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p verdade. Juiz cassa sua própria lilinar Jaraguá sediou Encontro
Quando recrudesceu o ,à Promotoria Pública para "ALGUÉM VAI a baixa do .aívará. Por

.'

episódio do Circo Sarra- que esta em:itisse parecer, PAGAR" isso, o Dr. Murillo Barre-. R· I dsani em Jaraguá dO' SIlII, parecer este favorável à Diante da decisão do to de Azevedo e o Dr. Iri- eglona e .

no início' dia mês, causan- defesa do Prefeito Victor Juiz de Direito da comar- neu José Rubini estão pre- •. .. _ .

do um mar de' polêmica e Bauer, anallsados os . doo. ca, o Prefeito Victor Bauer parando o processo para

Ed
'. ,." .

informações desencontra- cumen�o� ��rese,nt�dos. adiantou a nass. 'reporta- apurar responsab, llídades. uca·çao' Especialdas em vista da ócorrên- O Minlstérlo Publico en- gem que alguém vai ter O caso, como se denota,

cia de incidente envolven- tendeu descabível a COA- que paqar as custas, des- terá novós desdobramen- ,

.

do o cldadão circense cessão da liminar, pois de o alvará . de licença, tos.

Santiago Rodolfo Di Ber-· tal medida feriu o poder pagamento do ISON, até

nardo e O Chefe do Exe- de polícia da Prefeitura DenteI lacra repetidora do
cutivo Municipal Victor Municipal nas exigências'
Bauer, o Juiz de Direito da prévias que autorizassem Canal 5, de Joinville
comarca, Dr. Hamilton a instalação do circo e

plínio Alves, acatando as . ainda porque lnstalou-se
ponderações do impetran- à revelia .e sem as cbser

te Guilherme Horácio Pa- vações das normas pró
lácio (proprietário do clr- prlas e em desacato à au

co) concedeu Mandado de toridade prefeitural.
Segurança Preventivo ccrr Em sua decisão, o Dr.

tra
.

a Prefeitura Municipal Hamilton Plínio Alves, a

de Jaraguá do Sul, dando flrrna que dadas as pecu
condições de funciona- liarldades inerentes a tais

mente ao circo sem mes- sociedades de espetácu
mo ter requerido alvará los circenses, não. restou,
de tunctonamento e haver naquela ocasião, outra

sido verificadas as condi' alternativa: ou se dava a

ções de segurança, higie- liminar concessiva da se

ne e cornodldade, entre gurança preventiva, ba

outros atos de natureza seada na alegação de que
leg�l, incumbência do :po- o. Prefeito Municipal ne

der público municipal. gará o alvará para a ins-,

Segundo o Prefeito Vic- talação do circo, ou não

tor Bauer, nada, abselu- se, dava, redundando en

tamente nada foi pago ou tão em sérios prejuízos a

requerido fi Prefeitura, se- instituição. Disse tarn

ja alvará de funclonamen- bém, dentre outras, que
to, ISON sobre ingressos não houve intenção de

e a respectiva baixa, pois ofender princípios nein a

atu�lmente o circo aqui autoridade de quem quer
não' mais! se encontra. que seja, pois sempre tem

Diante d1)· Man'l!I'ãdó de. havido' do �ocl!er. J.udiciá:
Segurança Preventivo foi. rio, onde quer que esteja
feita a devida defesa atra- representado por um de

vês' dos advogados-procu-' seus membros, o desejo
radares Dr. Murillo Barre- de defender direitos, a

to de Azevedo e Maria dia presentem-se tais direitos

Graça Moraes de Assis, ameaçados ou já viola-

embasada nos fatos e 0- dos.
-

,

corrências verificadas, on E após expor outras

de foram arroladas uma questões .sobre O caso de
série de razões, dentre cidiu: "Julgo sem objeto
elas, até. óbstrução de' o Mandadro de Seguran
duas viás, públicas, o que ça impetrado por GUllher
é inconceb,ivel.· Acoberta- me Horácio Palácio con

do pela liminar, o Auto de tra'a Prefeitura Munici
encerradO ontem, sexta- paI, pois o Circo Sarrasa
Prefeitura Municipal fo- ni, como referiqo, já ter
ram ignorados pelos pro- minou sua temporada nes

prietários do circo, con- ta cidade. Condeno, por
form.e consta na defesa isso, o impetrante nas

encaminhada' ao Juiz de custas do processo .. Cas
Direito d,á Comarca, que sa-se a liminar concedi

repassou-a posterio:rmente

Bauer DOVllOente COlO

da" .'
, I

Mobral ímplanta, programas
/ educativo e de saúde

\

o m,unicípio de Jaraguá esses cursos �l:JncionandlO
do Sul, que conta com um junto' aos Clube de Mães
bem equipado posto Cul- do PRONAV, o Mobral
tural do Mobrál e sede, atinge também as pessoas
também, da Supervisoria carentes, muito embora
de Area. passa ,a ter ,no-' sua finalidade é ,atender
vos programas, nas áreas carente ou não carente..

de educação comunitária De acordo ainda com a:
e saúde. É o que informou Supervisora ,de Area, f<!,i
ào "mais antigo" a Profa. solicitado à Coordenação
Emília K. Vicente, Super- Estadual do Mobral" em

visora de Area do MObral, Florianópolis, o Termo

acrescentando 'que rece- Complementar de Projeto
beu no dia 22 'passado, o do Program.a de Saúde
lermo Complementar de (PES), que está sendo im

Projeto do Programa de plantado em idênfica 'n

Educação Comunitária pa- tegração com o PRONAV,
ra o Trabalho, (PETRAJ, Ipara' q.ue� desta fOrma, no
que iniciará as suas ati- trabalho inicial . do pro-
vidades no di·a 1 .

o de ou- grama atinja a faixa de
tUbro junto aos ClUbes de pessoas de baixa rendia

Mães, em trabalho inte- atendida pelo Núcleo do
grado MobralilNúcleo do PRONAV.

Programa Nacional do EMOBRESC
VOluntariaJalÖ .(PRONAV) . Não está definida, po-
d� Jaraguá do Sul. rém, provavelmente Jara-

j guá do 51,11, q�verá tomar

Ini,cialmente, _
n e, s.s, � s p.arte .dQ VII E;MOBRESC

,Clube' de Mãe's:; funclona- Enconfro 'do Mobral Cul
rão cursos de crochê" ar- tural de Santa Catarina,
esanato e pintura em te- de 13 a 15 de novémbro�
ido, sendo pintura em em Rio Negrinho. A par-
ecido, em. gesso e' i: ff.rã;: 'ficr.páçâd

.

se reveste de.
ramê já ministrados.;" ...;It\Q . ,LmpprtâOCia, pois que á
osto Cultural dro Mt>bràl,,., Ç.i'd!l:j.deJs,�,qe . do Encontro,

pela Supervisora Munici�' "pé'r't9'lice'ä Supervisão de
pai. Jussara Vicente. Com Área Ide Jaraguá do Sul.

Por apresentar irregula- presente, de que a repeti
ridades e funcionar clan- dora era. provisória, pois
destinamente, o Departa- outra havia sido rnandada
mento Nacional de Tele- para conserto, deram pra
comunlcações-Dentel, la- z» de 30 dias para que se

crou a repetidora da TV ja regularizada, haja vis
Santa Catarina Canal 5, ta os técnicos terem. con
de Jclnvüle, instalada no siderada a atual "de ta
Mo'rro da Antena, em Ja- brlcação caseira". Essa

, raquá do Sul, que" para: repetidora comprada jurr:
novamente emitir

.
som e to a Vijobe, causou,

imagem para a região, ne- tempos
:

atrás, g r a nd-e
cessita da reqularlzaçãc celeuma na cidade.

(registro) por parte da di- De acordo ainda com os

reteria da emissora [olrr técnicos, a única repeti
vilense Junto . ao próprio dora 'perfeitamente legali
Dentel. Ela igualmente zada, é a da TV Paraná
será severamente penalí- . Canal 6 (que logo entra

zada por manter ilegal- no ar definltlvarnente, es

mente uma repetidora em tando em fase final os tes

operação. tes), cuja concessão é da
Na quarta-feira, estive- Arefeitur8j Munlclpa de

ram em Jaraguá do 'Sul� Jaraguá do, Sul.

para uma vistoria nas re- O Prefeito Victor Bauer

petidoras (TV Santa Cata- não sabe se houve denún

rina, TV Cultura e TV Pa- cia junto ao Dentél sobre

raná), o engenheiro Ha- irregularidades nas, repe
mUton Bernardo e .,Wan- , Jido�, mas tem leve des
derli TeIxeira Macl'u:ldo confiança que sim.

(fiscal), ambos CP DenteI. Inclusive, disseram
.

os I

P\pós' contacto com o Pre- técnicos ao Chefe do E
feito Victor Bauer� sobre xecutivo Municipal, exis
a situação da,s repetido- tem problemas na própira
ras, rumaram às suas ins- estação geradora, em

talações, no Morro da JOinville, que foram solu
Boa Vista 'para a vistoria, cionar na quinta-feira.

-

informados de quais e- Bauer afirmou que não
missoras eram captadas, sabe 'por quanto tempo a

as imagens,. antes porém, repetidora permanecerá la
entraram. em contacto com crada, po,is depende ex

o Diretor do DenteI, em clusiv�mente da agilidade
Florianópolis, de onde re- da diretoria do Canal 5
ceberam a informação de 'para .legalização junto ao

que apenas a TV Paraná DenteI ..Considera, de cer-'

,e a TV Cultu'ra tinham. re- ,to modo, comQ p'ositivo
gistro do órgão para furt- que tenham existido es

cionamento e que,' por tes problemas, pois des

parte do CanaIS" de Join- ta maneira as geradoras
fVlme, não haN'ia_ nenhum irão providenciar a melho

processo para regulariza- ria da 'situação, uma vez

ção da repetidor,a.· que o interesse em que
Alheios aos apelos do as imagens cheguem até

prefeito Victor Bauer, de esta região, também são

quê dessem 'prazo de 15 suas.

a 30 dias para a diretoria lO,CALlZAQÃO
do Canal 5 providenciar a EXCEPCiONAL

documentação, .

vistoria- Segundo o engenhei,ro
ram . os equipamentos e Hamilton Bernardo" do

instalações e lacraram a DenteI, percorreu, nesse

citada repetidora por não seu trabalho, todo o Rio
estàr registrada e os. equi- � Grande do Sul, Paraná;
pamentos não correspon- Santa Catarina e São-pau,
derem às exigências do lo e afirm.ou d�sconhecer
DenteI. localização mais privile-
A TV Cultura de Floria- g,iada para instalação de.

nópolis esteve também em repetidoras do que o Mor

vias de ser lacrada, se- rQ da Antena, em Jaraguá
gundo Victor Bauer, à im- do Sul. Disse também

prensa ..� que os equipa-. que pelos seus cálculos,
mentos também não estão . se implantadia uma estação
centro das exigências do geradora, cobriria inte

órgão, .e, diaflte 'da e�pli- gralmente o Estado diE!

cação por 'parte de um Santa Catarina, tal a sUla

funcionário da Prefeitura, excepcional localização.

Parque, na última apresentação, totalmente gratuita

A Empresa de Diver- 'Segundo o prefeito Vic'
sôes Cruzeiro do Sul' (o tor Bauer, que. transmiti ...

parque) e a' Prefeitura essa informação; a gratu;
Municipal de Jaraguá do dade na utilização de to

Sul, ac'ertaram, de comuto das as modalidad'es de
àcordo, que ílO próximo diversão, é uma homena
'äia 04 die oú�ubro, a uh- gern que se faz ao Dia da

lização daquelas depen- Criança, que transcorre Bi

dências serão' totalmenta 12 de outlllbro, . também
franqueadas ao 'público, uma maneira a que cri
na horário que vai das/'10 anças carentes· ou não
'às. ,18' ho�as. Será . tarn-, c.arent�s possam . usu ruir
bém o último eJi.a em, que 'um pouco do pàrque, jus
o Parque de DivérsOOS� .to no dia do encerramen-'
pefni,anecérá

..

'em' Jara-' to da tempórada em" :Ja�

gl:Já.· .

. .

raguá. do Sul. i "

Mandato dos
diretórios foram
:prorrogsdos
o Partido Democrátlce

_'Soçia1 do munlcíplq �e Ja
raguá do Sul, tinha deter
minado para c dia 04 'de
outubro, no Clube Atlético'
Baependl, a sua Conven
ção Municipal, que lrla
tratar sobre a eleição dos
quarenta e quatro mem

bros efetivos e quinze su

plentes dlO Dfretórle Muni
cipal, bem como, escolha
de um. delegado e um, su
plente de delegado à Con
venção Regional do Par
tido.
Essa Convenção não

mais será realizada, haja'
vista 'que foi votada quar
ta-feira, em Brasília, a

prorrogação de mandato
de todos os dlretörlosdos

. partidos legalmente cons

tituídos. No caso' especí
·fico de Jaraguá do Sul,
possivelmente serão in
trcduzldas algumas alte
rações, substltulção, já
que houve morte de um

dos membros e mudança
de domlcüio eleitoral, en

tre 'outros.
E afora a_Convenção'

Municilpal, no dia 09, seria
eleita a nova ' Comissão
Executiva Muniei'pal, que
tem atualmente na presi
dência Enno Janssen, na

,
v,ice José Carlos Neves,

, • Atlolar KNtzke como. secre

Os alunos do Centro de tário e Guido Schmitt co
Desenvolvimento -18, da mo tesoureiro. Na suplên
Associação de Pais e. _h- cia, Eugênio Gascho, Vi

migos dos. Excepçionais tório Lazzaris, Paulo Sar
de J. S. apresenta-' ti Garcia" Waldemar Ro
ram c'antos,( num trabalho we e, como· delegado à
das educadoras, muito co- Convenção Regional, o

moven�e pelo esforço em deputadl() OctacHio Pedro
mostrar" a par das d'efi- Ramos e suplente,\ Louren-
ciênci�s, o aprendizado. ço Gressinger.

O III Encontro Regional
de Educação Especial foi Censo Visual,"
encerrado ontem" sevta� noventa dias
fei ra, às 17 horas.

em Jarãgllá
Foi iniciado terça-feira,

na firma MarcaUo Indús
tria de Chapéus e Cordas
Ltda, o Censo Visual em

Jaraguá do Sul.. trabalho
executado gratuitamente
tanto à empresa como ao

funcionário, - àtravés do

"Ortho-Rater", com a fina
lid'ade de prevenir even

tuais problemas da visão.
Esse serviço é executa

do pelo Serviço Social da
Indústria-SESI" de caráter
meramente preventivo, de
vendo aqueles que apre
sentaram problemas de
visão procurar ul)1 oftal

mologista. O "Ortho Ra

ter", que tem como ope
rador técnico o. Sr. João
Francisco de Souza Ne
to. detecta a Acuidade
(longe ou' pert<?) . Faria
(desVio da retina, lateral
e vertic'al), Percepção de
Profundidade e Oaltonia

(cor) .

São r.ealiza'GIiOs os exa

mes gratuitamente nas

empresas ê B:� interessa"
das deverão procurar a

Agência d� Sesi� segundo
o

.

agente Adernar Lotin
Frasseto" que frizou a fi

'nalidade do 'Censo Visual
ter caráter d� prevenção,

. cessandb aí o tr·abalho do

'Ses'i" pois que, o técnico,
ao realizar a sua. tarefai'
anota êm; 'r>ap'él�ta próp-ria
se o elemento deve tra-'
tar-se i'med'iatamente com
o

.

médic'o oculista, repetir
�:! :':'. 'i o exame no máximo den-

. tro de .qois anos, ou, exe- I

;': :.:; ,'j cutar seu trabalho com
, I,' cuidado para evitar aci-

';,._ ...;,,;..' -=. dentes .

Com objetivos específi
cos de orientar diretores,
técnicos e professores de'
Centros .de Desenvolvi
mento Humano, salas de
multimelos e classes es

peclais, visando a eficái
ela -no desempenho de
suas atividades junto ao

educando, proporclcnan
do - lhe desenvolvimento
psicopedaqóqlco, foi rea

lizado em Jaraguá do Sul,
dlas 24 e 25 de setembro,
no Clube Atlético Baepen-

. di, o III Encontro Regional
de

.
Educação Especial;;

numa promoção da Pre
feitura Municipal, 19.a
UCRE e Centro. de Desen
volvimento Humano-18.
Esse Encontrp teve o

cumprimento de uma am-
,

pIa programação e con

tou com a partlclpação,
para uma troca de idéias
e estudos, de técnicos e

prcfessores de Oanolnhas,
Mafra, Jclnvllle: Rio do

Sul. Blurnenau e Jaraguá
d'o Sul. A figura do ex

cepcional Joi o tema cen

traI d'os debates, com. am
plo apõio

-

da Fundãção
Catarinense' de Educação
Especial.

.

A Profa. Iris Barg Pia
zera� Diretora da 19.a
UCRE, na abertura dó En
contro, revelou tod'a a sa

tisfação da UCRE em rea

lizar no Ano Internacional
. da pessoa Deficiente o III
Encontro Regional de Edu

cação Especial, "numá
época em que as nuvens

negras da tristeza' e de

desânimo: parecem predo
minar o céu cinzento des
te século XX, onde ás fi
guras do doente e do de
ficlente surgem como ver

dadeiro desafio à' nossa
senslbllldade cristã de ir
mãos sadios e de colr
mãos normais". E con

cluiu: "Eles estão a recla
mar de cada um. de nós
participação e apoio, com
preensão e devotamento".
O Prefeito Victor Bauer

desejando boas - vindas"
feliz estada e bom provei
to aos enccntrlstas, con

gratulou-se com a UCRE
pela feliz idéia em pro
mover o Encontro de Edu
cação Especia:t, ao passo
que a técnica da Fundação
Catarinense de Educação
Especial, Plrofa. Resaura

.

dos Santos, expressou-se
feliz pela participação,
'lembrando o tratialho de
dicado que o excepcional
necessite, para rntegr�-I�)
à.comunidade, 'pois; como
ser humano, merece todas
as ,oportunidaçjes.

Municípios têm Indices de
participação oficiais

Os múnicípios que com.
pOem a microrregião do

. Vale
.

do, Itapoc_u, terão"
para 1982. um indice de
participação ,do I C M

9;64% maior do recebido
em 1981". conforme levan
tamento d.a secretaria exe-'
cutiva da Associação dos

Municípi'os 'do Vale do

Itapocu. Essa 'percenta
gem é definitiva, pois que,
após análise dos índices

provisórios, no início des
te mês estabeleceu-se, a

decretação dos rnd'ices
oficiais, onde apenas Bar
ra Velha teve elevação
no seu índice, com rela

ção ao provisório divul
gado anteriormente, ao

passo que os demais so

freram pequena queda".
já esperada, em função
dos recursos interpostos
pelos municrpios que tive
tarn guias excluídas quan
do da análise preliminar
das guias do movimento
econômico. . Mesmo as

sim, os 'índices foram
maiores�

.

São os seguintes os tn
dices de participação dos

municípiqs da AMVALI, a

gora oficiais:, Barra Velha
-0,074135, Corupà

\ 0,222429, ,Guarainirim· �

Colabore' cO.m, '.'
, v t , j ',{

' .... ,"

APAE:/:')a

0,303601, ,Jaraguá do Sul
- 2�871820, Massarandu
ba - 0,234383 e, Schroe-·
der - 0,106673. Os dez
maiores municrpios, do Es

tad'o, em índice e retprno

do ICM, �pela ordem, são:
Joinville, B.lumenau; Cri
ciúma; Lages; Concórdia"
Cha:pecó, Jar.aguá do Sul,
Itajaí, Tubarão e São Ben
to do Sul.

�

EM CORUPÁ'

A Associação dos' Mu
nicíp,ios do Vale do Itapo
cu reúne-'se em assem

bléia geral órdináiia, dia
02 de outubro, à partir
das 9 horas, no Seminá

rio. Sagrado Coração de
Jesus, em Corupá. Além
de assuntos. adm.inistra
Uvas, haverá a' entrega
dos índices oficiais. de
participação dos muni
cípios no ICM.
Para o encontro, está

confirmada as presenças
do Cap,itão Luiz Manoel
Cardoso, Comandante da
1,a. Com'panhia: de' PoH
cia Militar, com sede. em

JOinville . 'e" do Assessor

Éspecial da Secretaria da
Fazenda, Dr. Francisco
byriHci "coireia'.

!lfW"

1 ..
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--------------�--------�----------�-----------
SEMANA DE 26109 a 02/10 DE 1981CORR�IO DO POVO - Jaraguá do Sul - SC

LlONS CLUBE
CE'NTRO,
Muito bonitas as horne"

nagens do Lions Centro,
ao Corpo de Bombeiros
.voluntários de Jaraguá do
Sul peles. seus quinze a-

.

nos de existência manifes
tadas ,pelo CL Rolando
Janke e, à imprensa, pela
passagem do seu dia,

> transcorrida a tO de se-

.tembro, através .do CL
Orlando Bernardino . da
Silva. Presença maciça
des Leões e Domadoras
do simpático clube de ser

viço ipresvdido pelo CL
Mário' Ayroso, inclusive
do ex-governador do Dis
trito L-tO, João Lúcio da
Costa, integ.rànte do clu
be. O CP) 'representado
pelo. seu' redator Flávio
José, agradece as home

nagens recebidas.

EM GUARAMIRIM
,

Será no día 14 de no

vembro, como a coluna
já antecipou, o Baile das
Debutantes de Guarami
rim, que reunirá a socte
dade do munlclpie e re

gião na Sociedade Dan
çante Diana. Serão madri
nhas das debutantes: as

elegantes senhoras Anita
Maria Mannes e Elisa
Maiochi.

FO'TO LOSS
Márechal Deodoro 320

é o endereço certo para a

realização de seus' négó
cios de foto, cine e som.

Vá conferir em Foto Lass.

Aoiversariaotes
Fazem anos hoje"26

Sr. Walter Lawin, lern Retorii

da
-

Sra. Otília Schmitt Ferreil�a
,

em Guaramirim ,Z

.' Sr. Ing{)mar Hornburg
Aldíri� Luiz

.

Oliveira
Herberto Georg
'Dia. 27 de setembro

Sr. Wolfgang wee,ge
Sra. Carla Mey Meinert,
Joinville '.
Sr. Ilson'Lemke em' Ri@

, ,

Luz Vitória.
Sra. Maria Dias Áangelo
Sr. lIeopoldp Boshammer

Sra. Rosane Janke Vailatti

Srta. Liliane Horst

Sandra Pscheidt
Dia 28 de setembro

Sr. Almiro Bruch em Guara-
,

Sra. Odete eSposa
, .

Aroldo Schulz
Sra. Estérsia Wolf Kôlling, em

CUritiba
'

Sra, Elfridel esp®sà de Damá

sio Sohm�tt
Sr. Adolfo Rengel (Ca.pilé)
Dia 29 de setembro

Sra. Jeanette Th�n Rasse

le

do Dr.'

Sra. Vva. Ana 1'ieske
.

Sr. Letícia Schiochet

Srta. Axlete Ruediger

Valdem!j.r Vieira

"AMIGO DA
COMUNJDADE 81'"
Simpática,,) original

eis que não se limita aos

nomes de sempre --- e so

bretudo justa a promoção
da Hede Brasil Sul, inti
tulada "Amigo da Comu
nidade", a se realizar no

próximo dia 2 ,de outtJbro,
sexta-feira, em Florianó:p0-

FLUTUANTES lis. O troféu -- belíssimo"
Dia 07 de setembro . Ap�nhado de su�pre- por sinal -- será entre-

Carlos, filho ·de Ati (Odete) sa, Padre João Heidem-ann gue às seguintes pessoas'
Vigário ,de Jaraguá do Sul, .

e ,entidades:' Sra. Déa
foi abraçado por amigos Barreto Bornhausen, Ban
em sua casa, ,dia �2, pela co de Olhos de JQinville,
passagem do s,eu aniver- Prefeito Renato de Mello
sário. Vianna,

.

Frei Odorico Du-
KetH, filha de Helmuth (Re- '. Recebeu com lanche, rieux, Fundação Catari-

nild�) Wa.gtenknecht terça-feira, a Sra. Onda nense de Educação Espe-
.

Dm 1,0 de setembro. ,Wolf e, semana que vem, a pcial, Sr. Gerd Edgar Bau-
ValdeciT, filho de ValdeDiiro, anfitriã deste grupo será mer, da Eletromotóres
(Gertrudes) Renkaveski a Sra. Vera Haake. Weg, Sra. Jandira Jovita
Dia :i1'de setembro

. Também na proxlma da Rosa, SrayMaria 10-

Ilson, filho de Vilmir (Óacilda) quarta-feira� receberá ami- landa Domingues, O presi-
de Jesus gas a Sra. Norma Ewald. 'dente do. Banco dó Bra-
Dia. 13 de seteJnbro . O' casal Udo (�arguit) sil; Oswaldo Colin, o ex-

';'oão Luis, filho de L:uiz (Tere- Wagner recebem na sema- prefeito de Itajaí Paulo

zita) Chiodinj na vindoura, casais de a- Bauer, a Sadia Concórdia

Dia 14 de setembro migas para um jantar. e O Sr. Adílson Ventura.
Emeline filha de Jlosé (Rasem

'
. Dia 23 receberam Que.m conhece de perto a

dos Santos amiguinhos, no Beira Rio, atividade dos premiados
Susan filha de João (Olidia) em comemoração ao ani- sabe que a honraria é me-'

, v�rsário, os Irmãos Márcio recida. Quem não conhe-
Martin

.

e Alberto, filhos do casal ce, terá uma grande opor-
Marcéia, filha de Odilo (Edi- Márci,o Mauro (Vera) Mar- tunidade de passar a co-
de) Schneider catto. nhecer. - ,

.

Dia 15 de &elf;embro "'

Regipaldo, filhO de
J
Pedro

BAILE DA PRIMA�ERA
Neste sábado.và partir

das 22 horas, um embalo
ouriçado com 0 Conjunto
4a. Redençao,. no Grê
mio Esportivo Juventus.
é o Baile da Primavera,
um agito tri-legal de Beto
Promoções.

AGRôNOMOS
Coluna registrando' de

vidamente o convite, rece
bido dos enqenhelros a"

grônomos Paulo Demo e

Alcides José Molinarl; pre
sidente e secretário da As
sociação dos Engenheiros
Agrônomos de Santa Ca
tarina ....,- Núcleo Litoral
Norte, com sede em Jara
glfá do Sul, para as 'co

memorações alusivas ao

Dia da Árvore, transcorri
das seçunda-teíra, na Ca
tedral de Joinville.

RECEBENDO
AMIZADES

-

Após um giro para For-
taleza (Ceará), O enge-
nheiro "Moacyr Rogério;
Sens, diretor-técnico da

Weg, receberá amigos em

sua .residêncta para fes
tejar idade neva, trans
corrida dia 25.

Nascimentos
Dia 25 de agosto

Andersen. filho de Horácio (Ja

nete) de Moura Rocha

Dia 01 de setembro

Alexandre, filhO de Antônio

(Alícia) Beber

Dia 04 de setembro

M�grit, filha de Alfredo (Elvi

ra) stein

Dia 05 de setembro

Juliana, filha de Dario '(Vantl
da Schulz

, ,

Dia 00 de setembro

Kersti.on, filho �e Hubel1to (Re
. gina) Steinel't

Alves ViJeira

Deive filho de Wilfried (Te..

rezmha) Mei�r
Dia 09 de sejtembro

em

da'

(Laudelina) SabeI

Dia' 17 de setembro

Wanderlei; filho de. Valdemar
CIr:acilda) Krause

Ma,ira, filha de Valmir (l!llenir)
. Pereira
Ciaudinéia filha de Gilmar

,

(Olindina) Teilhacker

Dill; 30,de setembro Sócrates, filho de Nélson (Eu-

Sra. Hilda esposa de Silvestre' gênia) Concéição
, ,

Stoinski Dia 18 de setembro

Sr. Arnaldo Laurentin0 da Leandro,-- filho de Hortêncio,

Costa, ,em S. Fco. do Sul (Ondil'lai MllitQedi
Sr. Onório Olavo Bortolini

Sra.. Vva. Otília Gosch,
iJoinville

. Simpne_Müller
DÜ!- 01. de outubro

Sr. Adolar Daniel Verbinen

Sra. Amauri da Cunha Jacobi

,Sr. Rubem Reeder

Roselin Klein

Irene Pereira

Sandra. Rengel
Dia 02 de iutubro

Sra. Rosalinda, esposa de Adol_ /

fo Bartel

Nereu filllo de Inácio Toma-
,

selli

Sr. lrineu Buerger
Sra. Apolônia, esnosa de Mar

tinho Rengel
Arnaldo filho de Arnobel't

,

(Alinda) RUled:iger, em Rio Cer-

ro I

Sr. GuilmM"., .Stefferis; em Sta..
. Bárbara do Slll-RS.

em

,Rafael filho de Rafael
.

,

ria) Nazário

Dia 19 de setembro

JOl'ge,' filho de, Jci� (Norma)

Mendes

Dia 20 de setembro
'

Sarita filha de Raimir' (Silvia)
,

Behljng , .

'Márcia filho de José (Alvina)
,

HinKel
\.

..J;6nathan, filho de Carlos (ifrm-

g::tXd) Ewald
Grasiela filha de Antônio (An-

,

gelina) Severino
. Dia. 21 de setembro

Claudemir filho de Demiro
,

(Teresinha) LeScovitz

GiZely, filha de Iã,omar (Ma_

ria) Zezuirio
Dia. 22 de setembro

Zones, nlho de Ademiro (Valé

ria) Kreisig

Vivian, filha de Marcos (Irene)

.Ribeiro

LANCHE DAS
NAçõES

.

Dona Efvira Bauer, prf
meira dama do MUrlicí
pio, participou quarta-fei
ra, em 'Tlmbó, do 'Lanche
das Nações', na neva resi
dência da Sra. Adelaide
Klltzke , O lanche e a re

ceptividade foi muito aon

corrido.
\

'.

EM GRANDE ESTILO
, Na tarde de terça-fei-
ra, 22, foi recepcionada

.

com coquetel, a Sra. Ju
rema Xavier Fischer, - es

posa do Governador de:

Rotary, Distrito 465, na

residência da Sra. Karin
Hufenuessler, esposa do
industrial e rotariano Ro

dolfo Hufenl:l�sler, estan
do presentes as senhoras
dos rotarianos de Jaraguá
do Sul. Foi enaltecida, na

ocasrao, a atuação da
Casa da Amizade e D. Ju
rema incentivou bastante

para que ela seja oficia
lizad'a. Inclusive foi .assl-
nada a ata (primeira) fia

qual consta a diretoria
recém-eleita, sendo tam-

bém feita a convocação
das companheiras para
uma reunião decisiva na

próxima quarta-feira, no

itajara.: ,
.

DESFILE
BENEFICENTE
A Casa da Amizade de

Jar�gllá do Sul pmmove
dia 17 de outubro, às 20
horas, no Baependi, o

Desfile das Debutantes�
em benefício do Natal das

.

Crianças Pobres, inclusi
ve com apres.eritações f91-
cióricas. Ingressos custa
rão Cr$ 100 para adultos
e Cr$ 50 para criànças
até 12 anos.

'

(Ma-

CASÓRIOS NA
AGENDA
O e vidamente agenda-

'

dos, os casamentos - que
serão realizados neste sá
bado na Igreja Matriz
São Sebastião. As 17 ho-

.

ras, unem'-se Leonor Spé
zia e Maria Nilva Dalpr.á,

_ Florindo Piaz e.
\RenildEf

Glowatzki e' Lepnardo
Müller e Rosina Pereira.
Às 18 horas,' Alceu- de Af
meida e Elmira Klitzke e,
José Jadir Scoz e Maria
Terezinha Nunes. Às 18h
30min -- Adem.ir ArlindO
Gaia e Cristina Frances�
chi. Às 20 horas..;_ Elise
te Cristina Pellas e Albino
Rosá � ,Aos Jovens pares,
as felicitações desta fö-

NIVER DE
CASAMENTO
O dia 16· foi muito im

portante na vida dos ca

sais Eugênio Victor (Bru
nhilde

.. Mahnke) Schmô
ckel e Dr. Mário (Diva
Sabino) Tavares da Cu
nha Me'lIo, pois marcou

um novo aniversário de
casamento. Com es nos

sos cumprimentos!

BINGO NO JUVENTUS
Nosses amigos do Grê

mio Esportivo Juventus,' o
simpático clube do Jara

quá Esquerdo, progra
mando bingo mensal em'
sua sede. No mês de ou

tubro será no dia 9, em'
novembro no dia 13 e, em

dezembro, no dla 11. Do
Juventus ainda a informa

ção de que foi Iniciada a

construção do muro em

volta do Estádio.

CONTABILISTAS
O técnico em contabili

dade Aübert Ewald, de

Jaraguá cio Sul, integra
uma das chapas registra
das para concorrer ao

pleito de renovação de
"dois terços do Conselho
Regional de Contabilida
de em Santa' Catarina. A
eleição será no dia 12' de
novembro.

BODAS DE PRATA
Recebem neste sábado,

às 17 horas,' as bênçã{)s
divinas na Igreja Evangé
lica de João Pessoa-\ta
pocuzinho, pelos seus 25
anos de vida matrimonial,
o casal Selvino e Elvira
Steinert.

ELOGIOS AO
RUBEM
Está sendo múito / elo- .

giado o "maitre" Rubem
Arenhardt, ecônomo do
6aependii, pelos excelen
tes pratos que tem pre
parado has recepções. É
como dizem. uns e outros:

quem sabe sabe ...

.'

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUA

CONSULTÓRIO�
. l

DR. PEDRO OHUJI NISHIMORI - CRM 2678

ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA
Horário: de segunda à sexta-feira das 7h30lÍlin àS

llh30minut06.

DR. JORGE EDUARDO OPPERMANN - CRM 2419

CIRURGlAO E CL1NICO GERAL

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

Rua Jorge Czerniewicz, s/no Jaraguá do Sul-Se.

FESTEJANDO IDADE
NO'VA
Comemorando i d a d e

nC\_va, transcorrida dias

atrás, a jovem Joseméri
Vicente, .que neste sába
do promove o maior agito.
na Associação, Atlética �-----------------------;
Banco do Brasil. À Jose,
a ccluna agradec� cor:lVi-

.

tE: e retribui Gumprim.en-·
tos.

JSC
O confrade Jornal de

Santa Catarina, editado
em; Blumenau, completou
terça-feira, 22, • 10' anos

de circulação, ele que
m;arcou o lnloic de uma
nova fase na imprensa ca

tarlnense, adotando, pio
neiramente, o sistema
"off-set", Para marcar o

acontecimento, Uma vasta

programação foi e está
sendo cumprida, dada a

conhecimento da coluna.
Aos amigos do JSC, os

nossos cumerlmentos ,

PATRONESSES DAS
DE'B'S
As elegantes senhoras

da nossa melhor socieda
de, Albany, . esposa de

MoacyrtRogério Sens
.
e

Florinda, esposa de Vi
cente ücntnl, serão as pa
trcnesses das debutantes
do Clube Atlético Baepen
,d i , O esperado evento so

cial acontecerá no dia 16
de outubro, com a música.
do Grupo Os ttarnones , O
Baile Branco está em fa
se de franco preparativo;

DÁVIO, E A
J.D.C.
0/ jovem prefeito de

Massaranduba, também

presidente da Associação
des Municrpios do Vale do

Itapocu, Dávío Leu, foi
eleito sábado, dia 19, pre
sidente da Juventude De
mocrática Catarinense d.o
Vale do Itapocu., Na vice

:presidência está Valdir
Bruch, que era o prel)id6n
te provisório.

HOMENAGEM ÀS
CRINÇAS
Numa atituöe muito sim'

pática, estamos sabendo
que a MarisoVMarquardt
irão homenagear no dia
18 de outubro a garotada,
com apresentação de vá
rios atrativos e distribui
ção ·de ,prindes, a exem

plo do ano passado, que
foi um verdadeiro suces'

so. Antecipadamente a

coluna felicita a di'retoría
pela feliz iniciativa.

TRIGÊMIOS
ANIVERSARIAM
Corr:p;etaram o primei-

ro ano de vida, com as
nossas felicitações, dia
23, quarta-feira, os trigê
nios Jurandir, Juracir e

Jucimar; filhos do casal
André (Emelda Besen)
Deretti, residentes em

.

Massarandub-a.

No' rigor de,ste inv-e'rno,
visfa-se bem e conforta
velmente. Compre cal

çados e confecçõe's na

Cinderela, onde você
encontra as melhores

opções.'

Cinderela

Veste bem. A modla
certa.

Opções para presen
tes?
Lanznaster tem. -- Em

qualquer época, para
qualquer comemoração,
prese1fil,teie bem. Você
sabe,

la'llnaster
Av, Mal. Deodoro,364
Jaraguá do Sul - SC

COLUNA ROTÁRIA
O acontecimento mais importante do mês, em te!'lllOS

rotáríos foi a visita ofícíal do Governador Remlliolo FiScher

do Disttiito 465 ao Rotary Club de Jaraguá do Sul. As.15
horas de terça'-feira, reuniu-Se' c0Il!: o Presidente Brune}

Ereíthaupt Secretário Lourival Rothemberger e 'I1ffioureiro

Eds.on Schulz quando o Comp. Bruno J,ez um relato das

oontas junto com os .dema,is, da situação at;ua,l do clube,
apresentando igualmente ao Qovel!nador, o Plano de· Ação
1981/1982. O 'Governador 'fa1ou aos companheiros da impor_

täncia dessas 'cargos dentro do clube, aqui, muito bem re

presentados .

Seguidamente às 17· horas houve assembléia com 06
,/ ,

demals companheiros, ocasião em qUe o Governador Rema.

elo Fischer discorreu sobre assuntos vários referentIes a Ro

tary, bem ,como de sua governadoría, dando 'ênfase a cria·

ção de novos clubes no Dístrjto e 'Solicitou at�ç.ão à ação

do Presidente die R.I. Stanley E. MCCafrey pela Compre.

ensão e Paz Mundial através' de Rotary. posteriormente o

PIles. Bruno apresentou ao Govennador o trabalho elabora.

do pelo Comp: José Alberto Barbosa sobre ,'A Herança de

Kemal AtatürÍt" quando o Governador, entáo, disse que es

te trabalho vinfl� fazer parte do plano de ação do Presiden_

te de R.1. ,e que o mesmo seria 'encaminhadp pela governa.

doria à comissão de Compreensão e Paz Mundial através

de Rotary do Rotary International.
,

Solicitou tàmbém, o Governador, que os companhet

ras divulgassem Rotary à comunidade, _quando hOUV� a ma

nítestação levada ao Governador, de qUie �u pedddo est�,
sendo cumprido pois que, o RC de Jaragua do ,Sul POSSUí

s:eu Bol�tim M�nsaJ, e, além disso, "Colun!j- Rotâria" e

"Coluna Rotária de Eoologia", semanalmente, no jornal

"CORREIO DO POVO"'. '- ,

A reUlI1ião festiva, no período noturno, contou com a

presença do Governador d� Distri,to 465 Remaclo FisCher e,
dos ex_Governadores EgQn' Schultz, do RC de S. Francisco

do Sul e Esposa e Pier Lorenzo Marchezini, do Re de J,oin

ville além dos co'mp. Egon K. Heinzlmann (RC/Joinville)

e R�land Behrendt (RC/Guararnirim) e demais compaameL

ros do clube, acompanhadOS das Esposas ..

No decorrer do jantar f'estivo cujo protocolo foi o

'comp. Ivo Ewald foram emplacadlos dois novos sóci,os: Joa

q�im SaUes, ,apadpnhadO pelo comp: BehUng e Osv�ld.e

Baggio, apadrinhado pelo comp. Bruno.

O cqmp. Norbm-to deu as boas vindas 3;0 clube, ao

Q,overnador do Distrito, quando também, o próprio, enalte

c\eu os trabalhos desenvolvidos pelo mais antigo clube de ser

viço de .!''IIil'aguá àp Sul.

Construtora A JAS l.tda.
Construção Civil, Cálculos, Projetos e

orçamentlos.

NO RIO DE JANEiRO
Nossos amigos: Osni

(Gisela) Müller' e 'demais
familiares, participaram
sábado, no Rio de Jaflei-

\ ro; em Barra Mansa, do
enlace matrimonial do seu

filho Osni Müller Júnior
com a jovem Cristina, fi
lha de Antônio (Norma)
Marques. O. casam::,nto
deu-se na I.grej� Matriz

.

São Sebastião de Barra
Mansa. Osni Müller \ Jú'
nior é Técnico Metalúrvico
da Cia. Metalúrvica Bar

bará e Cristina, contadora
da Faculdade tlle Barra
Mansa. A 'Iua-de�mel foi
em Petró�olis. Embora

,tardiamente, cumpr,ime�'1tos aos noivos e respectl'
vos pais e demais familia'
res.

Emanuele- Esthetic' Center
Agora a Sauna Lar é Emanuelle Esthetic

Center,. com atendimento em novo endereço, na

Rua Barão do Rio Branco, 143. ,

Estética Corporal; Estética Facial; .Bronzea-

menta, Massagem' Manual, Massagem Eletrôni.ca,
ForilO Byer, Vacuoterapia, Criote-rapia, Banhos de

Imersão, Ginástica Moderna e Sauna.
Trate bem do seu corpo na

EMANUELLE ESTHETIC CENTER

,

.

,

IJ!.G.I�Ul.UR•. III .Ialal
Decorações para casamentos - ?e

corações' para Igrejas -- Decoraçoes
para clubes - Arranj'os para festas -

Plantas ornàmentais e Buquês em Ge-

raI.
.

FLORICUL.TURA IMPERIAL

Rua Relnoldo Rau, 626 - Jaraguá do

Sul SC.

\

Reloloarla Avenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTO,S

�
.

Presenteie com jóIas \e as mals finas sugestoes
da' RELOJOARIA, AVENIDA. Marechal e GetúliO

Vargas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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..Correio lalorlativo
CARTAZ CINEMATOGRÁFICO - De volta à tela do

eine jar�uá, a partir d�ste sábdao até 1IerÇJa-fe�, 29 "O

EXORCISTA", filme de térror; pro;�do pára menos de 18
aIlO6.

. ,

., i
('

CON�URSO DO IPESC - O I�ti,tuto de Previdêncià
do Estado de Santa Ca1Jarina comunica que a prova para o

concurso púbäco ilniciada no ,�timo dla 6 de setembro terá,
seqüêncda amarum, 27, _às 8 horaa, na agêncía region:ru. do
IPESC, na rua do rruwipe 226, 20 andar, oonjuntQ 22 _

Edifício' Pedr!Ü Salles, em Joiriville. Participarão dã. prov�
(datiIogra.fia) os aproVados na prQva anterior (escrita). s«:
raguá teve uma: única ,�didata aprOvada.

'

, .

COMUNIDADE CATóLICA - 1). As próximas festas
IeStão programadas para as segutntes datas: Capela Nossa Se

JIl}iol'8. ApareQida, Ilhia da Figueira, diias 10 e 11 de outubro.
Comunidade S. Fra.n.cil;;Qo de Assis, da atia Joitwille, días 17 \

e 18 de outubro; Comunida.de São JUdllB Tadéu 'dias 14 e 15

de,. novembro. A cominiÚiade da Capela São;:� ltapoeuzi
nho, prQmOverá sua. feSta no dia 25 de iOutubro dom a inau

guração do telhada da nova CaPela. 2). As datas de primei
ra comuDhã.o � Paróquia� Sebastião foram marcadas pa

ra as segumtes datas: dia. 29 ôe novembro na Matriz São

,sebasti� e Comunidade S. Francisco � Assis e no dia 6 de

dezembro, em São Judas Tadeu e São Luiz Gonzaga, !no Ja_

raguá Esquerdo. 3). Agora, tod06 !ÜS domingps, misSa na

Gru1Ja N� Senhora de Lo�s, daRio Molha, se�re às

17 horas.

SIMMSIO EM ITAJAí - Numa realização da Asso-
.

,

ciação Comercial e IndustriaI e Açã.o Empresarial de Itajaf,
será levado a efeito dia 10 de outubro no ,Mru"�baia C�i
no Hotel um simp6mo sobre "RtImOS 'da Économia B�ilei\.

, .

ra"'. O exposit"pr será o jornalista, �fessor e comeptarista ,

.
eco:nômico' Marco Antônio de Souza Rocha: Inscrições e;o

preço de Cr$ 7.500 00 poderão ser feitas no próprio 10�1 do'
,

,
.

simpÓSÍiO.
.

\

COMUNIDADE EVANGl!:LICA - O Pastor Raul Wag_

ner, que foi transferido para a PaTóquia de lJages, fará o seu _

culto de,despedidano dia Ó4 de outubro, às 8h301, .ha 19u'eja
do Centro. Af) Ii1eio dia haverá um almoçO de dlespe<Í'ida, no
Baépendi, cuja liata de adesãi<> encontra-se na secretaria da

Comunidade (fone 72-0892). Na mesma data (04/10). apre-
. S$ta-� às 19 horás o novo PastQr Günhter Ruckert, de -Cá,-

. . " .
\

noinhas, candidato à vaga deixada pelo Pastor Wagner. 2).

Pr,olongando-se até dOJllÍIlgJ(), fOi iniciado na noite de on

teIm, 25 no 'Salão cOmunal um' curso de aperfeiçoamento de
, \

professores de Escola. Dominical/Culto In11aJ'ltil. Está sendo.

ministrado pela ec:iuipe de catequese liderada pelo PastoI;
Martin Rausch, de SáJ() LeopOldO-Rs, sendo os participantes
oriundos de. todas as ,Paróquias da Região Eclesiástica II
(Santa Catarina e Sul do-Paraná). 3). Oultos: domin�o às

8h30, em Jaraguá...centro e RibeiJrão Grande do Norte � às
1

..

10 horas em-João PeS60a e Santa Luzia a, às 19 horas, in-;
formal em JlllJ'agUá do Sul, � em português.

A HISTóRIA REGISTRA - Dia 27 - do Ancião e do

,Encam.ador e, também, dia Nacional da Bíblia: Igreja Católi

:ca. Dia. 28 - da Mãe Preta. Dia 3.'0 - da Secretária. Dia 10

._ Aniversário do CoITeio do Povo (1895) - Porto Alegre
dia do Diário OficiaI e do Vendedor de;:'Ornais e Revistas.

'

I'

KOHI!.8ACH SR '

, SUPERMOTOR

Funilaria
,

'aragai Ltda.
Calhas para t9das as finalidades. Faça-nos

ußla visita. Estamos em condições de alendê-Ios
eficlentementé.

Rua Felipe SChmldt, 279 - Fone 72-0448 -

Jar-aguá do sul-se.

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã Designada e Oficial do Registro de '

Pr*$tos.

EDIl"AL

Pelo presente ,edital' ,'de citação. pedimos
aos senhores amaixo relacionados que compare
çam' em nosso Cartório para tratarem de 'ssun

tos de seus interesses: CICERO DÖBNER
Av. Mal. Deodoro. da Fonseca,' 953, a'partamen�
to 145, NESTA .- JOÃO DA CRUZ - Rua: Ve-

,

nâ!ncio' da Silvß. Porto, 399; A/C Eletromoto-res
WEG 1- N!=STA - NORBERTO LUTKE � Rua:
Epitãdo Pessoa, 384 - NESTA EDUARDO CAR
LOS STOLF _:_ Rua: Domingos da Nova - NES
TA - JAIR TURION DA SILVA - Rua: Preso

'Epitácio, Pessoa, 1440 - NESTA.

ADALZIRA PIAZERA DE AZEVEDO - Oficial Ma.io�
n:;/ Jataguá c],o Sul, 10 de, estembro de ItIS1.

P
.

I' 'd C" I doméstica, natural de

ruc alDas e' asalDeD' U Rio dos cedros, neste

Aurea Mülter Grubba, 'Oficial do Registro Ci- Estado, domlclttadá e

vil'do 10 RegI�rO Civil dO 10 Distrito da Comarca'
residente em Rio des

de Jaraglrá do Sul, Estado � Sta. CSltarina, Brasil. Cedros, neste Estado�
Faz saber que �receram em càrtörio, filha de Fiorentina Gio-

eXibindo os documenlos exfgidos peta lei,. 81 fim
'vanella e de Veneran-

de se habilllarem.,para caur�
.

da Giovanella.

Cópia reca�ida do Car- Meurer e de Matilde
Edital 12.170 de

--- .. -----

• .
.

. 22-09-1981
tOriO de Blumenau, nes- Záppellini Meurer. . H E I N R I C H BOR-
te Estado.
'Ectita'l 12.162. de .. .• Ed'ital 12.166 de

CHARDT E ARLETE

16-09-1981 18-09-1981
KIECKHOEFEL

ROBSON SOUZA ZIM e CLAURI OSMAR . FRE-
Ele, brasileiro, solteiro,

BIRGIT BRANDT
-

DERiCO e IVANIA ANI- bancário, natural de

. Ele, brasileiro, solteiro CE ,KARGER Jaraguá do Sul, domtel-

enqerrhelr
..

EI I b '1' I'
liado e residente' em'

.

I o qurrmco e, rast erro, .so tel,rp" Alto da Serrá, néste dis-
natural deste Estado,' operário, natural. de 'trtto, filho de Bruno
domiciliado e residente Horizontina-Rio 'Grande
na Ru E edl

..

d S I d "1' d
Borchardt e de Hilde-

a xp rcronarto o. u, ,0m1CI Ia o. _;e, - -gard Dallmann Bor-
Gumercindo- da 'Silva, residente em Jaragua- -. ha dt '

nesta' cidade, filho de Esquerdo, neste dlstri. _.

'C r .

. . ..

Aurélio Zim e deLeone-
I
to filho de Lucldlo G'-

Ela, .b�asllelra" solteira,

zia Souza Zim. Ih�rme Frederilco e �� . -

-oper�na, natural d'e .J�-
Ela; brasileira, sóltelra Iise Schneider Frederi:' ,r�gué!- do �ul, domlc.l-
prctessora, natural co

,lIada e resldente em RI,o

deste Esta'do" dorntel- EI" b '1' lteí
Cerro II, neste . distrito",

a, rast eira, so eira, f'lh d AI'd K' k
liada

/

e residente em cost' t I d
I a e CI o lec

Terrua.reRlr�, _pna uraá d e_ hoefel e de Idla. Gn'e-
Blumenau, neste

.

Esta oxa aran o
.

'1' d
... ' . . wuch Kieckhoefel.

, do, filha de Ralf Otto mlol Ia a e. reSidente Ediital 12.171 de'
Donat Brandt e de Ur- em Jaraguat-El?que..pQ,. _ 22-09-1981
sula FO!.iquet Brandt. '\' n�ste distrito, filha .. qe. _ BELM}RO VAl.lÉRtO
Edttal 12.163 de ,Llndo.lpho Karg,�r e de, PEREIRA DOS SANTOS
1'6-09-1981 Rosalina Helma Karger. E IN�S BESEN

I MOACIR DALLABONA Ele" brasileiro, solteiro,'
e ARMELINDA STUV Edital 12.167 de

_ ... �__

, Ele, bras,ileiro, solteiro, 21-09-1981 operário; natural de A-

motorista, natuarl de JO:ÁO JUVENIANO VI- piuna, neste Estado; do-

Jaraguá do Sul, 'domi- EIRA e TERESA LOU"
miciliado e resIdente

ciliado e residente em. REN'ÇQ
na Rua' Bernardo Dorn-

Santa Luzia, neste dis-' Ele, brasileiro, divor- busch; nesta cidade;

trita, filho de Carmello ciado, natural deste Es-
filho de Pedro Pereira

Darabona e de WaHda tado, funcionário lpubli�
dos' Santos e de-Leono-

Prestini Dallabona. co, domiciliado e resi-
ra OdeU dos Santos.

Ela, braisleira, solteira, dente na Rua Henrique Ela; brasile,ira, solteira,

operária, natUral de Cer Marquardt, nesta cida- operária: natural de

ro Alto, neste EstÇldo, de, filho de l.Ioão Tho- Massaranduba, neste_

domicili,ada e residente maz Vieira e de Maria Estado, domiciliada e

em Santa Luzia, neste Cercal,Vieira. �

residente na Rua Major

distrito, filha de Victor Elà, bars,jleiral 'solteira.
Júlio Ferreira, nesta ci-

Stuy e, de ,Gel"lOveva do, lar, natural de Curi- d'ade,- filha de José A-

Stuy. tiba-Paraná; domicilia-
belino Besen e de Ma-

Edital 12.164 de da e residente na Rua ri,a Kammer B,esen.

'16-09-1981 Henrique I rv1arquardt, Edital 12.172 de

RIDES TADEU CLAU- nesta cidade, filha de
22-09-1981

DINO GOMES e LUSIA Aristides Lourenço e de
'LUIZ ANTONIO NEGRI

GARCIA ,CONSTANTE Maria Lucia Lourenço.
E MARCIA, MARGARI-

��
M�M

Ele, brasileiro, solteiro, Edital 12.168 de o _._,

Ele, brha�ileiro, t SOllteird�l
operário, natural de 22-09-1981 engen eira, na ura �, t:

Tubarão, neste Estado, TADEU FRANCISCO Jaraguá do Sul, domici-

'domiciliado e residente ALVES e MARTA MA- ciliado e residente na

na Rúa Bolívia, nesta RIA DALLAG�OLLO
Rua Rio Branco, nesta

cidade, filho de Isidoro Ele� -brasileiro' solteiro, cidade, filho de Artur

Manoel Gomes e de operário, natuq:lI de Negri e de Dina Maran-

Guilhermina Claudio Armasen, neste Estado, goni Negri.
-

Gomes. Ela, brasileira� solteira,
domiciliado e residel)te

Ela, bras,ileira� s,o'lteira, em Joil'lville" neste Es- professora, natural de

servente,
.

natural de tàdo, filho de Francisco Jaaguá do Sul, odmici-

Treze ,de Maio, neste Alves e de Olivia Clau- liada e. residente na

Estado, domiciliada e dino Alves.
' Rua Rio' Branco, nesta

, resiqente na Rua Bolí- Ela, brasileira� solteira, cidade, filha de Querino .

vi.a� nesta cidade, filha doméstica, natural de Vergílio Bona e de Inês

de Luiz Alfredo Cons- Rio dos Cedros, néste Gottardi Bana.

tante e de Irene Garcià ,Estado, domiciliada' e
Edital 12.173 de .---

Constante. residente em Santa J,..u- 23.09.:1981

Edital 12.16'5 de zia, neste distrito, filha WILMAR FISCHER E

17-09-1981 de Bonifácio Dallagno� LIA VOLKMANN .

LAURO TOMCZAK E lo e de Elza DaJlagno- E!e, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja-

lo. , .

raguá do Sul, doml'cl-
iiado e residente. em Rio
Cerro 'I, neste distrito,
filho d� Henrique Fis
cher e de Linda Koenig
Fischer. ,

_ Ela, brasileira; solteira,
do lar, Flatural de Ja

raguá do Sul; domici
liada e res,idente �m
Rio Cerro "; neste dis
trito; filha de Alfonso
Volkmann e' de Ruth
Dallmann

�

Volkmann.

ROSANGELA
'MEURER
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de
,Guaramirim" neste Es
tado, domiciliado e re

sidente em Guaramirim,
neste' Estado, filho de
Vicente Tomczak e de
Maria Uunckes Tom
czak.
Ela, brasileira. solteira,
costureira,/ natural de
Luís Alves, neste Esta

do, domiciliada 'e resi
dente na Rua João Sa
,mi Tavares,: nesta cid,a-

" de, filha de. Antonio

MARIA ,

Edital 12.169 de ._ ..

22-09-1981
ARNALDO PINTER E
EMILIA GIOYANELLA
Ele: brasileiro, sol�eiro,

. lavrador,' natural.de Ja

raguá do SU,I, domicilia
do e residente em Ga
ribadi, neste distrito, fi- I

lho de Oswaldo Pinter

e' de Tereza·' Burger
Pinter. J

Ela, brasileira, sotleira,
.

E para qUie chegUe ao conhecimento de

todos, mandei passar o preselnte� EdUal, qUIS! será

publicado pela imprensa e em cartório, onçie será

:afiXiado durante 15 dias.

ITR
J,

se· encontra na rede bancária81"Não �éjamos daque

les que, normais e sa

dios rejeitam o traba

lho, quando há tantps
"

.

\
que, deficientes.e ex-

cepc,jcmais, ,o desejam e

querem como prêmio,".
\

(Prof. Paulo Moretti).
,

Páginq 3

, 'Educação
_ do

curso na Capital
Estado .'.

Tendo como, objetivo. príneípat desenVOlver as metas do Pro

grama de Capacitação_ de R-ecUl'SOS Humanos, a Secretaria da,

Educação realizou o Curso de AperfeiOOSlDlen� Téc.nioo-Adminis
tratívo para Supervisores Locais de Educ;ação.

O CIIDlO, aberto no audiitório da SE, pelo Secretário Antero

NerOOlini, foi concluídO ontem, 25., e reuniu 94 Supervisores Lo_

�'Càis de Educação, Chefes de Di�1) de Inspeção Gp.ral das 19

Unidades de Coordenação Regional de Educação e técnicos da

admtnístração central que I IIiIlill.lisaram, discutiram e 'prepararam
documento final S?bre CUlTfculo, PI�ejamento educacíonal ava

�ia{'ão, administração !SCOIM" relações.
.

interpe�ais e admfnístra

ção pública.
Sua, execução foi a�<ra ....ps da Fundação Educacio.nal de San!.

ta Catarina" com tim total de 80 horas/aula e, como resultado fi

naí, o 'enoontro pretendeu !'eforçar os subsídíes te:írico-práticos
\
necessários a ímplementacão e controle 'do processo enstno.apren

dízagem.
Da 19a. UCRE participaram a Chefe da DIV1G Profa ,

Edeltrudes Barg Ristow e os Supervisores Locais prof: Arnoldo

Schvlz (Jaraguá do SUl), Prof, Esmeralda Ohíodm] (Uuaraml

rim) e Prof. Carmelino Dolsan (MaSsaranduba).

Livro didatico
»Ó,

será
apro,eitad�

melhor

o deputado Nagib Zattar do

PDS disse na Assembléia 'que
, , ., ., ,

a Fundação Nacional do Mate
rial Escolar - FENAME

proveitar o mesmo livro usado
. , "

por seu imão ou por colega. seu
no ano anterior embora con-

.

,

tivesse a mesma matéria esco_

lar da série qUJe iria frequen
tar"'.

Em' If'6POSta à sua soliCita

ção, Zattar informou que a

F'ENAME afirma que. "acha .. se
,

:em vias de implantação, dentre
outras medidaS o estabeleci

mento de critérios quJ ass'e

gurem, além do ateruiil'nlento àS,
peculiaridades locais e regia- /

nais, a. adoçáJ() de .livros sele-
.

cionados pelo período mínimo
" ,"

de quatro, an06, mantidas as

mesmaS 'especificaÇões técni-

,

eIr.. expediente enviado à presi-
dência dá Casa:, respondeu à

sua solicitação, no sentido de

prolongar a vida uti!. do livro

didático para um ,período mi-o

;nimo de quatro �os.
Lembrou o deputado que em

maio passado, ao .focaliZlU" esse

assunto, ."0 que nos preocul'lava .

era o absurdo da constante e

anual troca de livr,o didático de

uma meSma série, exigida não

se sqbe por quem, impedindo

que o alunos, esl'leeialmente o

carente de recursos, pudesse a- cas".

HOSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÄ
CG'CMF - 84433945/0002-78
RUa Jorge Czerniewicz, s/no

Jaraguá dia Sul-sc.

COMUNICAÇAO
.

Tendo por objetivo um melhor atendimento
aos pacientes o HORARio DE VISITAS a partir do
dia 01 de outubro de 1981 ,selrá: /

de manhã _;_ 10:30 às 11:00 horas
de tarde � 15:00 às 16=00 horas
de noite - 19:00 às 19:30 horas

I·'

I
I

Morettí, Jordan & Cia, Ltda.

CarroS' Usados Revisados
Volks 1300L .....• . :: t>'

Chevette SL- Vermelho _, ,

.fiat 147L :............. . :
Belina II LDO Bege .............•.. ,. � , ,

.Corcel " LDO Bral1Co ., . '. . . . . . . . .. . ..

Oferta Especial
Brasflia L ,.................. 1976

Brasflia L .'. 1978

Bnasflia \ LS Branca . . . . . . . . . . . . . . . . . .. '1980

Financiamento próprio até 18 meses.( .

/

-----

1976
1978
1979
1979
1980-

lnser. E.,. 250 661'72t _ CGC 83619197/0001·79 - End. Tele91,: "VIBRADORES"

Rua José ·Stulzer••• (próximo a M. Wllhelm) � Fone (0473) 72-1171

.Calxa postal' 2U _ �89.250 .JAR+QU", DO SUL - SC - BRASIL

Prensas p/ (abr, tubos de cóncreto sem armação desde 0,15. a O,60m
- Fôrmas, anéis de base, êmbolos e lãminas p/ reposição em pren

sas de tubos de, todas as marcas' - Conjuntos vibratórios pI fabr. ·de
tubol de concreto desde 0,15 a l,50m simples e VRS-15110, nas tipos I

ponta/bolsa e machO/fêmea nos padrões'Standart, ONER, DER etc,

_, Endereitadoras de ferro _ Prensas de blocos - Prensas de lajotas
p/ paviment;tção - Guindastes tipo porUco, fixo e m.óvel - Talha's'

elétricas de tambor p/ até 3 tons, - Mesas vibratórias - Fôrmas pI
vigas e pré-moldados em geral - Alimentadores de correta pI pren
sas e vibradores _ Carrinhos p/ tubos e pré-moldados _ Redutores'

de velocidades - Beloneirás reversíveis, basculantes e portáteis.
Elétro-Vibradores

�<á se encontra na rede ban_

cária autorizada de todo o Es

tado a cobi-ança do ITR - Im.:,

posto Territorial Rliral 198,1,
São 179,669 guias, no valor de

'.

Cr$ 355 milhões; corresponqen-
tes à pritneiia emissão do In

cra que abrange os proprietá
rio..c: rurais que )quitaram o ITR_

1980 e não req�ereram atuali

zação; já numa seg1l.J;lda emis

são, que deveTá ser encantinma- ,

da à rede bancária até' o final
I

de setembr)Ü, serão notificados

os demais proprietários de imó

veis rurais, perfazendo então o

total de.245 mil, guias em todo

o Estado: ESita' segunda eIllissãö

abrange os contribuintes qlle da Agricultura lançou em âm

não quitaram o ITR-1980 ou· bito nacional o prêmio produ-

t:tue Il'equereram atualização tividade rural-198!. Em 1980,
cadastral. 'em Santa Catarina foram pre-

A coordenadoria do Incra miados 756 produtores-modelo,
lembra qUe. os pro-prietários ru- representantes de 195 municí_'

rads que não quitaram f) im- pios. Foi o Estado que apresen

posto rela.tivo a 1980 não tem tou a melhor participação a
,

direito, aos benefícios de red�
çãO do valor (!lo ITR a se!' pa

g� em 1981.
Da m_ forma não 'goza-

, ,

rã.o destes beneficios os jtue.
apresentaram a declaração ru:-·
ral fora do prazei.
PruJ:MIO PRODUTIVIDADE

RURAL_1981

No mêS de agasto, o Ministro

'Dê
sua

APAE
Sul.

você também a

colaboração à
de Jaraguá dO

Torne-se um assooia
do-colaborador!

dutores-modelo dentre os qua
.

tro eleitas e premiados a nível

de cada Estado.

V�o a �ovação do qua

dro de. agricultores Q<)ncpITen

tes concedendo..se uma- opor-
,

' f
•

tunidade para' todos os bons

nível nacional. . agll'icultores, neste ano não se

I N�te ano, novamente' serão
.
rá permitido a pre� a

escolhidos 'os quatro melhores apenas dois dentre OS quatro

produtores � cadá municfpio,
.

produtores escolhidos em 1890

06 quais concpITerão Y escolha no âmbito das coonfssões mu

dos quatró melhores a nível niCiPa, e egionais. A nível

regional Ie dentre estes serão estadual,e naCional, apen� um ,
,

�ieitris 6S quatro melhores d� dentre .os quatro· eleitos' ein
Estado. A nível nacional se-

.,

ÜISO' poderá ser novamente
"

�'

roo, escolhidos os quatro pro- gradado.";"'·
A'�';'f'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 de maio de 1'919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

- ). .\

Diretor:

, Eugênio Victor Schmockel

CoIeboradorM:
Flávio José Brugnago, Yvonne Allee Scbmöck�1 GOl)çalves,
Jaime, Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Júnior, Rudolf HIrsch
feld, José Cutllho Pinto, Dr. .Joaé Alberto Barbosa.

/ \

. Redaçlo, Admlnlatraçlo e PubDcldade:
Rua Procópio Gomas de Oliveira

I

N.o 290.
89250 - JaraQué do Sul - SC.

, �çIO, Impreedo e CirculaÇão:
Sociedade Gráfica Avenida Uda. � ,Jaraguá do Sul - SC.
Assinatura anual: Jaragué do Sul e ragllo ••• crS 800,00
Assinatura Semestral ••• ; ••••••••..•••• ,... Cr$ 450,00
Outras cidades ••••• ; •••••••• .-;........... Cr$' 1.000,00
Exen,ptar avulso, .�.; •• ,; •••.••••••••• ; •••••• Cr$

_

15,00
Nl1mell) atrasado •••••• "'�n ••• • • • • • • • • • • • •• Cr$ 20,00

EMe ,omal nIo ..
'

respolll8blllzll por artJgoe a!l8lnados e nem

d��.�
.

IMOBILIÁRIA

SANTA MARIALtda ...

Compra - Venda e AdmtplStraçlio de tmöveta

I·
' Crecl N.0418-J

'Cons,ult�no$, temos vários Imóveis.
. \

Rua Dr"Waldemlro Mazurechen, 42 - Fone 72·1342 e

72-1101
Jaraguá do Sul - S.C.
'l

CanarinhoV'iação-
TRANSPORTE URBANO,'

INTERURBANO, EXCURSOES•. -

(A '''Canarinho'' preocupa-se com a sua lo
comoção, colocando à, disposição modemr�l
mos ônibus, com pessoal espe<clallzado� possl-,
bllltando .uma viagem tranqOlla, rápida e segura.. '

Programe beml' Programe CANARINHO - o

transporte ,carinh0so.
I

,

, /

JARAGUA DO SUL '-, SA�TA CATARtNA

'I Jardim. São -Luiz
)-

em fase final de execuçãp Aguaidem paira breve
lotes com toda � infra-estrutuMl completa.

Em,preeo'diment,os Imo,bUiários
MarcaHo Ltda.

AV.·Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72':'0186 '

,

JARAGUA DO SUL - SC
"

, JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

\

'Construtora'
-

Se,rla Ltda.

I'

CONSTRUÇAO CMl, ENGENHARIA E
COMI!RCIO -DE M"ATERIAl

DE C�NSTRuÇAO.
.-

Rua J'oão Plcol,n, 94 • E�if. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214 '

rerraplerJagem' , Vargas
- de lido DomIngos Vargas -

,
,

SERViçoS COM RETROESCAVADEIRAS
,

E TRATORES DE ESTEIRAS '

,
\

-E-\
.

Tubos Santa, Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

.

EM GERAL
'

Rua Jolnville. 1018 � Fone: 72-11011
JARAGUA DO SUL �:- Santa Catarina

C;�R()Ç.IAS HC'
, '

, \

Hornburg
'Carrocarias

"

'I

Indústria ,de
Blindadas . Ltda.,

CARRoÇARIAS
BLINDADAS E .

ABERTAS - CASA8-
·REBOQUES -
ESQUADRIAS.
MOVEIS.

�•.,·.t ....·. Av. Mal. Deodoro, 1.479 Telefone: 72-Q144

��'(3.'-J, "'JARÄGUA DO SUL - S ..C.

�ff1, �J;:

.

COléUiO ,DiviDa Providência
\

RE��Ä �� ������. ���E::C�J?r�il�O-M
DA EDUCAÇAO

BOLSAS DE RENOVAÇAO

Nome do Aluno ,

!
Valor da Bols,a

TOTAL: : .. ,.' Cr$ 201.670,pO
BOLSAS NOVAS

Maria Apareclda Nagel : .

Adilson Tafner '.,

'

..

Denise IM G dos Santos .

Elia Flohr '

.

.

Gerson Weber .' .

Jaime Braun .

Môníca Noriles .

Valdecir Demathê . ., .

Wilson Flotlr .

Adolir Dettner . '" , ,

.

Baltazar M. Gor1Çalves .

José Pessatti .

Marisa. Becker : :- .

Anabela Cizs .. c ; .

Fidelis fuck : .

Bonifácio e�cker .

Darci Sieve�dt , ..•...........

Jaime Speràndio ! .

Dfdnei Maria G. de Lara .

Vendelino Goertt'er .

, I

"

. TOTAL: :' , ,Cr$ 160.000,00

i' BO'LSAS DE PARLAMENTARES
Cecilia Ciss Kasffiirski 20.400,00

E1iane Welk .,

Dirce Marise Vieira :
.

Lourdes Muller .

Terezlnhà Ignácio . ., ..........•

'

.

. Hcslindé M. 'Bogo .

WilsQn Uberto Deretti .

Vânia A ..

' Frutuoso .

Sílvana Terezlnhs. Junkes .

'Nilva Salete Demarchi ..

�

.. ," .

Lilian Doster ., ....••• ; : ••••..•..

Margit .Utpadel .

Odileia Tecilla ,. ',' •.....•.....
\

Sônia Maria Packer ..•...•......

Valdete Aurea Frutuoso �,� .

Izabela Oliveira D'Aqulno , .

Marci Greqolewltsêh -.

Nilspn Deretti ..........• ,. .

Ivanira Greqolewltsch . .

Angela Maria Bcrtollnl
,

" .

Juventina Mlcheluzzl .' .

Marlene Vegini .........•. .,
,

Maria Lucia Horner ....•..•. .' •....
Amarildo Sarti ........••.......•

Denise Tânia Fodi : .

t.eodete pessati ;
"

'

.

Raquel Amélia Bralnorskí .: .

3.340.00
6·680,00
6.6801,00
�.350,00)
10.020,00
10.O'20�00
10.020,00
13.360,00
1.6.700,00
3.340,00
3.340,00'
3.340,00
3.340,00

,

3.340,pO
10'.020',00
10.0eQ,OO
10.020,00
16.700,00
'4.0ap,00
4.080,00'
.4.080,0'0
4.080',00-
8: 160jOO
8.160,00
8.160,00
12.240,00

3.190,00
6.380,00
6�380�00 .

6.380,00
6.380,00
6.380,.00
6.3:80;00
6.380,00,

,

6.380,00
9:570,00
9.570,00
9.570,001
9.570,00
1i.760,00
12.980,00.
8.350,00'
8'.350,00
8.350,00,
8.350',0&
8.350,00'

20',400,00
20.400,00'
20.400,00'
20.400,00
20'.400,00' .

16.700,00'
16.100,00
16.700,00
16.700,00,
16· 700:00 '

16.700,00

TOTAL: erS 2.�2. 600,;00

I

JUíZO DE DIREiTO DA CO'MARCA DE
JARAGUA DO SUL

CARTóRIO DOS FEITO DA FAZENDA

EDITAL DE LEILAO

Venda em .10 feilão, Dia ,1.0 de setembro
p.v., às 10,00 horas. yenda em 2.0 I�ilão: 'dia
30 de setem.bro às 10,00 horas" por quem mais
,der. Execução Fiscal n. 6.319/78. Exequen�:
'Fazenda Nacional� Executado: ALFONSO SIMON.
Bens a serem leiloadQs: '10) - Düas aberturas pa- •

ra janela, madeira de lei, medindo 1,00 ms.,' x 0,80
ms." avaliadas em Cr$ '3.200,00. 2°) - Duas
aberturas para janela, lTIadeira de lei, medindo .

1,2Q !)lS., x 0,80 ms., l[lvaliadas em Cr$ 3.840,00.
30) - Uma abertu�� ,de. madàir� ,para janela, ma

deira de' lei, medindo 1.19 ms., x 0,80 ms., ava-
,

liadà em Cr$ 1.7-60,00. 4°) -, Uma abertura pa
ra janela; madeira de lei, medindo 0,70 Ims., x.
O�40 ms., avaliada em Cr$ 560,00 5°) _.: Um fogão
a gás, marca Cosmopolita, 'de 4 bocas, côr ver-

.'

melha 'e branco, com a' devida instalação e dois
bujões Ide gás, usado,; avaliados em Cr$ 7.0001,00.
Total dos bens a serem, leiloados Cr$ 16.360,00'.
Local· Edifício do Forum da ComarcS de Jaragua
do Sul. Nos autos não consta qualquer ônus ou

recurso pendente de
\

julgamento. Fica ainda intiJ
mado por esse edital, o executado Alfonso Simon,
caso sua intimação não seja possrVel pelo Sr.
Oficial de Justiça. Dado e 'Pass�do nesta cidade
e Comarca de J'araguá do Sul, aos 10 dias do

,

mês de agosto de 1.981, Eu, aruno Winter, escri-
vão, o subscrevi.

'

\

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direito

'

Dionizia Jane Chiodini P' ••••.•

Isau�a K��":Iirski ;.:.: .':
Ivanrr Terezmha Chlodml .

Clotilde Inßs Gonçalves .. , '.� ,

Alvina Boshamer .

. Clderlei Zur,des Leonardo � .,.
Edna Maria Corrêa' .' .

Hilda Heidemann , � .. :

Ivonete Heise
'

� .

,Maria Miraita dos Santos .

Terezinha Railguetti ; ..

bolabore com. a 'APAE

.. As profecias
-.

.

de Nostradamu$
e Outras

\;

ApQS o atentado sofrido
'pelo Papa João P.aulo II,
as profecias voltaram a

ser comentadas. Estão Ii-'
gados outros fatos que fl- \

, zeram a vir à tona as pro
fecias.' nos últimos dias. A

,
vitória de Mitteranp na

França,. o sequestro do a
vião. em que se .exlqia a'
diVUlgação do segred,o
de Fátima. Até que pon
to uma pessoa pode acre-

. dita� numa profecia e

quals as profecias ruais
em evidência no mundo. �

l' - Nostradatnus - O
nome certo é Michel de
Notre Dãrne.. foi um mé
dlco.que se dedicou a as

trológia. Nasceu em Saint
Rémy-de-Provence na

França, em 1503 e faleceu
em 1566. Suas profecias
toram teítas em versos e

distribuídos em quadras.
Cem quadras formavam
uma centúria. \ Dar o nome
das Centúrias de. Nostra
darnus. Entre as profecias
que coincidiram com fa
tos acontecidos, e atribuí
dos a Nostradamus te
mos a apontar:
- As barbaridades co

metidas na noite de SãQ
Bartolomeu

r

� Os 57 anos de reale
za do Rei Sol, Luiz XIV

�o domínio do if!1pé- ,

rio de Napoleão I
\

.

,-

,
,.

-,- A morte de Luiz XIV
é da Rainha Antorlieta,.

decapitados
.

� A vitória do cómunis
mo 'na Rússia

- A ditadura de Hitler

- A guerra civil espa-'
nhola

•

-, A morte de Aldo-Mo-
'.

ro e finalmente o caso re
cente atentado ao Papa '

João Paulo II ao afirmar:
"Romano Pontífice toma
,cuidado ao 1e aproxima
res da cidade banhada
por dois rios: Teu sangue
salpioará a ti e os teus
quandO florescerem. 'as.
rosas". A vitória de Mitte
rand na França é simbO- \

lizada como a vitória dá
rosa vermelha.

\
,I

- 2 - Segredo de Fátima
'-'- Em 1917 Nossa.Senho
ra apareceu em Fátima,
Portugal, a três crianças
de nome Lúcia (ainda vi-

_ va como Irmã Carmelita),
Francisco e .,Jacinta. Nos
.sa Senhora teria revelado
segredos < para' as crian
ças. O primeiro segredO
foi uma visão do inferno.
O segundo seria o anún
cio do fim ·da primeira

- guerra mundial e O come

oç da segunda guerra. O
terceiro segredo estariâ 1

guardado no cofre do Va
ticano e supõe-se ser so
bre a terceira guerra mun
diai que poderia. eclodir
neste final de séculO .

.

3' - São, Ma1aquias -
Malaquias nasceu em. ..

1095 e faleceu �m 1148,
foi bispo católico de Ar
magh na Irlanda. Foi de
clarado Santo da. Igreja.
A ele são' atribuídos' as

profecias' relativas aós
Papas... Quando per'mane
ceu um mês em Rom.a te
riá redi'gido em 1139 distí
cos caracterizando �

1
Ji

gura dos papas de,sde
Celestino 'II até Pedro II,
considerado· o últimß Pa
pa. 'Escreveu 111 dísticos.

I

Apenas 'e, 1595 estas pro
fecias escritas por Mala
qi:Jias foramjmpressas, por
Arnoldo de Wyon no U-
cro "Lignum. Vitae".

CONFIRA A HISTÓRIA ...

f Barão de· Itapocú .'

.... HA 30 ANOS
� O governo estava disposto a atender Os

trabalhadores, fornecendo-lhes casas pequenas,
mas 'dotadas de conforto e afirmava-se na opor
tunidade: "Os institutos ,e caixas de apõsentadoria
se construíssem casas para os trabalhadores nos:
terrenos que possuem) resolveriam esse angus·
I tioso problema, que o' governo procura enfrentar' .

. agora". Segada� Viana" ministro, declarou ainda
que seriam .necessárlas quatro milhões 'e' qui
nhentas mil moradas, para sofuclonar essa ques-
tão.

'

.

- Rey Santos, conhecido juiz de futebol
português, engoliu um apito, quando' referia uma

partida em Lisboa, em virtude diE! uma bolada no

rosto que lhe quebrou vários dentes.�
- O semanário "Correio do Povo" fazia

um chamado aos Correios e Telegrafos: "AO'
Correio, nas 'diversas localidades onde temos as

Correio, nas diversas localidade onde temos as

sinantes, obséquio' de provldenctar i a entrega
imediata dêste jornal. A regularidade do serviço
de entrega postat evita o ,grand� número' de re

clamações que temos recebido, o que é de estra-,
nhar porquanto a expedição é feita regularmen-
te". '

' ......
'

- A SiA. Emprêsa: de Viação Aérea Rio
Grandense - VARIG ..:__ jä mantinha Agência em

Jaraguá do sui. à.rua cét. Proc. Gomes de Oli-,
veira nO 228 a 234 anunciando aviões diariamen
te p�ra o norte e �ul. do País. Para o Norte,. �s
aas., 4as·, sas., sábados e domingos" com aviao

de 'L1NHA e, às, 2as. e õas , com avião' MIXTO:
Para o Sul: às 3as., e sábados, com avião de li
NHA e,� às zas ,

e 5as. feiras, com Avião, MIXTO,
fazendo escalas em Porto Alegre, Lajes. Floria
nópolis, ltajal, :.Joinville, Paranaguá, São Paulo,.
Rio deJanelro e todo O interior do Rio Grande do
Sul.

- às famosos Lampiões, de Kerosene e

Gasolina, dá marca "SIM THOME". eram ofereci
dos pela Casa Real, de recente importação.

�. I
I

••• HÁ 25 ANO'S
-' Com, a presença, das altas autoridades

e grande massa popular, reunía-sa.a Assembléia'
Legislativa, dando Ipo$se ao sr � Herlberto Huelse '

no cargo de vice g�verna�;or do, E�t��o, .

_ Ney Franco-PreSidente, FIdeIIs Wolf-1. o .

Secretário e João J. Bertoli-2. o Secretário, da
Câmara Municipal de Jaragu-á do Sul, convida
vam as autor'idades ,e O povo em geral, para a Ses-'
são Solene� comemorativa do aniversário da Prà� ,

mu1gação da Constituição Federal.
.

- O govêrno Adenauer acusava a Rússia
de reter cientistas alemães que queriam regressar
à Alemanha Ocidental. Declarava o ,govêrno que
isto \era uma violação :dos tratados russo-germâ
nicos

-

e da declaração das Nações Unidas sobre
direitos. humanos.'-, .

\
.

-
, .

.

,

-' Osni Mueller. E.scrivão/ de Polícia, �xpê
dia aviso em nome da Delegacia Auxiliar de Polí
cia, informando' àos interessados que, no ,final,
do mês de setembro estaria em Jaraguá uma co

missão examinadora, da Inspetoria !d� Veículos e

Trânsito Público de· Florianópolis" afim. de fazer
a expedição de "Carteira de Motorista". .

� Ney Franco." Presidente 'cla Oâmara Mu-
\

nicipal de Jaraguá do Sul, promulgava a Lei nO
27, tornando obrigatória a assinatura do livro de
p.onto nos dois expedientes da Prefeitura e, Inten-.
dência D.istrital de Corupá. 'I' ,

. -, Waldemar ,Grubba; Prefeitp Munieilpal,
no uso de suas atribuições� assinava � o De�reto
na 9, pelo qual abria por cO'nta do Superavit cons
tante d.a Lei Orçamentária do exercício em cursO,
o cr:édito especial de Cr$ 3.550,00" para: aténd�r .

o pagamento de despesas efetuad.as com a aqUi
sição de vacinas, para o compate ao surto. de

pest�$ que !Bssolam o municíp,io.

-.... A Empresul voltava 'a fazer um novQ:
racionamento de energia. O novo plano previa?
fornecimento de energia para residências e ilurrw
nação pública das 17 horas às 7 da manh'ã. A .

energia somente seria fornecida das 7 às 12 horas,
para Joinville, ,zona norte, as segundas, quartas e

sextas feiras. Para a zona sul" às 3as.,'5as. e

sábados, dás 12 às 17 horas. Jaraguá, Guarami- ,

rim, 'Cé>rupá, São Bento do Sul e' Rio NegrinhO"
das 12 'às 17 moras, das terças, quintas e sába
dos. Eram meses difiaeis\ para os empresários e

para os .trabalhadores.

.

'

... HÁ 10 ANOS
.

,

,- Irmão Leão Magno escrevia longo a.rtl- ,

go sobre OS MUKERS, palavra' que era o apelido
dado pelos colonos do Rio Grande 'do Sul a u�a
seita religiosa fundada por uma mulher. Jacobina
Mentz.

- Eugênio Victor Schmôckel, 'prefeito mu

nicipal em exercício, expedia aviso, 'tendo em
vista � existência de lot1amentos não aprovados,
afim de resguardar os mteressados, ,contra pos
síveis danos e informando que'o Departamento
d'e Serviços Gerais e Obr,as, Públicas, estava em",
condições de prestar todos os esclarecimentos'
I
sot;>re construções para casos dessa natl1reza.

\

ESTA COLUNA e PATROCINADA POR

\

,
.

Ind8Jtrial .leUDiDal Jarauná' 1.1.
e - COHPAL - Concentrados

para alimentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATARINA'
pREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ. DO SUL

, '

DECRETO N° 690/81

, Suplemen,ta dota�o do O'rçamento Vig'an:te.

•

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
ragua do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
de suas atribuiçáes, com base ria Lei Municipa,1
N° 80t/80 de 04 de novembro de 198:0;

DECRETA:
ART. 1° - Fica aberto um crédito suple

mentar no valor de Cr$ 600.000,00 (seiscentos
mil cruzeiros), para reforço do programa e verba
abaixo discriminadas, constantes do orçamento
vigente, a saber: ,

ANEXO I - QUADR'O A
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915751.015 - Construção e restauração
de pontes e bueiros Cr$ 600.000,00

ANEXO II - QUADRO A
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601 . 16915751 .015 - 4. 1 .1 . O-Obras e Ins
talações Cr$ 600.000;00

, .

ART. 20 - O recurso para abertura deste
credito suplementar, correrá por conta do Convê
nio DER-SC N° 24/79 com o Departamento de Es
tradas de Rodagem, assinado em' 10 de outubro
de 1979, ratificado 'pela Lei Municipal N0 765:179,
de 23 de novembro de 1979:

ART. 30 - �ste �ecreto entrará em vigor
na data de- sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

PALÁCIO DA PRELEITURA MUNICIPAL de
Jaraguá do Sul, aos 22 dias do mês de setembro
de 1981.

VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
O presente Decreto foi registrado e publl

cad? �est.a Dire�oria de Expedlente, Educação e

Assistência Social" aos 22 dias do mês de setem-
bro de 1981.,

'

ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora

,

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO SUL

CART'óRIO DOS FEITOS DA FAZENDA

EDITÀL ÖE LEIUO'

Vendia em 1'0 leilão: Dia 14 de setembro
p. v., às 10,001 horas.' Venda em 2° leilão: Dia 29
de setembro p. v.; às 10,00 horas, por quem mais
der. Execução Fiscal n. 6,4311179. Exeqüente:
Fazenda Nacional. Executado=, MÁRCIO MAR-

. QUAROT. Bens a serem leiloados: 10) - Um
compressor dá ar, marca Schulz, equipado com
motor Kolhbach, de côr azul, avaliado em Cr$ ....
8.000,00. 2°) - Uma serra 'fita, para madelra,
com volantes de regulagem, equipada com motor
e'létrico da marca WEG, usada, avaliada em Cr$
50.000,00. Total do� bens a serem leiloados Cr$
58.000,00. Local: Edifício do Forum da Comarca
de Jaraguá do Sul. Nos autos não consta .qual
quer ônus ou .recurso pendente de julgamento.
Fica ainda intimado por esse edital o Sr. Márcio
Marquardt, caso sua intimação não seja possível
pelo sr. Oficial de Justiça. Dado e passado nes-

, ta cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, aos 1 °
d.ias do mês de agosto de 1 .981. Eu, Bruno Win
ter, Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de' Direito

- COMUNICADO

GRAFICA AVENIDA LTDA.

Comunica seu novo 'endereço, Rua Seme,

Mattar, 154 (antiga sed� qo C.,A. Baependv).
.

Fones: 72-0592 e 72-0772.

SEMANA DE 26/09 a 02/10 DE 1981

FUTEBOL

Oito equipes de seis ci- . Literário x Vasto Verde,
dades começam a dispu- Glória x Guairacás, Pin
tar, hoje, às 8 horas, o guins x Tupy, Campeã da
Torneio de Bolão Fernini- Chave A x Vice da crtave
no Bola 16 Centímetros. B, Vice da Chave B x

organizado pelo Clube Campeã da Chave A, fi
Atlético -Baependi e dis- cando a decisão entre as

putado em suas próprias vencedoras das últimas
canchas .. A exemplo do 'partidas, de onde sairá a

torneio masculino, recém- campeã.
realizado, o feminino, que A equipe classificada
tem em Jaraguá do Sul o em terceiro lugar será a

campeão dos Jogos Aber- que obtiver maior som.a

tos de 1980, conta com a de palitos nas eliminató
participação de 8 equipes, rias e no jogo das semi-
divididas em chaves: finais.
CHAVE A - Baepend,i�' TORNEIO DA
Glória (JoinviJle), Guaira- INDEPEND@NCIA

.

cás (Timbó) e Alvorada
(Joinvllle). CHAVE B
Vasto Verde (Blumenau),
Tupy (Jolnville), Pinguins
(lndaial) e Literário (Curi
tiba) .

A programação de jO
gos, a parti r das 8 horas
de hoje, é a sequlnte:

'

Baependl x Glória. Vasto
Verd:e x Tupy, Guairacás
x Alvorada, Pinguins x

Literário, Gualracás x

Baependi, Vasto Verde x

Pinguins, Glória x Alvora
da, Tupy x Literário e Al
vorada x Baependi. Ama
nhã, dia 27, também a

contar das 8 horas, jogam

No Baependi Torneio de Bolão Feminino
pela Chave A, Gualracás
e Clube de Caça e Tiro
1 ° de Julho e, pela Chave
B, Pinguins e Floresta.
Na sequência de jogos,
Gualracás 1.447 x 1.434
Floresta e Pingu'ins '1.496
x 1 .. 396 1. o de Julho. Pe
la decisão do título Guai-

.

racás 1.485 x 1.489 Pin

guins.
Pelo quarto ano conse

cutivo, foi campeão o C.,
R. Pinguins, de tndaial,
em segundo lugar �icou

Guairacás, de Timbó, em

terceiro o 1. o de Julho,
de Lages e, na 4. a colo

cação Floresta,
-

de Jotn
ville.Foi realizado, com su

cesso, o IV Torneio da In-

dependência, em disputa Receberam medalhas in
do Troféu Transitório dlviduais, pela ordem de

"Eugênio José da Silva", palitos derrubados, Ro

com a participação do berto Roepke (Guairacás),
Baependi, 'clube prornotor com média de 261,20, em

e organizador, Guairacás cinco jogos, Lourival Hue-

(Timbó), Barriga Verde bes e Américo Koprows-'
(Florianópolis), 10 de Ju- ki, ambos do Pinguins,
lho (Lages), Pinguins corri 260,00 e 254,00 pall
(Indaial), Floresta (Joln-

-

tos; em média; respectiva
ville), Vasconcelos Dru- mente, derrubados' em

rnont (Itajaí) e Paysandu cinco partidas ..
(Brusque) . ,O recordista, denomina-

. Após á fase classifica- do "braço de ouro", foi

tórlas, dias 11 e 12 de se: Roberto Roepke, do Guai

tembro, foram finalistas, racás, com 275 palitos.

Salonismo,:equipes jaraguaensesfor,am eUminadas
Conservadora, Jarita 2 x çs espetáculos, prcporcto
° Tarnandaré (juvenil), nando uma, arrecadação
Weg 1 x O Moitas1 União de Cr$ 20.310,00, que deu
W x ° AABB (entregou os para cobrir as despesas.
pontos porque não tinha Como neta 'destoante, a

as carteiras' de identlfi- par da verqónhosa parti
cação dos atletas), isto no cipação de nossas equi
adulto. No domingo

.

pes, alguns maus /torce
Urbano ° x 5 Tamandaré, dores' de Jaraguá do Sul,
Jarlta 3 x 4 Conservadora, abobalhados, promoveram
Arweg 2 x 3 União e torcida contrária e atos

AABB 4 x 1 Moitas. Co- ,animalescos, denegrindo
·

mc as representantes ja- 'a própria imagem desse.
raguaenses não haviam no esporte

-

no município. In

final de semana anterior felizmente ainda acontece

conseguido nenhuma vi- isso por aqui, inclusive
· tória, com esses resulta- com denúncias' descabi

dos,
.

ficaram completa- das como ocorreu duran

mente alijadas
.

das dis-' te a realização dessa se

putas. gunda fase do Campeo-
nato Estadual oe Futebol
de Salão.Um público de razoá

vel para bom presenciou

No Ginásio de Esportes
Artur Müller aconteceu no

sábado e domingo últimos
a segunda fasE! de classi
ficação do Campeonato
Oatarinense de Futebol de
Salão, onde a "bruxa"
voltou ;r aparecer, elimi
nando todas as quatro e

quipes jaraguaenses e

classificando as filiadas à

Liga Regional de Futebol
de Salão, de Rio do Sul.

E um ano negro para o

esporte da bcle pesada
em Jaraguá do dul, que
apesar de ellminado do
certame estadual, tam-
bém não tomará parte
dos XXII Jogos Abertos
de Santa' Catarina.
Os reStJltados foram:

sábado - Urbano 1 x 2

"

Fina(lciamento�·�mais
Barato don-pais

. ,

A Financiadora GM resolveu baixar os juros de financiamento. 6 exa

gerou. Agora, a taxa de Financiamento GM é a mais baixa do Brasil.

Aproveite e compre o seu C,1evrolet modelo 82 c_om essa moleza de

financiamento, no seu concessionário Emmendôrfer Comércio de Veículos li

mitada, que ainda po,ssui alguns Chevrolet-81 com preço antigo.

ticipação de equipes de
renome no cel1ário' es
portivo amador do nor

ta/nordeste catarinen
se.

DEU EMPATE NO
CLASSICO

A localidade de Rio
da Luz reviveu domin

go um dos mais dispu
tados clássico,s da re

gião. No Estádio Euri
co Duwe de'frontaram-se
Cruz de Malta e Gua
rani, cuje;> resultad,o ti
nal foi um empate a 1

gol, anotados por Ade-
,mir para a equipe da
casa e Osnildo para o

Guarani.

Foi árbitro da partida
João Nunes (Maninho)
e as equipes tiveram a

seguinte formação:

CRUZ DE MALTA

Renata; Waldir, Celso,

CLUBE ATI.JÉTICO
BAEPENDI
A equipe juvenil do

Clube Atlético Baepen
dí o.bteve um excelen-.
te resu'ltado na tarde
de domingo" no Estádio.
Ernesto Schlemm So
brinho, na Manchester
Catarinense" ao empa
tar a dois bois, com a

equipe da categoria do
Joinville Esporte Clube,
na preliminar de JEC 4
a 1 AvaL Os tentos da

equipe azurra foram' a
notados por Luís Spé
zia e\ Binda, . coroando
a excelente ap:resenta
ção ao público do vizi
nho município.
Ao término da primei

ra etapa" o Baependí
vencia ao JEC, 2 a 1,
que, só veio a estabele
cer empate no final da
partida" apesar' (Ie ter

.

exelrlddo uma forte
pressão no decorrer de
todo o segundo tempo.

o técnico Waldemar
Malheiro (Lula), para
este amistol:10, utilizou
Se de Oswaldo (Gillilar)
Carioca (Beta), Mazi

nho, Cláudio e Quin�
cas; Zé Carlos' (Pauli
nho), Luis, Spézia e

Gauchinho; Vami, eha
deco e Binda.
d Baependi joga nes

te domingo em Rio Ne�

girnho contra o Conti
nental e no sábado dia
3 de outubro, enfrenta
a seleção schroedensEil,
em Schroeder, partida
que faz parte do pro
grama de festividades

que.. marcarão um novo
,

aniversário. de emanci

lpação pO!lítico-adminis,
trativa do município.

,

E 'para os dias 17 e

18. de outubro, no Es
tádio Max Wilhelm, o

,de�artamento de fute
bol promoverá um festi
val espor�lvo, evento

q,ue contará c�m a par-

AMADOR
Sídio e Cládio (Mar
cos); Rudiberto, Wilson
e Ademir (Néco); Curt"
Milton e Ivanir. GUARA
NI _,. Osmir; Wilson,
Arlindo), Rubão; Mile

· e Albino; Arild'o, Heins
e Guido; Elói" Kóli e

Osnildo,
.

ção os demais
lhos.
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traba-

Na pl"e:limin\_8.r, entre

juvenís, Cruz de Malta
2xO Guarani.

Concluída a ilumina

ção, será o primeiro es

tádio do interior benefi
ciado com esta melho
ria, ganhando" com is

so, o próprio futebol do
município. Será o ter

ceior estádio com ilu

min\'ição de Jaraguá do
.

Sul, -superando até mes

mo a Capital do Esta
do em número' de es

tádios iluminados,{ per
mitindo a' prática do fu
tebol alegria do, povo.

Coluna Rotária de' Ecologia
ECOLOGIA'

.

SEM SO'LUÇAO PARTICULAR.
O processo civilizatório, com os seus en

cantos e seduções, e o. progresso, com avanços,

conquistas e transformações, não constituem em

si um valor ético. A .eamtnhada do proqressc ch

vilizatório, esse estágio que muitos vêem como a

etapa final do ser humano sobre a terra, com seus

equívocos e violências centra a natureza" tem

deixado em seu rastro m.arcas irreparáveis de des

truição. Os anarquistas de ontem, hoje osteman

do, com certo alvoroço, es trajes "ecologistas"
também não satisfazem. Propõe uma saída que,

se. traduzida integralmente, caminharemos todos

na direção de um unlverso saudosista, feito de re

gressões campesinas e saudades do "bom selva-

gem" de Ilumlnlsrno Francês.
.

Então o quadro todo encontra-se polariza-
do. Os jovens que constituem parcelas cada vez

mais relevantes em qualquer país subdesenvolvi

do, estão confusos. E eles constituem uma espe:

rança. A verdade é que o cotidiano civilizado é

cada vez rnais assustador. Senão vejamos: na

primeira quinzena de abril, duas toneladas de ar

rais-sapos foram capturadas a 300! metros da

praia, em Copacabana no posto Seis. Os pesca- .

dores revelaram que o arrastão em- mais dEl 30'

anos de operação nessa área, nunca realizaram

tal proeza.
Tudo leva a crer, segundo os peseadores"

que elas vinham em direção à praia em busca de

comida, já que o mar, nesse trecho, está cada vez

� rnais contaminado, 'portanto" sem alimentos. .

O secretário especi.al do Meio Ambiente, Dr.

Paulo Nogueira Neto, afirm.ou' no doloroso mês de

abril, em Maceió, que o índice 'd,e poluição 'Prov�
cado pela atual produção de álcool, através da lI

beração da vinhaça" resíduo da cana, equivale a

soma de todos os esgotos do pais.
Não foram os poucos que imaginaram que

a redução da utilidade do petróleo, e de todos os

seus subprodutos, implicaria a diminuição do vo-

lume de danos à natureza. ,

Para cada litro de álcool que se produz, tre
ze litros de calda,' somente na safra de 1980 foram

jogados três bilhões de calda nos rios de Pernam
buco. Com o desenvolvimento é, evidente que es

sa situação só tende a aqravar.
Em janeiro deste ano a cidade de Campo

Novo, a 511 quilômetros de Porto Alegre, viveu

dias de tensão, sofrimento e terror. Um avião de

uma empresa agrícola foi o responsável por uma

nuvem de pesticidas, que alcançou os cinco mil ,

habitantes da cidade, gerando náuseas, dores de
,

cabeça e cólicas intestinais em quase toda a po

pulação. Muitas pessoas tiveram que �er intern�
das no hospltal local, e não foram poucos os aru

mais domésticos que morreram. Ainda em feve

rei ro ideste ano, o Diretor responsável peto Depar
tamento de Fiscalização Sanitária da Secretaria

�

Estadual doe Saúde do Rio de Janeiro, Sr. Pedro

de Aquino Filho, denuncioú que os sonhos, rocam�

boles e queijadinhas e ,até mesmo o pão-doce.
consumidos :pelo carioca 'contém o am'arelo-naftol,
substância altamente cancerígena.

Na opinião desse técnico; o problema mais

grave é a presença do amarelo-naftol. n�s ?OCeS
de padaria. "Mais grave db que a� eXlstencla do

Bromato de potássio no pão-francês.

O amarelo de naftol é coniprovadamente
altamente cancerígeno, 'enquanto o bromato de

potássio existe apenas suspeita". .

Poluíndo rios, atendo contra a qualidade de

vida das populações, desequilibrando o ecossis

tema, insistindo em posturas suicidas e desas.tro-
. sas, o progresso humano� visto grosso modo, tor-

.

nou-se insustentável.
Situada no centro dessa polarização

progresso negação de tudo isso -, a humanida

de, pelo menos aquela parcela mais lúcida, está

perplexa. Na verdade as\ conquistas da ciência,

os avanços dd progresso são conquistas da hu

manidade. O que está em jogo é, o uso que o hO

mem faz pe todas essas descobertas. Mais decla

rante, a utilização político-econômica da bagagem
tecnológica incorporada ao homem das grandes ci
dades.

O -retorno perseguido pelos. anarquístas
ecologistas esgota-se numa :postura saudosista e

regredida. São cada vez'mais jovens que vão em

busca do campo, com SUa natureza" com solução
particular diante de um desencanto ,da grande ci

dade, poluída e poluidora. Recolhem-se, alienam

se da comunidade abrangente. tornam-se fanáti

cos, quase sempre insp,irados em modelos orien.

tais, perdendo de vista 0, fato de não existir' solução
pa.rticular para a, Eçologi,a. Elia se insere numa

questão muito mais ampla, que envolve o modelo

político-econômico e naturaJ'mente filosófico de

cada ação. (Pesquisa de lido Domingos Vargas) .

Esta coluna é, um oferecimento die:

Carroçarias, . Argi Ltda
Carroçarias bl'indadas, plástioas e frigoríficas,

'. abertas, trailers com.ercial e 'turfstico e montag'€m
.

do ,3.0 'eixo.
Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077.

" Jaraguá do S.ul-S�..:.,__.. -

Previsto inicialmen-
te para outubro, foi
transferido para o pe
ríodo de 10 a 15 de no

vembro o ''Torneio Inau

gural" constante, do

programa ,de iFlal!.lgura
ção dos novos refleto
res do Estádio Eurico
Duwe, em Rio 'da Luz II
de propriedade do Cruz
de' Malta. Os postes já
foram" levan'tados,' �s-

· tándo agora em execu-

GNEIPEL E
SERTANEJO
DECIDEM

Será às 15h30 deste )
domingo, 27 de setem

bro, a grande decisão
do Campeonato Varzea
no Vereador Ivo Baehr,
no Estádio do Nova Ali

ança em Três Rios do.

Norte, . entre, Gneipel,
de Schroeder e Serta

nejo, de Bio Molha. Na

preliminar. às 13h30,
jogam em dispu�a aa

Jerceira posição Santo
Antonio e Caxias.

-

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

O clima é de decisão

e expectativa em torno
da disputa do título,
findando o certame ä

pós vanas fases de
classificação que se ar

rastaram. por alguns
mes,es, ilJiciando com

18 equipes varzean.as'
"de' vários quadrantes
do mur)icípiö e região.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Acarese lem qua ro' lav I
demonstrativas de 'milbe

,
.

A cultura do milho em resultados são de fa
sante Catarina vem apre- compansádcres, 'pois q
sentando, ano após ano,' obterão maior produção
um acréscimo de produ- Essas lavouras demon
ção considerável, [unta- tratlvas foram implan
mente com uma elevação das nas prcprledades,
de produtividade. .

Além Arnoldo Gruetzmacher, e
de ser o cultivo de maior Três Rios do Sul, em áf

.

volume na produção es- de 1 hectare ati 4 mo

tadual, é o produto bási-, gas e, meio, hectare, .d�
co para o dssenvolvlmen- Afonso Steilein (Ribeirão
to da suinocultura e aVI- Rodrigues), Sigold VOtgt;
cultura, principalmente no (Rio da Luz I) e Willy Pis
oeste catarinense e em ke (Rio da Luz II). A pre
outras regiões do Esta- visão, segundo, Oajâir,

, do. é colher 80 sacas de
Na safra de 1979/80 fo- quilos por hectare, isto s

ram colhidas 3.016.233 tudo correr bem e houver
toneladas do cereal em Uma distribuição eqüitati-
1.028,441 hectares, com' va entre dois chuvosos e
um rendimento de 2.673 ensolarados. \

kg'por hectare, ornalor ,da
Pars. E, já na colheita
deste ano, registrou-se um

total de 3.300.000 tone..,

ladas.
Às vésperas do ano-sa

fra 1981,/82, os agriculto
res estão lnlclando o 'plan
tio de suas lavouras de
milho. Isto em todo o Sul

. do Brasil.
,

Em Jaraguá do Sul, a

Emater.1Acaresc implan
tou quatro lavouras de
monstrativas desse cereal,
para servir de modelo ao

produtor, que acompanha
todo o seu desenvolvimen
to, desde o preparo do
solo, plantio, até a sua co

lhetta, verificando, no fi'"
nal, que as técnicas uti-'
llzadas realmente dão
bons resultados, com o

aumento da produtivida-
de. ,

Segundo o técnico agrí
cola Dejair Pereira, nossa

região tem'. poucos melho
ramentos técnicos, daí a

necessidade dessas la
vouras d e llJ o nstrativas,
que pretende, com alguns
melhoramentos introduzi
dos,

.

conscientizar aos a

gricultores que com um

pouco mais de gasto os

ui integra-s'e à
Criança III

' ConveRcionais " elegem ávio
Leu à presidência' da IDe 'do

Val'e do Itapocu'
'

Jaraguá, ao
, Operação

Em encontro que teve der, e� Claudir des Santos,
lugar o Centro Desportivo de Barr:a Velha. supten
Municipal Erich Rode, de tes.. trineu Stringari, de

Massaranduba, o prefeito Massaranduba, Sávio Bar
Dávio Leu, daquele' munl- reto de Azevedo, de Ja

cípio, também atual pre- raguá Ido' Sul, Acácia
sídente da Associação' Brühmuller, de Schroeder,
dos Municfpios do Vale Antônio Carlos Blunk, de
do ltapocu, foi eleito sá: Corupá e Valdir Tavares"
bado, dia 19, presidente de Barra Velha.

_

da ;Juven�ude Dernocrátl- Na ocasião, o Coorde
ca Catarinense da Mi- nadar 'Estadual da JDC e

erorreqlão do Vale do Ita- integrante. do movimento
pocu, que abrange Jara- em Járaguá do Sul, Pau�
guá do Sul (sede), Co ru- lo Roberto Bauer, rela'

pá, Schroeder, Massaran- tau aspectos da eleição da
duba; Guaramirim e Bar- diretoria da Juventude
ra Velha. 'Democrática Cátarinense
Na oportunidade, ele- Regional, bem camp quan

geu-se a nova diretoria, to a' e'elçäo da diretoria
com a presença de repre- da Juventude Democráti
sentantes das Comissões ca Naciorial (JDN). Par
Municipais. Os vereadores seu turno, o Vereador
trineu Manke e Oarmellno Presidente (Ia Câmara
Dolsan, presidente e vi- Municipal de Massarandu
ce-presidente da Câmara, ba, lrineu Manke, ressal
Municipal de Massarandu- teu a importância da par
ba prestigiaram a conven- tlctpação do jovem na po-.
- '

lítica, acrescentando queçao. �
.

Foi apresentada chapa todos deveriam se urur

única e esta eleita sem para desenvolver um tra

qualquer. restrição. balho coeso, em benefício
São os seguintes os da microrregião.

membros cjue compõem a Já cerno Presidente da
JDC da. Microrregião da JDCMicrorregional, Dávio
AMVALI; Presidente Leu agradeceu. o apoio
Dávio Leu, de Massaran- recebido na escolha do
duba; Vice-Presidente .

- seu nome à presidência,
.

Valdir' Bruch" de Jaraguá e acrescentou que tudo fa
do Sul; 2.0 Vice-Presi- rá para fazer com que a

idente - Herrmann Sue- JDC na Microrregião da
seribach, de Oorupá; 3. o AMVALI seja cada vez

Vice-Presidente . Élio rnals forte, para, num tra:
Arlldc Froehner, de scn- balho de união de todos'
roeder: Secretário Geral os jovens, poss� fort�le
_:_ AI�ir Rocha, de .Jara": cer ai�da ma.is o, partl�o
guá do Sul; 1.0 Secretá- govemls,ta" vl�ando nao

fio - Sebastião Jorge apenas o apnmoramento
Cúrcio, d� Massaranduba; político� ��s, acima d� tu-
2.,0 Secretário - MáriO do, a Vltona dos can?I'9a-
Sérgio Peixer, de Guara- tos do PDS nas elelçoe.s
mirim; 1.0 Tesoureiro ,- de ·1982. em todos os 01-

Alberto Bauer Neto, de veis.
Jaraguá do. Sul e 2. o Te-

E concluiu: "Como presoureiro - Moacir Rogé- sidente da AMVALI jário de Borba, de Barra venho desenvolvendo um
Velha. trabalho que visa a união
Como Vogais" Wilson de todos os municípios na

'Hinsching, de Jaraguá do busca de soluções para o�
Sul; Ernesto Elnílio Mei- seus problemas e agora,

, rinho, de Guaramirim; Jo� como presidente deste
s� Alfredo de Souza de movimento, pretendemos
Corupá e Jorge Luiz Pas- unir também os ]ovens
sos, de Barra Ve;lha. neste trabalho. em prol
Conselho Fiscal Efetivos: de um ,desenvolvimento
Adauto Hruschka, de Ja- ainda ·maior de' todos os

raguá :do Sul, Donato Sei- seis municípios que com

dei, de Corupá, Ingo Wag- põe,!, a Associação . dos

neir� de Guaramirim, Val- MunicípiOS do Vale dO
mir J. Hertel; de Schroe- Itapocu" .

Flagrante do encontro que definiu a Operação Criança', III em Jaraguá
ACCS

TREINAMENTO
. Nos dias 06 e 07 de Oljl
tubro, no Centro Shalon,
em Nereu Ramos, haverá
um treinamento sobre' sui
nocultura àqueles ligados
a granjas de suínos, pro
movido pela Associação.
Oatarlnense de Criadores
de Sulnes '(ACCS) e Ema
ten/Acaresc , Deverão par
ticipar desse treinamento
suinocultores de toda a

região filiadlos à A.C.C.S.
,de Jaraguá do Sul, são
registrados nessa Asso
ciação', a Frigumz de San
ta Luzia e Waldemiro Eh
lert, de Francisço,de Pau
la.

EUCALIPT;O
Das 50

.

mil mudas de

eucalipto plantadas na

propriedade do Sr. José
Scheuer, em Jaraguá-84,
42 mil já foram distribur
das aos agricultores, para
formação de pequenos re

florestamentos'. Esse pro
grama de reflorestamento
à base de eucalipto e ou

outras essências nativas
há possibilidade de que
tenha continuidade nos

próximos anos,

Atendendo a convite da mínarmente pela realiza-
ccoroenaocra Munici'pal ção"ge uma Rua do Lazer,
,do Programa Nacional do lmplantação de barraqui
Voluntariado, D. Elvira nhas com venda de ca
Bauer" e da Diretora do charro quente, à cargo do
Núcleo de Voluntárias, Rotary e Lions, bazar, .à
Preta. Carla Schreiner, cargo das Damas de Ca
vários segmentos' repre- ridade Católica e Evangé
sentativos da comunidade lira, barracas com bebi
jaraquaense foram mobil i- das.: vendagem de blocos
zados e acorreram sexta- '(contrlbulçãc expontãnea)
feira, à Fundação Educa- concorrendo a uma TV,
clonal Regional Jaraçua- bicicleta e rádio, bem CQ�
ense, quando foi discuti- mo, pedági'O; nos dias 10
da e programada, extra- e tz .de outubro à cargo
oficialmente, a Operação do Diretório Acadêmico
'Criança III em Jaraguá do "Padre Elemar Scheid",
Sul, integrando-se, desta em pontos a serem defi
forma, ao' espírito de inte- hídcs, ainda.
gração e promoção social/Eventualmente outras

" preconizados pela Liga de modalidade poderão ain
Apoio ao Desenvolvimento da vir a ser incluídas.
Social Oatarlnense, que
tem a presldl-la, a primei
ra dama do Estado'; O .

Dêa Barreto Bonrhausen.
O PRONAV recebeu a

incumbência de organizar
e coordenar a Operação
Criança 1111, neste Municí
pio. '

Essa OperaçãO foi de
flagr,ada no dia 20 em to
do o Estado e terminará
no dia 20 de novembro,
tendo como ponto alto' 12 .

de' outubro, dedicado às

Primeira Dama do Est'ado,
D. Déa Bemhausen, cwj.a
'presença ainda não está
confirmada.

A municipalidade, num,

gesto de apoio à PRONAV
cedeu vários bens móveis
e mercadorias .. Foram ...
Cr$ 207.620,25 em mer
cadorias adquiridas e pcs
teriorrnente doadas pela
Prefeitura, I além -de 500
folhas de papel ofício,
400 folhas de pape' alma
ço com e sem tlmbre,
250 canetas, 144 lápis, 10
lápis borracha, 100 borra
chas, 600 cadernos sim
ples de 48 tolhas, 50 blo
cos de rascunho, 10 ro
Ias de fita durex, tinta pa
ra carimbo, fitas para má-

PRONAV/JARAGUÁ quinas de escrever, gramo,
DO SUL pos para grampeador' e
Está definida para o dia 288 xícaras. Afora lsso,

oá de outubro, a tomada foram ,emprestados mó�
de posse da diretoria do veis provisoriamente à
Núcleo do Programa Na- PRONAV,/<LBA, no valor de
cional do Voluntariado em Cr$ 86.490,32, como má
Jaraguá do Sul, recente- quina de escrever, mesa
mente ilTlplantado e que telefone� lixeiros, cadei
conta atualmente com '

ras, mesa, armários e es

quatro Clube 'de Mães, in- crivaninhas.
tegrando 42 senhoras ca-
rentes. As 15 horas será
inaugurada a sede do
PRONAV� no ed,ifício d�
Prefeitura Municipal, en-

Durante o encontro de de funcionava a Junta do
sexta-feira, que se'rvi,u pa� Serviço Militar, e poste
ra expor as idéias e' su- riormente, a diretoria, que
gestões visando a anga- tem como Coordenador�
riação de fundos destina- Municipal a Sra. Elvira
dos as entidad,es assisten- Bauer, tomará posse, em
ciais. de amparQ ao me.- ato que contará com a

'nor, os quais: permanece- prese,nça da Presidente da
rão' integralmente no' mu- Legião Brasileira de, As
nicípio, ao contrário

.

de sistência em Santa Cata
anos anteriores, após dis- rina, D. Wilma Ramos Fon
�ussões, optou-se preli-, sêca e, possivelmente, da

Junta-se a isso tudo, a

colocação à di'Sp05,ição
da entidade, da funcioná
ria municipal Maria Sale
te Berti Montenegro� que
foi autorizada a carimbar
em nome da municipalida
de, as consultas, receitas
médicas e examés labora
toriais, de pessoas caren
tes e ou indigentesi, até
o, va:or de Cr$ 43.030,00
,mensais, sem a prévia
consulta do Executivo
Municipal.

crianças.

EXl"RATO DO TERMO DE CONTRATO PARA FOR�
NECIMENTO DE MATERIAIS, OBJETO DA CON
CO,RRÊNCIA POBLICA N0 03/81, DE 11.05.81:

.

CONTRATANTES -
,

PHEFEfrURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL, representado neste ato por 13eu Prefeito
Municipal" em eX,ercício, Sr. SIGOLF SCHÜNKE;
e a 'Firma INSTALADORA SANTA RHA LTDA.,
representada pelo seu Dir�tor Gerente ,Sr. WIL
SON LEMOS.

OBJETO·-
__

É obj�to, do presente instrumento o .forne
cimento dos materiais constantes do Anexo I da
proposta de lornecimento de acordo com os de
mais documentos! autuadC!s na Concorrência N9

'03/81 ,de 11.05.81 todos de conhecimento da
Contratada e rüt1ricadOs por ambos' os contratan"'
teso

,

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO' DAS OBRAS
DE ELETRIFICAÇAO RURAL DE 9 (N'OVE) LINHAS EM DIVERSAS
LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL.

Novo diretor para o Senai
de Jaraguá do Sul

ao Sr. Jerônimo' LOz, que
assumirá, na mesma da
ta, a Direção do· Centro
de Treinamento de Rio do
Sul.

SESI
Foi realizaao esta se,

mana, em Florian'ópolis�
um , programa destinado
às Supervisoras de Cur
sos Populares, que ,abran
geu os seguintes assun
tos: Organização e admi
nistração do lar, educação
e saúde� alimento e ves
tuário. O tr�inamento a

tingiu 15 técnicos que su

pervisionam 22 ag�nci�s.
do Sesi em Santa Cata�l-

,

na. ,

A Direção Regional do
Serviço Nacional de A
prendizag8!m/ I n dustrial
SENAI de Santa Catarina
tendo em vista a necessi
dade de proceder a deter
minados reajustes da es

trutura funcionai do De

!partamento Regional, de
terminou alterações no

quadro de alguns Cel7ltros
'de Treinamento" remane

Jando-os.
Assim é que, a partir de

quinta-feira, 1° de outu
bro, assume o Centro de
Treinamento do Senai de
Jaraguá do Sul" 'por desig
nação; o Sr. Luiz Duriex
Sobrinho, em sübstituição

VALOR -
O valor deste Contrato é de Cr$ .

12.882.699,00 (Doze milhões, oitocentos e oUen
ta e dois mil e seiscentos e noventa e nove cru

zeiros) .

CONTRATAN'TES - PR.EFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL, representado neste ato !por seu Prefeito Municipal em exercício,
Sr. SIGOLF SCHüNKE, e a firma INSTALADORA SANTA RITA
LTOA., representada pelo seu Diretor Gerente, Sr.' WILSON LEMOS.

OBJETO - É objeto do presente instrumento a execução e implan
tação de 9 (nove) Linhas de Eletrificação Rural, em Jarag�á dê Su!,
de acordo com os projetos, plantas, desenhos e especificações das
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATAR!NA S/A. e demais do
cumentos autuados na Concorrência N° 03/81 de 11/05/81, todos
de conhecimentos da Contratada e rubricados por ambos os contra
tantes.

VALOR - O valor deste Contrato é de Cr$ 2.359.800,.00 (dois mi
. Ihões, trezentos e cinql,Jenta e nove mil e oltocentos cruzeiros).
DOTAÇAO - A despesa com a execução das obras, correrá à conta
da dotação pró:pria do orçamento vigente.

PRAZO - O 'prazo de conclusão dos serviços é de 90 dias operá
veis. após Ordem de Serviço.

llC,ITAÇÃO - poncorr�ncia Pública N° 03/81 de 11 i05/81 :

ASSINADO - Em 13/07/81.

YIGIr!�CIA - Em vigor na data de sua assinatura pela PREFEITURA
CONTRATADA e TESTEMUNHAS.

DOTAÇAO -
, _

,

A despesa com a execução das obras, co�
rerá à' conta da, dotação própria do ,orçamento VI-

gente.
•

I
PRAZO -

, O prazo do fornecimento e-ã� acordo com
o cronograma: do prazo de entrega dos mate
riais.

LICITAÇAO -
_'

Concorrência Publica. N° 03f81 de 11.05.81.

ASSINADO -
Em 13.07 .. 81.

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

A COMERCIAL S/C. LIDA.
YIGIr!NCIA-

.

.
Em vigor na.data de, sua assinatura peJa

PREFEITURA, CONTRATADA E TESTEMUNHAS.

Euglnlo VlcIOr Schmocke!· \

'

Economista lEI! Contador -CRC-SC 1605

Antinio José Gonçalves
'

Técnlc,o em Contabllldadiel- CF�C-SC 7.786
Yvon.. A. S.G�

Téonlca em ,Contabilidade :- CRC-SC 7.638

Serviços contâbels em geral é �rvtços aéreos

VA R I Ci
Av. Mal; Deodoro da Fonseca, 130 - Telefonlel72-OO91�
Desde 1944 a serviço Ido progresso de Jaraguá do Sul

4 .

'..

-:TESTEMUNHAS - ENNO JANSSEN, e AR1EL ARNO PIZZOLATJI....

SIQOLF 'SCHONKE

Prefeito Munidfpal,
em exercfcio.

SIGOLF SCHONKE

Prefeito Municipal.
em exercício.

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




