITO DA COMARCA
DE 'JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CITAÇAO DE
HERDEIRO AUSENTE

O DOUTOR HAMILTON PLlN�O ALVESj
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA 'DE JA
RAGUÁ DO SUL, ESTADO' DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ;ETC..•

FAZ SABER aos que o presente edital conheci
mento tiverem; _ expedido nos autos n. 3.062, do
ARROLAMENTO dos bens do espõllo da finada
ELISABETA UNA GIELOW VIEIRA, falecida aos 31
de maio de 1981, do qual é inventariante FRAN
CISCO OLIBIO VIEIRA, que estando a herdeira
HERCIUA VIEIRA, casada com Martim Simão Sch
wartz, em lugar incerto e não sabido, pelo mesmo
edital a ser afixado na sede deste Juízo, no lugar
de costume \e por cópia publicado uma vez no
"Diário da Justiça" e por duas vezes em jornal 10-
cal, CITA referida herdeira para, no prazo máximo
de' dez dias, contados da publicação deste no
"Dláro da Justiça" e findo o prazo do edital, de
30 dias, se habilitar no ARROLAMENTO supra men

cionado, sob pena de, não o fazendo, aceitar co
mo verdadeiras as primeiras declarações do In
ventartarite. DESPACHO: "Cite-se, por edital, a
herdeira ausente' HERCILlA ViEIRA, devendo a

parta interessada providenciar
-

a publicação do
mesmo, na forma da lei. Prazo 30 dias. I-se. Ja
raguá do Sul 05/agOsto/1981. '(as) Hamilton Plí
nio Alves. Juiz de Direito". Dado, e passado nes
ta cidade de Jaraguá do Sul, aos cinco dias, dOo
mês de agosto de mil novecentos e o,itenta e um.
Eu, (as) Adolpho Mahfud, Escrivão', o subscrevi.
(as) Hamilton Plínio Alves - Juiz de Direito".
Confere com o original; dou fé. EscriVão·: Adolfo
Mahfud.

I
.

Funilaria Jaraguã Ltda.
Calhas para todas as finalidades. F,aça-nos

uma visita. Estamos em conctlções de atendê-Ios
eficientemente.. .

Rua Felipe SChmidt, 279 - Fon� 72-0448-
Jaraguá do sul-se.

ir Ótica do Trabalhador
VALE - Cr$ 79Q,00

A apresentação deste vale lhe' dá o direito
do descontOo acima na compra de óculos.

,

Promoção válida até 15-�e,t-81.
(Aoeita-se ·somente 1 vale por compr:a aci

ma de Cr$ 5 mil)
RUA REINOLDO RAU, 568 - JARAGUÁ PO

SUL-SC.

'-----------------�-----�
'.

.

"LIVRO: O MELHOR PRESENTE"

OS MAIS VENDIDOS E INDICADOS PELA REVISTA
"VEJA", encontram-se à venda. na

('GRAFICA AVENI,DA LTDA.
Rua Quintinó Bocaiúva, 44

Carros Usados Revisados
Volks 1300L .. ;. 1976
�Chevette SL Vermelho :... 1978
Fiat 147L ....•........................ 1979
Selina II LDO Bege ..............•.... , 1979
Corcel II LDO Branco o'.. 1980

Oferta Especial
Brasília L .... o • o , • o , , ••••• o •• , • o •• o • " 1976
Brasília L .. ,. o • o • o o •••••••••• , , ••• o 1978
Brla:sília LS Branca o •• o • , o o •• '1980

Financiamento próprfo até 18 meses,

Edita112.147 de· 08-09-81
Cópia recebida cio cart6-
rio de Massaranduba-SC.
Adolfo En.gel e Madalena
Kemp�

.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Pou-,
so Redondo, neste Estado, .

domiciliado e re�i:d:ente,
em Nereu Ramos,' neste
distrito, filho. de Henrique
Engel e de Alma Kleine.
Ela, . brasileiria!, solteira,

do lar, natural de Ito tJpa
va, neste Estado, domici
liada e rastdeute em Mas
sarandube, neste Estado,
filha de Valentin Kempski
e de Sofia Kempski .:

Edital 12.148 de 08-09-81
.

Adeline Lindemann, e Cris
tina Dõge

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio da Luz
III" neste distrito, filho de
Herberto Lindemann e Ide
Edeltrfaut Dorn Lindemann.

_ Ela, brasilelra, solteira,
do lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e re

sidente em Rio da Luz II,
neste . distrito, filha de
EJich Dôge e Verônicai
ßlaade Dôge.

Edital 12.149 de 08-09-81
Osnir Zanghelini e Marly
Thomaselli

'

Ele brasileiro, solteiro,
operáriO, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e residente
em Ribeirão Molha, neste
distrito, filho de Osvaldo
2l8Jnghelini e de Carmela
Zanghelini. .

.

Ela, brasileira, :soltelra,
do lar, natural de Massa
randuba, rieste Estado, _dO
rnlcilíada e residente' em

Ribeirão Molha, fleste dis
trito, filhfl d:e José. Tho
maselll e de Alíce Plaz.

Edital 12.150 Ide 08-09-81
José Jadi,r Scoz e Mara
Terezinha Nupes

,

Ele brasileiro, solteiro,,
.

operário, natural de Jar81-
guá do Sul, domiciliado .e
residente na Rua AntOniO
Carlos Ferreira, nesta ci
dade, filho de Tercilio
Sooz e de R'lta Scoz.
Ela brasileina, solteira,

do la�, natural de Joinvil
Ie neste Estado domicilia
d� e residente na Rua
Presidente Costa e Silva,
nesta cidade, filha de An
tonio NUr:les. e de Rosa
Corrêa Nunes.

Edital 12.151 de 08-0�81
Geraldo Soares e Eronil
des da Maia

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Cam
pina Gna\nde do Sul-Para
ná domi'ciliado'e residen- ,

te na Rua Francisco Za
carias Lenzi, neste distrh
to, filho de Antonio Julião
Solares e de Neiva Soares.
Ela brasileira, $olteira,,

do la�, natural de Jaraguá
dOo Sul, domioiliada e
residente na Rua FrfBflcis
co Zacarias . Lepzi, ri�ta
cidade, filha dia Aneslo
d� M.aia e Lindamira: éIa
Maia.

Edital 12.152 de 09-09-81
'Orivaldo SChroeder e, Te
rezinha, Salvador da Silva
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Apiu
na, neste Estado; domici
liado e residente na Rua
JOinville, nestä cid�e"
'filho de' Helmuth Schroe
der e de Ana Vrés Schroe-
der.

_

Ela, brasile'ira, solteira,
operária, natural de Be
nedito Novo, neste Estado,

. domiciliada e residente na
Rua JOinville, nesta cida
de, filha de Sebastião. da
Silva e de Clara Salvador
da Silva. "

Barão de ItapocuI
••• HÁ 30 ANOS '

- O Sr. Governac:l1or Irineu Bornhausen re
queria mandado de segurança contra a leí da As
sembléia Legislativa, que restringia a 24 horas a
sua estadia fóra do Estado.' O episódio lembra oe
dias de hoje, quando há questão de s�":Ianas o
Governador Jorge Konder Bornhausen viajava pa
ra o exterior, enquanto que o Vice-Govérnéj.dor
Henrique Córdova, vlajava à' serviço, para Brasl
lia, por 5 dias. Na ausência do preside�te da As
sembléia dep. Epitácio Bittencourt,

.

fOI encami
nhado exped.iente ao legislativo, solicitando pas
sar o governo ao Presidente do Tribunal Ide Justi
ça, desembargador Ivo Seil. Como, a maior�a es
tivesse em minoria ocasional, a licença nao foi

I concedtda pela ausência da oposiç�o no plenário.
Até que retornou o Vice de Brasília, quel reassu-
miu O cargo do Governador.

, .

- A' época também era de fazer politica
rasteira. Com o sucessotda Reunião Econômica
Norte Catarinense, reunindo todos os partidos em
assunto de interesse comum, começou-se na As
sembléia a missão de dividir o resultado do oon
clave. Isso fez com que o Prefeito Artur Müller,
'Presidente da Reunião Econômica Norte Catari
nense, enviasse telegramas aos deputados Walde
mar Grubba, Ollvio Nóbrega, Francisco Mascare
nhas, Horácio Rabelo, Protógenes Vieira e Fernan
do de Oliveira, desfando as intrigas, dizendo: "Po
dem os nobres representantes desta zona ficar cer
tos que foi a defesa doe interessesda região que
ditou o conclave de Jaraguâ e que pessoalmente
não tenho outro intuito de que, envldar esforços i

em defend.er as conclusões aprovadas. Os ilustres
deputados foram testemunhas de que alt não hou
.ve qualquer intensão ,poHtica e esta ficará afastada
das questões ventiladas e aprovad�s" ..

- O sr. Getúlio, Vargas nao opmou nem

pretendia opinar sobre os. debates em tomo do di
vórcio. A posição, - segundo a "última Hora" -
seria de absoluta neutralidade, desmentinoo-ss as
noticias veiculadas nos meios religiosos, de que.
estaria por condenar o' projeto de lei que institui no
Brasil fórmula semelhante de divórclo.

•. � HÁ 25 ANOS
- A Câmàra dos Deputados aprovava, por

unanimidade, o projeto de lei nO 1 .234, que dispu
nha sobre a mud.ança da Oapltal Federal. O projé
to constltula a Oompanhia urbanlzadora da nova

Capital do Brasil e oficializava ao mesmo tempo o

nome deBrasília, para ser a tutura séde do glOver
no. O projeto seguia no dia seguinte para o Se
nado, levado, após, para sanção presidencial nos
próximos oitó dias � - '. .

.

- Já era hábito do pessoal entrar na seara
do oUtro .. Na conferência que manteve o Gover
nador Jorge Lacerda com o Ministro da Marinha,

.

ficou assentada ä ida, com a maior brevidade, ele
duas corvetas para.o 50 Distrtio Naval, as quais
teriam a incumbência dà vigilânc'ia do litoral cata
rinense, defendendo os pescad/ores contra a in
vasão de barcos de pesca. Seria diferente hoje?

- Zenton da Silva Fernandes, pmgenitor do
atual Desembargador Ticho Brahe Fernandes, viria
a ser Coletor das Rendas Estaduais em Jaraguá do
Sul. De Criciúma, onde se achava, escrevia para
a Tribuna Criciumense, em 31-1<r55, extenso arti�
go CONFIEMQS NO FUTURO, reproduzido

.

no
"Correio do povo", de Jaraguá do Sul, realçando
o grande momento democrático que foi o pleito die
3 de outubro, quàndo O ,eleitorado teve a grande
opo'rtunidade de bem. e acertadamente escolher os
mais dignos e ca:pazQ_s j...�ra dirigentes de, nossos
dtestinês políticos, concluindo o artigo, para dizer
que a produção, trabalho e patrio�ismo são qs el�,mentos primordiais que devem constituir a trilogia
máxima da nossa recuperação política.

- O Vice-Presidente era vitima de agres
sãlQ. Um espanhol com esposa e dois filhós, pene- ,

trava no gabinete de Jango, 'no'Monn;>e, para en

tregar carta do Senador Moura de Andrade. Re
cebido o visitante a quem disse romaria em con

sideração o pedido, o mesmo virou a vale,nte, jO
gando a carta no rosto de Jango, dizendo que tudo
aH era tapiação, atracando-se Goulart, com o

agressor. O espanhol foi preso, enquànto gritava
"Viva el comunismo';. Mais tarde Jango mandou
pô-lo em fiberdade.

,

, ••• HA 10 ANOS
- Depois de fazer um trat�mento intensivo

com amendoim e ovos de codorna, Joel passou a

interessar-se por uma garota de 17 anos. Embora
seja casado, conseguiu seduzI-Ia" no "007", perto
do Aeroporto de Afonso Pena. O fáto ocorreu em
maio e, a partir de então, sempre que podia, Joel
ti,rava a sua casquinha, prometendo casamento e

lua de mel na Argentina. Sua mãe, porém, veio a
saber de tudo e comunicou o fato ao pai da menor
que, furi,oso, procurou a Delegacia de Costume.
Agora, Joel estava em maus lençóis: sua mulher
,queria que ele eX'plicasse tudo direitinho.'

- Levantamento revelava que, cada nona
pessoa adúlta no municlpio tinha 1 veícl,.llo. Qual
a nossa posição de hoje? De pasmar!

�TA COLUNA I PATROCINADA POR

Inddlttial '1IIBi_al laraaDá ·1.1.
e CiMPA - CO'Beentrados

'gara Alimenfos

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JSvsRio do Sul pelo. Estcadual de Fut, de Salão
com.eça neste sábado;

. 'várias regiões de san
·if'aa>tarina, o Oampeona
'to Estadual da Federação
catarinense de Futebol

de salão; cateqorlas adul

to e juvenil. Disputam as

equi'pes Ciampe�s e vice

afiliadas nas Ligas.

Quando dia realização
dO oonsetho Arbitral, ,em
ItaiBlí, as equipes repre
senta.ntes do esporte da

bola pesada de Jaraçuá
d� sul foram sorteadas
para Ia chave COm as re-

I'

presentantes .de Rio . do
Sul; participando, .por nos
ea cidade, Jar:ita e Urba
no, .no juveniLe, AABB e

Arweg, pela categoria a- .

duíto, além die TamalilGlaré
e Conservadora e União'
e Moitas, da Capital do Al
to Vlale do Itajaí ..

dora, seguindo-se as par-
.

tidas: Jarita x Tamandaré, .

Arweg xMoitas e AABB x
'União. No dia'20, a partir
das 8 horas, defrontam-se \

Começa neste 'domingoUrbano x.,Tamandaré, Ja- .

a fase decisiva do
.

Camríta x Conservadora, Ar-
peonato Varzeano Verea-'

weg' x
.

União e AABB x
dor Ivo Baehr, do NovaMoitas. ;.,

. '.
I'

.

Os vencedores' dessa A lança. No dommgo pas
. sadio, pela: última rodada
fase adqulrirão o direito .

dà fase semltlnál, ser1!anede dlisputar a seçunda fa-
se do Campeonato Cata- [o 1x2 Santo Antônio e

rinense de Futebol de Sa- Gneipel Wxo Caxias. To

Ião.
.

Em, novembro, la'
.das estavam classificadas

FCFS promove o certame.
e jogam amanhã, domln

infantil. .

go; no Estádio do
.

Nova

Aliança, às 14'horas, San
to Antônio � Gneipei e às
16 horas, Caxias x Ser_!'a
ne]o ,

rlta- abrem o Campeonato,
seguindo Oonservadora x

Urbanó, União. x AABB e'

Moitas x Arw,eg. Amanhã,
a. partir das 8 horas, jo
gam Tamandaré x Urbano,
Oonservadoãa x Jarita"
União x Arweg e Moitas x .:

AABB.
o returno, quando flca-

Em. Rio do Sul, as equi- rão conhecidas as cam-
. pes jaraguaenses jogam a peãs e vice de cada cate

partir das 18h30 deste sá- 1 goria, será nos dlas 19 e
bado, as 'preliminares en- 120 do corrente, no Ginásio
ire juvenis 'e as partidas

.

de Esportes'Artur Muller.
de fundo entre as equipes No dia 19, às 18n30, jO-.
adultas. Tàmandaré e Ja- �am, Urbano x Conserva-

CME já �-sabe os locais
\

de
J

disputa: JAse

A equipe de natação do

Beira Rio Clube 'de Cam

po, que representa, por
extensão, a ComisSão Mu"

nicipal de Esportes,
.

par
tic.i:pou no último fioal-de
semana' na Capital do Es

tado, da tomada de índice

para rOs XXII. JOGOS ABER
TOS DE SANTA CATARI
NA. Alguns atletas con

seguiram. índices,. outros

nao. .

Como, devido a baixa

temperatura,da água, pou,
cos foram 'os .atletas que
obtivella01 as mar;_cas est�
belecidas pela coordenà"/
doria de Desportos .da Se-I
cretaria de Cultura, E�por
te e Turismo, j'oinville - e

Pomerode solicitaram à

COO, .

no que tiveram

apoio de-,JaJ1aguá do Swl,

pata que nova toma?a de

índices .
�osse realizada.

entre aqueles.que' não a-.
tínginalm a marca. O pe:d,i
do foi aceito e marcada
nova obtenção de 'índices

para. 'este sábado, no Ly
ra Tênis Clube, em Flo

rianópolis, entre atletas dia

Capital, de Blumenau, de

Joinville, de Pomerode e,
\de Jaraguá do S-l:Jl, isto,
caso a CME de nossa ci

däde tenha no decorrer
desta semáha achado oon

veniente a participação
do. muniefpio e liberado
verbas.
São os, seg,uintes os

atletas que não consegui-
ram índices: Paulo Olivei-,

Em disputa do II Troféu x Indaial e Joinville x Ita7. ra nos 400m livres, Jean
Trans,itório Eugenio' José lai. Pela fase

.
semifir1àl, . Lucht, nos 100 e 200 li

da Silva, oito cidades ca- amanhã, in.ic.iando-se às

larinenses intciaram, on- 8 horgs, defrontam-se o

tem à noite, no Clúbe A- campeão da Chave "A", '

tlétic<)l B:aependi, �s dispu- que sai entre Indai!al, Join
tas do IV 1iornelo da In- ville, Itajaí e Brusque con-

.

dependência de Bolão, tra o vice-campeão dia

promovido pelo Clube a':' Cliave "B", formada po'r
'Zurra e que

'.

tem previsto Jaraguá, Timbó, Fpolis e

,eu término' no _Pomingo. Lages. Seguid1amente jo-
, Na abertura do torneio,' garn o vice-caf!lpeã da

ontem à noite, .' jogaram "A" x campeãs, da "B".

Jaraguá 'x Timbó, . Indaial.· Às 11--hQras começ�. a final
, x. Joinville e-Itaraí x Brus-, que decidirá o título do Iy
que. Hoje, sábado, a par- Torneio da IndependênCia.
ir das 8, horas, jogam .' As çi�ades pa!rtici'palJ.
pOlis x Lages', Indaial x' tes tê o m?lh<;>r bol�o .��
jaf, Janaguá x Fpolis, Santa. Catanna 'e servl�a
flllbó x Lages, Joil1ville ·x· também! par:a m.ostrar a r

B�usqué; tt�b"Ó;)� \'i�pOliS"äi\ JorQ.Í� dös "comPc{Ä�ti?qres" ,Lages x JaragtJa; �r�êÇt�.e ;;';\no;.,s{'!;:��AS.C; ,no, ;prOXI��'i'.
'1,\

. ® ;;, . mes,,< ma qldiade die Lag€)s �t ,;.I"" .,' }D '�"".' -, '!'-

•
I

W
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A Oom,issão Municipal
de Esportes. ·de JaragLiá
de Sul, recebeu comunica

ção 'dia Comissão Central

organizadora dos XXII JÓ·

· 90S Abertos de Santà Ca
tarina, infQ-rmando os 10-.
cais onde, serão dii�p'uta�
das, em USjges, as dez
modalidades

.

em que o

Município estará. repre- .

sentado. _ ,

De acordo com o presi
dente Fidélis Ca�los Hrus

chka, o cerimonial de
abertura e o \atletismo �e
rá no Estádio Vidal Ramos
Júnior, a' ginástica olímpi
ca no Ginásio die Espor-

· tes IVo'Silveira, o bolão é.

o handebol no Clube Ca

ça e Tiro 1° de Julho, a
·

natação e saltos orname!1-
tais no Serrano Tênis Clu-

.

be. e o· bolão no Parque.
Esportivo do EC Interna
cional. Jaraguá irá com

uma delegação de aproxi�
madamerite noventa:, atle�

ta� � não levará cozinha

prõprla.. Esta semana,
Hruschka manteve enten
dimentos com. a COO, com
vistas ao alojamento da

deleqação iaragúaense.

Embora dez modallda
des já tenham a passa
gem carimbada para 'os

XXII JASC, a natação to

mou índices, na Capital do
Estado, nos dias 5 e 6,
junto ao Lyra Tênis Clube,
lao passo que o atletismo
dias' 11, 12' e 13 do cor

rente, na Universidade Fe-
.

deral de Santa Catarina.
O xad rez e a bOchfa,

embora inscritos, não par
ticiparam dos Jogos Clas
sificatórios. O xadrez, po.r
exemplo, não teve equipe,
por isso não tomou par
te em Campos Novos. Es

�as modalidades estão sus

perisas, não podendo par
ticipar dos Jogos. Abertos
riO próximo ano, de acor

do com o �egulamento dos .

JASC.

�'A progràmação· da DUMAR
Foi d,esenvolvida dia 5

passado" a segunda etapa
) da IlIa� Olimpíada Interna
Marcatto (OLIMAR), que
reúne colaborl;ldores das
empresas do. Grupo Màr
oatto e que tem na coor

denação 'geral
.

Lourival
Rothenberg�r . O o m i n6
masculino e feminino e

dominó cruzado foram ,as

modalidades disputadias.
A programação diaOlim

piada, que vai até 12 de
dezembro, prevê o seguin
te: dia 12 de setembro
(hoje) - atletismQ t:nas
culino e feminino - 100,

.

200 e 400 metros, além dle;
salto em altur1a fi di'stân
,cftl, no Baependi;_dia 19,
bocha feminino e futebor
de salão, no Ginásio' oe
Esportes Artur Mülier; dia
26, bl:oão masculino e- fe-

minino, no 'Vieirense; dia
03 de \ outubro, . natação,
no Beina Rio; dia 10, voli
bol masculino e 'feminino
e handebol feminino,' no

"Artur Müller'" dia 17, . ,. ,

prova .ciclística,!_lo Bae

pendi; dia 24, fl:Jtebol suF

ço, no JOventús; dlia 31,
torneio de pesca, em Sch
roeder; dia ,07 dê }10Vem
bro, gincana de aampo. e

exposição de cães, no Ju

ventus; dia 14, tênis de me·

sa masculino e feminino e
.

canastra, na empresa; dia
21, bicicross' � tiro ao aí-
va; na Lagoa Maroatto;
dia 28, tria e general; dia
30, exposição'de arte e ar

tesanato; dia 05 de dezem
bro, gincana de carros e,_
dia 12, excursão para Vi
la Velba:

., BoliD: começou :0 IV
,

.

.

.

lorneio da· Independência

AABB classifica' nadadora à

Futebol e

ciclismo

Os' vencedores, dessas
'

partidas decidirão o' títu-
,

·
lo .no dia 20, ao passo que

·

ós perdedores disputarão .

o terceiro lugar..
.

SELETO CAMPEAO,
'Ao derrotar a Arweg por

4 Ia: O, em seu estádio, a

equipe do Seleto Esporte
CliJbe, de

_ . Guaram.irim,
conquistou o Campeonato

, Juvenil da Liga Jar!a,gua
ense Idie Futebol, desta
tem,porada. Do campéO
nato, tomaram ;parte ain-'
da o Jllv�ntus,. Baependi
e Acarar.'

"

'

.�
.

CICLISMO
A equipe WEG de Ci

clismo participa outra vez,
· neste domingo pelo Cam
peonato. Estadual dá Fe

deração . C�tarinense de
Ci61�smo. Desta feita será
em. I�Qinville,'1 persegui,ção
por equipe.

.

Correio ·Inlormativo
CARTAZ CINEMATOGRAFICO: No Cine

J��âjguá," Ide 12 à 15 de setembro, em todos os

horários de exibição,' Sylvia Oristel em "EMMA"
NUELLE 2", colorido, liberado sem corte pela
censura, Domingo, 13, em matlnê, "OS 'LOBOS
ATACAM�', 14 horas. E na quarta e qulnta-tetra.
"IMPÉRIO DAS TARAS", filme 118jCional, porno-
gráfico, liberado sern cortes.

.

COMUNIDADE EVANG'J:LICA: No próximo
domingo, 20,J mals um curso de noivos que obje
tiva a preparação ao casamento. Inicia às 8, rtlo
ras e' termina às 17. lnsorlções e in'for�ões
na secretaria da Comunidade. Hoje, sábado, às
18' horas, será Ia inauguráção dS) Casa Pastoral.
No pátio, haverá festa, com churrasco, bingo e

outras atrações, além de bebidas. Desde o final
da semana, o Pastor Ingo Plske já está resldindo
na nova (reformacJIB!) Casa_Pastoral, na rua Epi
tácio Pessoa, 139, antiga resldêncla do Pastor

Sêhwanz.
.

Segunda-feira, os Pastores do Distri
to Eclesiástico 'Jaraguá do Sul estarão em.. con
ferência pastoral na comunidade de Oorupá.

. 'A H1STÓRIA REG,ISTFlA: Dia 12 - dia Na-
.

cional da 'RecrellWão. Dia 15 - da Laranja. Dia,
16 - da Esoola: Dominical das Igrejas Evangéli
cas do Brasil. Dia 11 - de Compreensão Mun-

-

dial .. Dia 18.-: anlversárlo da' Constítuição Bra

sileira de 1946 e inlclo da Semana Nacionl�1 de

Trânsito.

Jornada Nacional
A Associação Atlética Banco do Brasil, na quall

dade de campeã catarlnense, na modalidadle de futebol
de salão, representou no último finahdle-semana, em

Blumen,au, nosso 'Estado, na JIIa. Jornada Es!portiva Re:'

gional de .AABBs (JERABE), juntamente com represen
tantes do Paraná, Rio Grande dto Sul e São Aa:ulo. A

-

JERABE, foLdisputada na modalidade de futebotde sa

lão, vollbot feminino, natação, judô e basquete mascu
Iinô . A AABB de Jaroquá dO Sul, além do futebol de
salão, partlclppu também na natação. . ,

No futebol de salão, não repetiu o feito de 1978,
quando /foi dampeã suíbrasuetra, participando .das finais
em Brasília. Logo na primeira partida, sexta-feira à noi

te, foi derrotada por São Paulo, 2 a 0, vencendo no sá

blardo Porto Alegre, 3 a 1, e novamente Iqlerrotada .por
Curitiba, :pelo escore ,de 3. a Q. São· Paulo foi o classifi�
cado. A equip'e jaraguaense, para esses jo�os, u1!lizou
se de Pateta, Adílson, Juca, Girol.a:, Ismar, Ivo Moser,
Gualberto, ,I rio, tiki e Telmo. ,

Na natação, participou com dois atletas, Jean

Beno Luch.t e Rosângela Jark, filhOs :dle funcionários da'

agência local. Rosângela conseguiu classificação nos

100 metros livres e irá representar Santa Clatarina na

JENABE - jornada-Nacional de AABBs, no final de ou:

tubro e início de n�.vembro, em Fortàleza-Ceará.

'Natação irá a nova tomada'
.

de indices

'\"

, ,

vres, 'Alexandre Barbosa
nos 100 e 200 peito e ..•

1 .500 metros, Hermann

Maul nos 100m Livres, Hei
di Werninghaus nos 100

,

livlies e 200 costas, Ro

sângela Járk' nos 100 e

200 costã.� e 100 livres,
Brigitte Hufem,Je�s·ler, nos

200,.400 e 800 livres,' Ma
riana Rozza, nos 100 . pei
to, 200 é' 400 livres, e, Fa
biane Ewald, nos 100 e,

200 'peito e 200 livres.

Des�es Jatletás, apenas
Pau'l,o e Heidi tiv,eram suas'

marcas confi rm�d:as para
os JASC, em algumas
provas. Ja�n;e, Rosângela
não participaram porque
representaram em Blume
nau a AÃBB de Jaraguá
do Sl,Il, na Jornada Espor
tiva Regi,onal de AABBs.
Até "ontem, sexta-feira,.,'

sob o comando do técni-;
co Ariovaldo Xavier Idios

Santos, todos participa
liam' de treinamento inten

sivo: 'visando alcançar as

marcas que 'os levem a

participar dos Jogos' A
bertos. A participaç�o 'de

JaJ1aguá nessa' 'nOva toma

da :de índice; ·até o fecha
mento desta. página espor
tiva, 1:Iependia exclusiva
mente da liberação de

verba por parte da CME.
I

Em termos de nataçã�,
a1iida, nos dias 10 e 11 de

.

outubro, virão a Jarag,uá
do Sul, para um amistqso,
no Beiria' Rio, uma equipe
do Iate CtubeJardim Gua

nabara, drO R,io Id� Janei- '

ro ..

........... ",,- ..

D,OCUMENTpS'
.EXTRAVIADOS

Lídio-Lopes extraviou
os seg�intes d:ocumen�

tos de ·seu veículo: Ta

Xla Rodoviária única

(TRU), Certificado d,o
Seguro e Certifioado de

Registro do V e í culo

Ford Corcel II, ano 78,
Chassi li�4MTD48113,
placas JS 4863. Tendo
requerido segunda via,
tornam-se os originais
sem efeito.

,
/
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VALORIZÉ O SEU JORNAL,

ESCREVENTE POLICIAL: Até Sle:gunc(a�.
. feira, 14, poderão ser feitas lals', inscrições junto
ao Fórum, na Rua Walter Marqwar:d�, para o Con

curso Seletivo para Ingresso no Ourso de For-
'

mação de Escrevente POliciai. Para a Delegacia
Regional, de Palrcia de Jaraguá do Sul, exi,stem

quatro vagas, para 'serem preenchida� pelos can

didatos que fenHB\fTI o primeiro, grau completo,
pelo mel)os, e que se situem entre 21 e 50 �nas

. die idade. \

PREVID�NCIA SOCIAL:. De 14 a 18 de se

tembrô o 'Núcleo Regional de Treinamento Exter

no da Secretafi.a' R'egional de'Arrecadação e Fis- ,

calização do lAPAS de Santa Patarina, reaHza em

Jaraguá do Sul, no ·auditório da Associação 'Co-
, m.ercial e Industrial, curso sobre "Custeio da Pre-.
vidência Social", 'para atualizar elementos liga- .

dos ao departamento de' p9$soal e co�tabilidade.
INtEGRAÇÃO DO DEFICIENTE: DandrO con- .

tinuiçlade às programações dó Ano Internacio�al
do'Defici.ente, Ia Fundação de Amparo à Pesquisa·

.

dó Estaid!O do· Rio de Janeiro realizará, de 25 a 3p .

de outubro, o I CONGRESSO NACIONAL DE ,1NTE-
GRAÇÃO DA PESSOA DEFICIENTE NA FOR'ÇA DE

TRABALHO. Será realizado no,Hotel Glória - Rio '

de' Janeiro e tem por objetivo encontrar alternati
vas :jlara a maior ,participação ela pessoa deficién
te no mercado. de trabalho. Inscrições podiam ser

realizadas, através do correio ou pessoalmente na

FAPERJ-Av. Bartolomeu de Gusmão 850, fundos
São Cristovão-RJ e na Av. Enasmo Braga 118 ..:-

.

a� andar�- Centro-RJ .

.

Poucas cidades do interior de Santa Cata

rina podem se vangloriar em ter seús próprios j'?�
nais. J8/raguá do Sul é uma .d�stas cid�des �nvl
legiadas: Jormal é cultura,.,e mformaçao, é· mte: .

gração, é história., E o CORREIO'DO'POVO esta

há 62 anos difunldlindo o que é nosso� 'j <

�

'.

. Assinatura pelo telefone 72-0091 - Cr$ ...
800,00 anuais.

.

. I
"

I

( Anote o nosso novo e�reço: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira, 290 ...... Jaraguá db'

Sul-SC·. e

'.' ",ê:

'.�\ KOHLBACH SR •

� /. SUPERMOTOR

I

\
ES1ÀDO DE SANTA' CATARINA
S.ECRETARIA DA INO. E DO COM�RCIO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

. CONCURSO PÚBLICO' PARA P PROVI�ENTO ,t

DE OFICIOS DE LEILOEIRO I

'/, ' COMUNICÀDO
. A Júnta Comercial' do �stado comunica aos i�teressados .9ue estã?
abertas as inscrições do Ooncurso Públ ico Pa"� Provlment<? d.e Ofl?l?s. de Lei:
,Ioeiros; nos termos da ResoJução nO 01/80 publicada no Dlano OfiCiai do Es

tado. de 10.10.·80, no perí9do de 15 a 30 de setembro de 1981 .

. .

O Edital respectivo e demais informações podem ser obtidos no hora

rio oomercial na Secretar'�Ger�1 da J U,CESC sita. à Avenida Rio BranC}' nO
154, nesta Ca'pital. I

'

, •
•

.

."" ... -
.

C-
No interior do Estado o Edital podier� s�� obtido nas Assocl""/'lfoes 0_.

merciais dos m.unicípios sedes de Zonas de Lellao, a saber: Ararangu� ....- BI�
mehau _ Brusque ....:. Gaçador - Cano inhas - CJ1ajpecó - Concórdia -:- <?n-,
ciúma"':_ DioÍ1fsio Cerqueira - Itajaf - Jaraguá do Sul - Joaçaba ..;..,- Jomvl.JJe,
_ Lages � Mafrt8) - Rio do Sul - Tu barão e Xanxerê. \

,

_Franéisco Pauto Ka�semOdel -- Secretário-Geral .JUCESC

EIOIendörfer COOl. de
-

Veícu�os lida. ·informa:

'Os juros 'do- financiam�n�� 'GM :
d.iminuíram. . �.gora ficou m�is, fácil

comprar um Ch'evrol'et.
EMMENDORFER COM. DE YEfCULOS.LTDA.

..

Av. ,Mal.' Deodor.o. (em frente à Igreja Matriz)
, Fones: .72·0060" - 72-0655 - i?-q S6E;} .
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- Uma moralização do tráfego de blelcletas
em Jaraguá dO Sul está sendo sl!Igerid:a, no que
esperamos 'o. ,ehgajamento dos clubes de serviço,
escolas, õrqãos de segurança,: a própria comunl
d'ade,

.

eritre outras entidades, no sentido de que
seja eliminada dos passelos (calçadas), a, figura
do ciclista, montado em seu veículo, a atrapalhar
os transeuntes, causando, além :de' sustos e trans-

.

.tornos, lacidentes caracterlstlcös, como já Ipresen
clames. Há a necessidade dessa moralização e

da censclentlzação dos ciclistas, no sentido de

-que somente trafeguem no leito, da rodovia, del
.xando os passelos pera'os pedestres, apesar do
trânsito não oferecer segurança' alguma, é, veroa
de, contudio, há. de se respeitar também os pedes
tres em' seu único e excíuslvo local -de locomoção.:
Voltaremos ,aIO assunto.

_ 'Incrí�l..jOs jomais de 'circu��ão esta

!duar só veiculam fatos ruins de JaragUlá do Sul� o

�aI" neg�tivo, e isso vem �d!e teMp]os. ()t último
"feito'" que a, "grande" inq,rensa deu ênfase, eeer
ric:lo semanSi paSada, foi ,o �isóçlio envolvendo OI

prefeitd Vrcto'r Bauer. e o empresário do cir�o Sar
lrazani, Santilago' Di B�rnal1di,�ue se ,di� ter si�
/eXpu" e ag,redido a soeos e ,ponto,pés do 'gabl
IDete/ pre�iturál. Df Bernalrdi, (abr:iu a boca como

a do leão do imposto de renda ,e a "'grande im

p'rénsa"
'

não J�rdOóu 'o P�efelito. Pau nele" nova-
ménle ,*n�grinh�·a 'imagem' da Cidade. Só pode
ser ciUl$t�a,. Oumarc�.

....;.... O'povão comenta, mas a coluna não afir

ma .que 'o Brasil, antes mesmo dlo todo poderoso
Estados Unidos Já possui a sua bomba de Nêu

,

trons: ,É o' BNH, qUe pulveriza o mutuário e oon

lsiervlai o imóvel.
- L,;á pelas- bandas da rua Walter Mar

quardt, proxfmlo ao majestQSO Fórum, dois ca�.;,
bres �stão a enfalar 18 área circun!fada pelo .PI�"
idi(). It �nte n.ecessitaida, que vive em condições
subumanas e que precisam de ajuda.: O Correio 'do

Povo, tempos atrásl, defendeu ba:nd:eira da .amília!
q,l(e res.d1i81 Sob o viaduto, foi criticadO por uns e

apoItado por outrós,' no entanto, encon�rou""Se um
,

final feliz. A colúna sabe que esse l'Iã:o � um Cla&O

isolacto. Alguém se habilitaria a fazer algo por. Jes�
sa gente??? I

. I .

./_ Coi1sas da vid/a. Dias ,atrás, no Baependl
o empresariado do lugar recebeu a visita de téc

nicos de vários países latino-americanos e da Ale-
.

manhla Ocidental, acompanhados Id:e elem,entos do

Senai, que vieram oonhecer o P�ojeto Jaraguá.
Comentou-se muito, na oportunidade, entre as vá
rias roda.s, os p,robremàs comuns e a crise atual.

Adiante, um, baita jantar Ipara gringIQ nennum bo-

,tar defeito, preparado pelo MAITRE Rl!bem. _ Cri
se? A co'isa não está fácil, é bem verdaQe, os
tempos estão bicudos, mas reclamar tanto assim
tàmbém não. !: necessário se -amoldar aos tem-

pos atuais.
r

.

- Seria intereSsante saber quem é, ou

quem são os responsáveis fel lpelai mlanu1.enção
Idos \Iuminosos na entrada ldal cidade, junto a Pon
te Abdon Batistla. Que�radasl; ISUjOS, são um pés
simo cat;tão de vi.ita pelo nada' r�C'Ornenldlável es-'
taldo Ide .conservaÇão. ProV(_"cias �nhores, pro-
vidêl'lci'••••

' r

-- Os aposentados, coitados, aqueles que
g181nham uma n.inharia, com a nova, lei da Previ
dência Social, que se encontra no Congresso Na
cional, após ,apmvada, deixarão Id:e receber a ca
da reiajuste semestral,do salário mrnimo� mais 10%
sobre o INPC, isto, àGlueles que -recebem entre um

e tres salários e que somam seis mi,lhões no País,
co� vinha ocorrendo,: Também os alpOsentados
após a vigência da lei (não atinje quem, jägora é
aposentadlo e continua exercendo, ·atividades re

muneradas) que voltarem :EIl trabalhar terão' sus
penso o pagamento integra,I da respectiva. aposen
tadoria,""enquanto permanecerem na atividade, fa
zendô jus apenas a um abono, càlcl!llado sohre o

vaiQr dlo benefício, nas mesmas bases e 90n.diçõe�
eslä:belecidas para o abono de permanência em

serviço, sem prejuvzo do direito que tenha ao pe
cúno.

,
'

-- O segurado Só voltará a r1eceber ti ap.o.
iSentaidoria linteg;ral e reajust8ida q...� retornar
à I ilnatiVldlad'é, �poca 'em que Cessará o dir;eito ao

abono menli»al, qalbendo-Ihe a obrigação de comU'"
nicar ao INIPS se volitsr ao trabalho, sob penal�
ter que restituÍ!r as quantias recebidas indevida..
mente, acrescildIas ,.' juros e cor.reção monetária
'penalidadeS! igualmente impostas às empresas em�--;'
'pr�aido�as. Os aposentados lpor velhice: em, gozo
Ide . alpose'ntadoria especial que Iretorn'arem à ati
vidade terão um'abono nlenssl fiXO': 25% do valor.
do benetício. \'

-::- .o rndi,ce mensal da inflla:ção vo,ltol:l a su'"
bir em agosto, quasé chegançlro a 7%. A média,
até agora, é pouco inferior a 8% . A sie continuar

nest� ritmo, o ano feqha. COm 95%, número 'que
tomado isoladamente não é nada: brilhante, más
que c0.!11parado cOm: lOS 121% Idie SO, representa
'u�a dE!ntadia de 26% no dragão, Se o doente
aguentar, :portanto, em' m�is tliês anos o Iproblema
está r�solvido. Se aguentar .. :

.

,

"
- Quanldo da polêmica em torQo do "PalCO

te'lp'r.evidenciário", lO Mlinistro' Delfim Neto d!ecII_ou
que as empr!esas não podem aguentar; ,5% sobre
o laturam�nto, "porque nenhuma emipresa de gran,,,
d� port, jtem lucros que selam supe'Fiores II 4,$
ou 5� do va,tQr do IseU faturamento". Uma sema
na de'poiS'� ,dêssa�d'e�laraçãO, as empresas� gran-

o de ,porte (automovels) Is..nentaral'n em 10% o val..
lor (Ie seus jprodutos, isto é,: aumentaram mais

�O�.tJ;: i�r�JTI��,�o�,q.�al, C'onclu�ão,? Sem, co., ..

menta ..••� ,(Ftavlo ;Jos�>�
:�t�; [f%<Jr�<JJ{'�?

;,'

:}.-;.,', .�;-��' ';::::'j::;. ';.•é�</,' -.

JaTaguâ do Sul aind$a tem
um turismo incipiente, pratica
mente inexisPente. PorçaS vivas

do munícípío tentaram! anos)
atrás formar uma Co,missãö de

TrirÍ8mo, com vistas·'8, promo
vê-lo, porém dadas as' dificul-

, ,

dades
.

apresentadas, essa Co-
missão 'deixo� de existir. Des

de então i esporádicas vezes o

assun�o �oltoJ à. baila, ,a não'
ser no Clu�e {de Diretores' Lojis
tas, que,., através Os empresá
rios do comércio tentou fazer

algo que pudesse atrair a Jara

guá. do Sul os turistas, princí
�annente para CODlpra duran-

" , ,

te a época dll veraneio.
Esta semana, porém, o mu

nícíaío deu grande i>� pará
cas e 1 empaeotadora automä-,'

a consecução do desenvolvi-
tiea. meato do turismo. Convidado

Estes novos-equipamentos pelo CDL esteve- quarta-feira
serão montados em uma nova " , ,

em :<araguá do ,sul, o Prefetto
, área a ser construída de 400· Renato de Mello Vianna e o

. '

"·l:jeöperiltiva�
Italara em

��"

nova fase
-/..

A Coo�irativa Agrícola
Mista ltajara,

.

de Jaraguá do j
Sul, ,deverá entrar :na nova sa

fra de arroz com sua' capacida
de de beneãícíamento ampíía,
da. �

� � sendo elaborado pro-
'jeto �al'à fínaneíamento, junto
ao Banco �àcional de Crédito

Cooperativo - BNCC ]\lo valor
de 26 milhões e 500 mil cruzei
!l.'OS, cujos recursos serão apli"
.eados para 'implantação de
maäs 4 tanques suspensos, 1

caldeira: para massaração,\ um

secador para 15 toneladas, u,

ma máquina de pré-limpeza

'para 15 toneladas" quatro má

quínas selecionadoras eletrôni,.

:metros quadrados.
Com esta' ampliação a Co

operativa Itajara. passará a

,produ:?lir 100.000 sacas .de ar-·

roi por anó· registrando um
, ,

aumento de 35 por cento da
atual éâpacidade.

Apicúltur�:curso
prático em

Bananal do Sul
No próJdmo dia 23, na co

munidade de Bananal do Sul,
J;Jlunicipio de Guaramirim, a

ACARESC i,rQ. dirigir um cur

so prático <N" apicultum,para
capacitar os exploradores
q:uanto ao correto manejo e

técnicas corretas a serem em

pregadas. O' curso contará cpm
a presença do técnico da Se

cretaria da Agricultur� e' do
Abastecimento, Roberto Pires e

é uma c<?mplementação do cur- .

50, teórico real�ado meses a-'

trás, em - Nereu Ramos.
'EIn tomo

�

de vinte e cinco

exploradores 'de mel devetão

participar, pertencentes aos

municfpios .de Benedito Novo,

Blumenau, Corupá, Guarami
rim, J.oinville, Rio dos Ced,ros
e São Franciséo do Sul, inte
,grantes dá área do EscritóriO

Re�ional da ·ACARESO de :'8.

raguá do Sul.

O 1'ocal será no apiário do

fir. Valdemar otto.

NOVO SUPERVISOR

Com
-

a
\
vaga, deixada pelo

agrônomo Voltaire Mesquita

César, ago:ra' ,supervisor Geral

. do EScritório Central dá. ••••

ACARESC, éin Florianópolis,
aSsumiu· inte:rlnamente' _o seu

posto f de Supervisor Regional,
,

com abrangência sobre 18 mu-

mcípios, o Coordenador de A

gricultura A;lcides da Nova

Peixoto. \' .. '

Também-
- assumiu a nova

coordenadora� regional de edU

cação para satide, Vitória

'Stein, que exerce !!:t1vidades no

Escritório Regional de Jara

�uá do. Sd.

COOPERBANANA
EM CORUPÁ

A C09perbanana, de Ga

ruva, em assembléIa réalizada

na 'semana p�da, decidiu

pela aquisição de u:rna fábrica

de. polpa; de baIlllina., existente

em Corupá. Essa fábrica que

agora será. administrada pela
Cooperativa, abSóJ..verá todo o

excesso ,de bantma do verão !il

os refug,os inapFoveitáveis para
ô comércio.. e, para concretizar·
o negóCio,' soitcitou financia-

I
.

menta aprovado pela assem_

bléia, de Cr$ 10 ;milhões e, 700
:mil dos quais Cr$ 8 milhões se

rão aplicadgs na ,aquisIção e

os restantes em reformas dos

equipamentos e prédio.
Em Corupá também

.

fun

cionará um Posto, da ,Cooper
banana; anexo a fábrica, para

djstribuição de insumos\, Coru

pá é.um dos' maiores proouto
res' dessa fruta em Santa Cata-'

rina tendo previsão, para 81,
de produzir 46,,200 toneJadas.

Neste município,
.

a CooPI'
rativa tem �erca' de 100

.

cios
seus 327 assoCiados, fruto ,do

para tanto. Lembrou que, por de Blumenau afirmou estar dis- to de desenvolvimento do 'n
natureza seu municipio tem posto a manter relaeíonamen- 80, turismo seja le:Vado av\rocaçâo �ara. o turismó, con- to para diVulgação conjunta a partir do -interesse demo
tudo, embora seja h�je a ter-

-

dos pontos turfstiC;9S 'de BIll- ,'irado e do apoio que o
.,

,

cetra fonte de renda, o esptrt- menau e Jarag.uá do �ul, de-
. municif)lo irá dar.

'

to comunitário é .0 maior in- senvolve"llt1o .o intercâmbio' ta-: Bauer: levau em 'c'Onta
.eentdvador, resultante de um ristico, ou Bej�, o turista que solicita� de apoi'O feita
'trabalho de base realizado.' vier a BlUIl1É!nau, teria como CDL, para- -que tal . plano'

Esse fltto, segundo Vianna, outra, OP?�9, para permanecer concretize e, de
. fato, <> setoré, o mais importante para, di- mais dias Da região, ,uma vi- seja ativado,' e" se

.

crie, ân�namizar e motivar o turismo. sita ,a Jaraguá do Sul, oItde t,e- de tudo, 'uma infra-estrutura.
Em vísta da crise energética ria, oportunidade �e viSitar mesmo sendo servido POr r01

. no pais, afirntou que o turisma ' pontos turísticos e fazer com- 'dovia asfaltada bons hotéis
coletivo está .. se acentuando e pras no comércio. local., DJsse /resta�antes, aiém de razoá.�
que Blu:rnenau se prepara, a- também ser muito importante, número de lojas e Pastos de:'
gora, para. o turismo reêeptivo essa aproximações entre 9S doís 'vendas, com condições de lIle_'
,que, nada mais ,é do que J:>e!!nl munícípíos- que têm earacte- lhorar. .

'

/
receber Os turiStas que vêm em �ic,as 1i�1iioaslr colo�os

caravanas, dando-lhes todas li\S por germãníoos, para. estimular

condíções necessárias para que e stntenízar
' interesses comuns,

se possa' usufruir dos pontõS no- tocante' a divulgação, .pare
ttiristicas e adquilii" artigos fomentar o turismo;

das. indústrias.

Secretário de TurIsmo' Adolfo

Ern' Filho, de, Blumenau.

A divulgação do Dlunicípio
foi' outro :pqnto ressal�do,. a

lém. da. natural preservação do

verde-;- atrativa que chama a a-

, tenção do Jurista. ,mas tudo

isso, <lisse Vianna, exige' a

consciência e a p_articipação
de todos os 'segmentos da co-

Vianna, que �tra o

município catarinense mais co

nhecido no Brasil, justamente
pelo seu turismo desenvolvido,
proferiu pare.stra dando uma

verdàdeira ãula de como a1'rair
o turista e o que,Blwnenau faz,

munidade.

Paée
I aq int'eresse demons

trado pelos lojistas o prefeito
" '

Essa c<>9peração! de Biume
nau, que colocou-se a disposi
ção de Jaraguá do Sul, pode
rá frutificar, poiSl que, o Pre

feito Victor Bauer, prese!lte ao

encontro, ao lembrar as difi

culdades que a Sllll- administra-!
ção vem enfrentando e ao so�
licitar a compreensão e cola

b'Oração de todos, . colocou-se à

disposiçãõ do Clube de Direto
res r;ojistas, para que o �roj6-

CURSO DO SENAC.
.

,
O cIúbe de Diretores Lojis.

tas, em. conjunto com o Servi_
çO Nacional de Aprendizagem.
Comercial, irá promover, de 21
-a 25 de setembro, curso so'ßl'e
"Mercado FinanCeiro": O llli.
nistrante será o professor RiÍ
b�ns portuga� e será desenvat
v.ido das 19h30, às 22h30 no au.
ditório da' Associação Comer
cial

.

e [lidustrial. As �liÇÕelj
poderão ser feitas no Próprio
CDL, ao preço de Cr.$ 500,00,
com direito a jantar no iinal
do c�so..

Weg promo
veu ontem en

,contro,
nacional

Visando o intercänbio de. mann, diretores da empresa,

idéias e o congraçamento en- com os temàsversando so1:)re

tre empresários d� área de e- as�ectos' técnicos e financei

letrotécnioos do paf$, a Eletro- ros da fabri'ção de môto-cE!i
motOl"es Weg S:A promoveu, fadeiras., ,

ontem, sexta-feira ';m jaragul;Í -Participaram do �contecl-, . .

do Sul, o I Encontro Na�ional mento, Bruden EqtlipamentoS
dos Fabricantes de Ceffadoras. Ltda., de Pompéla-SP; Ema

O Dire-tol'-PreSfc:Iente do Peter e Stahlke & Cia. Ltda.

Grupo Weg, Eggon João da' de Curitiba, MetalÚl'gica G:ecê,
Silva, fez a abertura às 8 ho- Ltda., de Rio Negra-PR; Mecä
ras e, (após, os visitantes visita-

_
nica e Industrial Bohrer Ltda.

ram as, instalações fabris da 'de Sapiranga-RS; Indústria de

Weg. Máquinas Udo Schad.rack, de

FOl'am pillestrantes do En- Blumenau; Metalmgica Trapp
cofntl'o os :Srs. Gerd E. �aumer, e Metalúrgica Zanoni Ltda" de

Vicente D�>nil1i-, �oac�'Rogé-
.

Jaraguá do Sul.

rio' §ens, Rainer lI4odro, Nel- O enceramento, ocorreu à

san Dtiessen e Luís Opper� noite, com um jan1ia,� no tajara.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designa�a e Oficial do Registro de

_

.

Protestos.
Pêlo p'resenfle .edital :de citação pedimos aos

senhores abaixO relacionadíos que compaJ!e,çam
.

em nosso cartório parã tn8lt8lrem ,die! assuntos de
3eus interesses.

- EDITAl-
, j

Pelo presente 'Edital de Citação pedimos aos senhores'

abaixo rJlacionados que 'co�:pareçam em nosso Cartório'
para tratarem' de assuntos de seus, interesses: ALDO LES-_

SMAN - Ria Oerro 11, s/n.O - NESTA - GUILOW & CIA
-

IL'IU>A - Rio da Luz I -,NESTA - JOS� A. LAZZARIIS

:- A/C Móveis Spezia Vila Nova - NE.STA, - PEDRO

MA;lSANEIRO - Tifa Funü, Nereu Ramos..,.... NESTA.

ADALZIR.i\ PIAZERA DE AZEVEDO - OficialMaior

ns/ Jaraguá do 'Sul, 10 de estembro de 1981.

JUIZO DE DffiEITO �A CO�CA
DE JARAGUA DO SUL

'.

EDITA:r., DE LÉIlAO

.
' t

,O ,DOUTOR HAl.\ULTON PLlNIO ALVES JUIZ DE

'DmEITO, D4
.

COMARCA DE J'ARAGUÁ DO SUL;
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA

LEI, Ent ••
,

.
t

FAZ SABER (em r€&Umo, art. 687 da CPC) o seguin",
te: - Venda em 1.0 leilãa: - Dia 29/10181, às 10,00 horas.
- V�nda em 2.0 leilä.?: _: Dia 04/11/81,' àS 10,00 horas, por
quem- mais der, e maior lance ofel'ecer: - LOCAL: - Edifí
cio do Forum desta Comarca. - Carta Precatól'ia n.o 760,"

, .
'

. ,

expedida nos a'Qtos de Exec1.l.ção n.O 885/79, em que é exé-

q\]:ente NELSON SERRATO S/A - Recuperadora d�.,Tra
tores e Máquinas Industrial. - Executada, DESTOCA A

GRíCOLA, JARAGUÄ LTDA .
.:.... BEM A SER LEILOADO:.

,

. - 1.) Uma 'lâIií.ina pa:ra trator, par� -ser equipado em trator
marca Fiat, modelo AD-14, sistema Bul 12; usada, avàlia
da em Cr$ 140.000,00. � Nos autos não consta qualquer
ônus ou recurso pendente. - Dado e passado nesta cidade
de ,Jaraguá do Sul, aos 31 dias dO' mês !ie agosto do ano tle

mil .novecentos e oitenta Ei um. Eu, Adolpho Mahfüd, Es·

crivá''O; 'O subscr�vi.

'nAMi,LTöN'; PLINió/ALVES
.

'"''

�f�;��::: ;;��t� ,;}�,!�,:� �
?

Mas,�ÇI�anduba, pede'
nova rede aCelese

O -Prefeito /Dávio Leu, de

Massaranduba, esteve em Flo

rianópolis, mántendo Uma sé
rie de ,contatO$ CODl órgãos do

governo estaliual. Na CELESC,
tta.tou da execução da terceira
eta;pa da rede trifásica' de ener

,gia elétri,ca em MasSaranduba
Baixo Tibagi, o que possibilita
rá aos orlZicultoree dQ Muni

cípio e de tGuaramirim, a bom-
, beamento de ãguà para seus

arrOZ8iis atrav� de, bomb�
com motores 'élétricos. Atual
mente este siste�a f�ciona
com motores estacionários mo-

'.
'vidos a óleo diesel, causando

pesado ônus aO's produtores ali

residentes. A área a· ser Pene
ficiada p:roduz aProximada-

pios.
O custo da obra

Cr$ i6 mtlhã�, com recursOs
.do Gpverno do Estado e Pre

feitura Municipal, sendo que o

saldo sem liquidado pelos con

'sumidores.

No DER foi entregue
documentação relacionada com

o· conVênio a ser assinado en- \

tl1e o município e aquele. órgão
para 'O calçamento a paralele.
pipedos da Todavia MDA-0'10, '

estrada que liga o' centro da ci. I'

dade à localiadde de Benjamin'
Constant. Dávio esteve ainda

oom o Secretário dos Trans

portes e Obras, Esperidião A

min, a qüem solicitou em re

gime de urgência a iluminação'
mente 60 mil sacaa de a,rrQZ e , do trevo da rodovia ,

Gu!1b,erme

O
.

novo siltema favorecerä 18' JeßSen, que dá acesso ao �en
fanifIias em ambos os mundcí- tro da cidade;

NOTA DIj: A�RADECJMENTO
I

A familia do Dr. Alexander Otsa agradece o apoio re

cebido na ocaaião do faJeciment de .sua mãe, sogra e àVó

Maria Otsa
Agradecemos aos amigos e conhecidos, eDl esp\cial ao

Pastor Egon Lahmann,' ao Coral da Ig;reja Evangélica, Y

OASE, aG Lions Clube Centro e ao Corpo de ,Bombe·iros Vo

l'\Ultários.

Outrossim, convidamos para g Culto de Ação de Gra-

ça, que' se realizará no dia'13 de setembro, domingo, àS .,

8h30 minutos na Igreja Evangélica Luterana, centro.
, " " . -\

Jarag.uá do Sul, setembro de 1981

"ylzo DE. DffiEI'I'O DA COMARCA

DE JA�AGUA DO SUL

EDITAL im LEIlAO

"
.

. i
o DOUTOR BAMlLTON PLINIO �VES, JUIZ DE

DmEITO DA' COMARCA DE JARAGUA DO SUL,

ESTADO DE SANTA , CATARINA, NA FORMA DA

FAZ SABER (em resum.o, art. 687 do CPC) o seguin
te: ...,... Venda em 1.0 leilão: - 15/09/81, às 10,00 horas.

Venda em 2.(> leilão: - Dia 05/10/81, às 10,00 horas, por
,

'quem :(nais' ,c[El1" EI mai()r lance oferecer, - LOCAL: - llldin-
'

,cio 'do Forum desta Comarca. - CARTA PRECATóRIA -

EXECUÇÃO N.o 670. Exequente Al'fA KLAUl\1:ANN
PUCK. - VILSON GUSE Executado. _: BENS A ßEREM

,
.

LEILOADOS: - 1) um televisor, modelo preto e branco,
marca Philips de 20. polegadllS, usado, avaliado em Cr$ .. '

8.000,00. - 2) Uma g�ladeira marca Prosdócimo, de cor �
mareIa, ava;liada em Cr$ 10.000,00. -, 3) Um jogo de COZ1-

nhá ,d madeira, ,c'Omposto de uma mésa � quatro cadeiras,
. avalfádo em Cr$ 5.000,00. - -Nos' autos não constam qual
quer ônus ou recurso pendente. ,- 'D'ado e passado nesta ci

dade de Jaraguá do Sul aos vinte e oito dias do mês'de jU-,
lho do ano de mil nov�entos e oitenta e um. - Eu Adol-

LEI,_ETC ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




