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Escolhidos os produtores-modelo de Jaraguá do Sul

Coletivos vão
Cr$ 18 dia 16

loma posse' oficialmente
a . diretoria . do .

' Pronav ,.

Prefeitos
pedem encam

pação daCervil
o Ministro da Agricul- -do Sul, a nível

'

municipal,
tura, Amaury Stábile, lan- para Eurides Silveira, da

çou no mês de agosto, em Barra do RibeJrão Grande
âmbito naclonat, o Prêmíe

'

do Norte, Arnoldo Gruetz
Produtividade lRural-1981. machêr, de Três Rios do
Em 1980, em Santa Cata- Sul, Paulo Lenz, de São,
rina foram premiados 756 'Pedro (Garibaldi) e Hugo
prôdutcres-modelo, repre- Hertel. de Santa Luzia,
sentantes de 195 municí- que cultivam arroz, milho,
pios (Jaraguá do Sul não gado leltelrõ.xtranqo de

participou), sendo o Esta- corte entre outros,

do que apresentou a me·

lhor participação à nível
nacional.

'

a

Os Prefeitos' de Mas-
saranduba, C o r u pá,
Schroeder, G u a rami-
rim e Barra Velha, a

companhados do secre
tário-executivo da As
sociação dos Municí
pios do Vale do ltapo
cu, tiveram, uma audi
ência especlat com o

governa<:lor Jorge Kon
der Bornhausen, quar
ta-feira. quando solici
taram ao supremo man
datário estadual a en

campaçãc, por parte da
Celesc, da .Ccoperatlva
de Eletrtficação Rural
do Vale do ltapocu
(Cervii), que tem sede
em' Guaramirim. Essa
Cooperativa compra' e

nergia da Celesc e man

térn as linhas de dls:
trlbuiçãc, revendendo a

energia elétrica aos

,usuários. O qullowatt
tornar-se consequente
mente mais caro nes

.sas linhas rurais, e a,
finalidade do, pedido,
foi para que esses mes

mos usuários passem a

pagar menor preço pelo:
seu consumo, gerado
pela Celesc.
S�MANA DO
TRANSITO
,ALCANÇA
OBJETIVO

[

segurança ímparscíndíveís na 10-

comoção dos, usuários e aindla

considerou que o dncentívo ao

transporte .coletívo é mdíspen

Sl9.v:el aos usuários que depenj ,

dem desse meio de, locomoção,
indo de encontro com a atual
politica da Empresa Brasileim

de Tranportes Urbanos (EBTU)

'e Empresa Brasileira de Plane-

'jamento de Transporte .

GEIPOT).

O Executivo também não con

cardou' com tod:oS os preços

pleiteados pela concessíonáríaí

determjnando para os ônibus

Os ôniJbus que cobrem as li

nhas' urbanas e interdistritais

circularão a partir de 16 de ou

tubro, com passagens majora-

, das, obrigando o usuário a dis

pender mais recursos para a

sua locomoção a partir de en-
, '

tão, Este é o segundo aumento

deste ano.

Para arrecadação de fundos,
'

por exemplo, já fOi aberta uma

conta bancária especial, no

Banco do Estado de Santa Ca

tarina (BESC) , de número .',.

008.081-8, onde poderão ser de-

Será no dia 8, quinta-feira, a '

iruitalação e posse oficial da di

retoria do 'NÚC� de votunta;

dado de J,araguá do Sul As 15

poras, o corte da fita, "bênção
ecumênica e visita àS depen-

Esta mesma comissão,
nc decorrer desta sema
na, visitou as propriedades
dos vencedores, com vis
tas Ja analisar de perto o

desempenho de cada um

e, também, para preenchi
'mente de um questionário
visando, a :�erificação da
situação da propriedade,
para que possa participar
do concurso a nivel re

gional e das etapas se

guintes, se vencerem.

dências em que fdcará instalada deposítadas doações em dinheiro

a 'sedie do Núcleo de Voluntá- ,seja qual for o valor
Neste ano, novamente

estão sendo escolhidos os

quatro melhores produto
res de cada município" os

quais concorrerão a esco

lha dos quatro melhores"
a nível regional e dentre
estes serão eleitos es qua
tro melhores do Estad,o. A
nível nacional, serão es

colhidos os quatro produ-
teres-modelo dentre os

quatro eleítcs e premia-
dos a nível de cada' Es
tado.

Decreto rieste sentido foi bai

xado pelo, Executavo- conside

rando, dentre outras, em parte
as, crescent� 'elevações do pre,

Ç<l 'dos combustíveis, b�m. como,
o seguido \aumento das despe.
sas de manutenção dia frota de

rías, no Edifício da Prefeitura

Municipa� e, posterlormente às

15h30 posse oficial da Díretoria

do Núcleo de Voluntárias na

sede social do Clube _t\tlético
Bae�ndi ..

Para o dia 10 de outubro, es

tá programado o pedágia:, a car
go do Diretório Acadêmíco "Pa

dre Élemar Scheid", da Furida

,ção Educacional Reglo.1.rtÍ Jara
guaense. FÚllCionar.l. daaB às 17

horas e serão montados postos

n� proximidades da, onurras

caria Pavanello (Rua. Joinv.l1e).
da Kóhlb.ach (Rua Presidente
Epitácio Pessoa) e do Posb Mil

(Rua Walter Marqua:-dtJ., No

dia li, o baile infantil, no Ju

ventus, promoção, da Brahma,

que se encarregou da música,
.salão e, aléni disso, ofe�!le:::á.,
refrigerantes gratuitos à garo,'
ta,dia partici,lirante. Toda. a renda.

deverterá em prol da Opera-,

ção Criança 'III.

circulares que perfazem i tra

veículos da concessionária dos jeto dentr� d� �erímetro urba

transportes coletivos do muní, no, a tarifa de Cr$ 18,00 a par

cipio e, além disso a necessida- tir do dia 16 de )Outubro. As li
[de da prestação dos serviços da nnas mterdtstrítaís terão pre-

forma maís regular possível, ob- ços 'específicos f,racionados de

jetivandp oteracer conforto e acordo com o tIlrajeto.
,

J

Festa na Ilha da' figueira

A Cooràienadora :Mlunicipal do

Programa Nacional do Volunta

riado/Legião BrasHeira de As

sistência Sra. Elvira Henschel
,

Bauer, dará a posse à diretoria

do Núcleo de Voluntárias Dire

tora _ Carla Schreiner, Vice

Diretora _ Odete Assís Pereira
v:

'

La Secretária _ Isabel Mir

Brandt, 2.a' Secretária '_ NÚ-

,E de conformidade com

o regulamento do Prêmio
Produtividade Rural 1981,
os produtores escolhidos
têm assegurado a devolu
ção do ITR-Imposto Ter

\ rltorlal Rural reterente a

1981 e receberão" tam
bém, um cheque de Cr$
8 mil, bem como um di
ploma e' uma medalha, do
INCRA, A título. de infor
mação, dada as peculiari-,
d,ades do município� com

, propriedades minifundiá
rias; o valor recolhido do
ITR é baixo, aliadas ao

fato ,de serem bastante ex

ploradas.

O município de Jaraguá
do Sul já escolheu es seus

representantes. Em reú
nião coordenada pelo
Prefeito Victor Bauer, sex

ta-feira, foram escolhidos
os produtores - modelo�
,através de uma comissão,
i'ntegrada ainda por re'pre
sentante do E!scritório Lo';
cal da Acaresc, do Sindi
cato dos Trabalhadores
Rurais, da Carteira de Cré
dito AgrLcola do Banco
d.o, �rasil e da Coopera
tiva Agríco,'a Mista Itaja
ra.

-6. comunidade da Ilha da Fi

gueira realiza días 10 e 11 de

'outubro" a Festa de Nossa Se

nhora Aparecida, De 03 a 12,

saudação com foguetea.
No sábado à noite e domin-

mingo o dia ínteíre, completo
céia' Salete Jark, La' Tesourei

serviço de bar
\ e coziIliha, além

,ra _ Dilma Oppermánn e 2.a
de bai.le, no dia 10 e soarê, na

Tesoureira _ Otilia. Nicolini.
à Nossainovena' comunitária

Sel'lh�ra da C<5nceíção Apareci
da _ Padroeira do Brasil. Ha

verá. missas dias 3 e 10 às 19

horas e, 4 e .1 às 9 horas e, no

venas de 5 a 9, sempre às 20

horaß, cim encerramento dia
12, às 11 horas e, ao meio d�a,

tarde de domingo, com anima

ção do Grupo Musical Oruzeiro

do Sul. ônibus 'Djo sãbadk>

dia lO, do centro às 16 horas e

retorno às 21 e, dia 11, de ho

ra em hora a ,partir das 8 ho-

Para � atos já confirmou

participação a Presidente da

Legião Bra.c;ileira de ASsistên-::ia

em Santa Catarina, Sra. Wilm.<t
Ramos Fonseca. Provavelmente

também ,má a Sra. Oéa Barre

to Bornhausen, esposa do go

vernador do EstadO, Dr. Jorge

Konder' Bornhausen.,

Esta semana, também, foi

lançado o carnê de contribuição

expontânea, ao preço de Cr$ ..

2QO,OO o bilhete, ,com direito a

con,correr a' uma TV ao corCS Te

lefunken, Moto-�ádio � re u

ma Bicicleta Monark Princesa.

Os bilhetes' podem ser adq_uiri
dós na &ala. di PRONAV (Pra-,
feitu)ra Municipal), ou com as

voluntárias.

�as até às 21 horas.Foi encerrada na úl
tima, sexta-feira, com

sucesso� a 1a. Campa
nha do Ménor pela Hu
manização do Trânsito.

, A campanha foi desen
volvida dtJr,ante uma se
mana em todo o muni
cfpio, com a participa
ção de alunos e pro
,fessores da rede esta
dl:lal de ensino e comu�

nidade. 'No encerra-

mento da CAMTRAN os

alunos entregaram aos
motoristas, mensagens

1 p ({mdo mator cuidado
ao dirigirem, à 'fim de
que seja diminuído o

grande número de aci
dentes

'

que ocorrem,
principalmente. com cri
anças,. Curante a' cam
panha aconteceram tarn
bém concursos de re

dação e outras ativida
des relaci'onadas com

Ö setor de trânsito.
CAMPANHA DE
VACINAÇAO
ANTI�óLIO

Dr_ Kaufmann desaparece, aos80 anos
em 29 de maio de 19211. Em 24

de dezembro de 1931, clIS?u-se
com Emilie Simon sua amiga de

Devem receber o prêmio
em 1982. A Prefeitura MtJ

nicipal, como incentivo,
premiará a cada um dos

prOdutores-modelo esco-

lhidos, Cr$ 15 mil. Dos

escolhidos, Eüiiâes da Sil
veira, Arnoldo Gruetzma
cher e Hugo' Hertel já ha
viam vencido o concurso

no ano passado, a nível

municipal, porém, como

nã<? partici'param a nível

regional, foram
'

novamen

te esco.lhidos para repre
sentar o muniCípio. O
concurso regional terá, a

participação de 18 muni
cípios da Região Adminis
trativa da Acaresc de Ja

raguá do Sul, classifican
do 4, p'rodutores para o

concurso estadual, que
concorrerão com os ven

cedores das outras 12 re

giões em que o Estado foi
dividido.

Jaraguá do Sul e região re

ceberam com profunda tristeza
,

a noticia do falecimento, na

noite de quaata-feira; do co

nhecido médico Dr. Erich Kauf

mann, que desapaa-eceu aos 80

anos de idàde, dos quais 27 vi

vidos em Jaraguá do Sul.

Em 1975, conforme o "Correio

do Povo· de 24 de ,maio daC[ue
Ie aho, 'edição n.o 2.837, comple
tou 50 anos 4? ju,bileu de ouro

como niédico de extremada de

dicação ptofissional. Sempre pa

ciente e compreensivo, chegou
It. Jara.guá do Sul por intermé

dio de OSWaldo Heusi, num dia

16 de julho de 1954,' portantQ,
há 27 anos,

N!,!scido
\

em 24 de fevereiro
de 1901', em Geníunch, Alema

nha, filho de Lázaro é Helena

Berg Kaufmann, enfrentou to

dfl: sorte de problemas" tendo,
pelo seu esforço constante, es-

Schroeder, 17 anos como :=:.":a:::�o�:!u";;

município emancipado l'-s-�-r�-m�-�v-idO-�-�-I�r-S-!�-�O---�-U-d!-t�-�-:-I-�-n�-ns-tr·-u·�-A-�p-�-�-u�-a�-es-e-��ru-�i-It!:-,.r-''';'',-�-!-�-�-d}-;-�í-s,-e�-tr-}-�-I
ciedade de Cultura Ar- mentos, tem igualmE;nte Os arranjos mus,icais quais Brasília, S. Pau'
tística e Colégitil São uma excelente coreo- e vocais s�o da autoria .lo, Rio de J,aneiro,' Ni-
Luís, com o Ipatrocínio grafia, sendo composto e re'gência do profes- 'terói� Recife, Salvador,
da Prefeitura Municipal por 32 cantores, 32 sor maestro Tercílio' Vitória: Araçaju, Mao:
'de Jaraguá do Sul, o dançadnas, 6 instru- poffo e a direção artís- ceió, João Pessoa, Cam-

'

jaraguaense terá opor- mentistas" ( g u i tarras" tica e coreográfica es- pinà Grande, Belo Ho-
tunidade de ver e ouvir, baixo, xilofone, garta- I tá confiada a

\

profes�o- rizonte, Sete Lagoas�
gratuitamente, nos dias piano, órgão elétrico e ';r.a co'rreógrafa N'ilva entre outras, marcando
14 e 15 de outubro� no outros instrumentos me- Pinto. A direção geral é presença também, por'
Ginásio de Esportes Ar- nores). Os lTI,eninos 'do Irmão Paulo Carlos várias vezes,' no Um-
tur Müller, o Show Mu' cantores, também tocam Eckert� S.J. guai, nas' cidades de
sical Anchieta - Can- flauta. Ao longo, 'destes 15 Montevidéo e. Tacua-
to e Dança, de PortO' São jovens de 9 a 17 �anos este conjlmto ar- rembó.,
Alegre. As' duas apre- anos que in,tegram o tfstic0 acum�lou, uma - 'Esse, shoW artístico--

sentações c o meçarão Shów Mus.ical Anchie- enorme bagagem artfs- 'cultural, dias 14 e 15

às 20 horas. ta. tico-cultural,' e já se de outubro,' é franquea-
O Show Musica! An- O repertório do con- tor�, conhecido em, do à toda a comunida:'

chieta; nasc�u em 1966;
. junto é dos mais varia- quase tOdo o Rio Gran- de pf1e1Senciar maciça,.

como cOnjuflto artfstico, ,das, pois �presenta nú- de do, Sul, Santa Cata'" mente aos espetáculos,'
formado por 27' meni- meros do folclore régio- 'rina e Paraná, tendo já sendo uma rara oportu-
nos cantores. At�al- nal" nacional e interna- s� apresentado; em vá- nl.dade,.
mente, cOm um ponjun- cion'al, além' de números rias idas prin�ipais ci-

Houve inicialmente uma

pré-seleção de 20 prOdu
tores rurais, sendo 4 os

escolhidos para concor

rerem ao Prêmio Produti
vidade Rural 1981 � ence

tado pelo Ministério da A
gricultura, através do Ins
tituto Nacional de COloni
zação e Reforma Agrária
INCRA.

OPERAÇAO CRIANÇA In

E, no dia 08 de novembro, a
Rua àJo Lazer na Rtia Reinaldo

,

Rau, das 9 às 16 horas.

infância. Está em fase finál de prepa

mtivo te definição a Operação

Criança III em Jaraguá do Sul.Em 1936, chegavam ao Bra

sil sem conhecer os costumes, o

povo e a língua e instalaram-Se
em São Paulo. Em 1937, vieraiJ,
para Videira, no meio-oeste 'ca

tarineDSe. Em 1939" nascia o -ú

ni�o filho do casal Ivo hoje
dentista, casado com Marisa

Tensini Kaufman_n. E· em ....'8.-'

raguá do Sw, chegaram' a 16

de julho de 1945.

No Brasil, conquistou a, rua

segunda p'átm� e em J:araguá
do' Sul, o povo ,conquistou o

seu coração. E o povo que ele
aprendeu � amar na vivência

desses anos todos, foi levar o

S'eu; adeus, acompanhandlo os

funerais do velhó e dedicado
"Dokta" até o Cemitério Mu

nicipal, onde baixou s�pultura
na tarde de quínta-feira.

(

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

Analisando o desempe
nho de cada qual, ' como
I idjer;ança, lassociativismo,
produtividade, ' o r ganiza
ção e administração, re

ceptividade quanto ao em

prego da-tecnologia e as

sistência técnica, divul

gação desses traba'hos,
dentre outros critérios� a

comissão houve IpOr' bem
conceder o prêmio de pro
dutores modelo de Jaraguá

QUALIDADE SUPERIOR PARA QUEM EXIGE
O MELHOR.

Estamos trabalhando -há 63 'anoso Procuran

do levar adiante o ideal e a obra: dos que, nos

'precederam.

Sr. assinante, renove a sua ,assinatura. Ela
,
será importante a continuidade da circulação do
mais ant!go' semanário d'e Santa Catarina.

Anote o nosso novo endereço: Rua Cei. Procó
pio Gomes de, Oliveira, 290.

O Coordenador da

Campanha de Vacina
Ção 'contra a Poliomie
lite, dr. Manoel Amé
rico de Barros Filho,
deu início aos seus con

tactos com as coorde
nações de saúde do Es
tado, visando, a campa
nha a ser desenvolvida
no próximo dia 24 de

Outubro, com a aplica-l
Ção da segunda dose
dentro do atual !progra�
'ma. A primeira reunfão
(Pi realizada' em JOin
Ville, na sede do Segun
do Centro Administrati
vo Region,al 'dé Saúde�
envolvendo o' responsá
vel por aquele centro,
John Bremer, mais os

COordenadores das 7
bases r-êgionais criadas
'P�ra dar apoio à cam

panha. Uma dessas 8a
�es localiza�se em Ja-

raguá do SuL
'

te,. que deve iniciar às 14 horas,
reUlllirá os VeteranoS de 'Sehro
eder e de Jaa-aguá do Sul in-

, ,
, 1legran1Jes das equipes na dé-

cada ® 60, principalmente.
E às 15h30, inicia a partida
principal, entre a Seleção de

Schroeder e o Clube Atlético

Baependi.
Schroeder tornou-Se municí

pio
'

emancipado Jjolítica e ad

mi:nistratÍJvamente em 03 de ou

tibro de 1964 de&Illembrando-'
, ,

se de Guaramirim, a quem ,per
tencia. Nestes 17 anoS, foraIn

prefeitos Plliulo Roberto Gnei-
�,.' t -

pel, L�éro Tepassé,' Aldo Ro-

meo Passold, ... L�éro Tepass�
(segunda gestão) e atualmente.
até janeiro, de 1983 Helmuth

.
. �

Germaz;td Moritz Hertel.

A ComiB>são Ol'ganizadora das

festividàdes alusivaS ao 17.0 a

niversário de eIIlilllllcipação polí
tica e administrativa de Schro

eder que transcorre neste sã

do· dia 3 de' outubro; elaboroU

um programa comemorativo à,
data: 9 horas _ Sessãp Solene

na. Câmara ue Vereadores; 10

horaS, _ salva de tiros a cargo

da Prefeitura Municipal, de

franre a;o paço' e à.9 13 horns _

inicio da ,tarde esportiva, ter.do

pOl lQcal a Wo.�a de esportes
de Grêmio E&p,:;'t;vo Tomaselli;
nlt "ilHa Tomásp.Ui.
A primeira partida reúne as

equitplés õ'.o, Grêmio, 'Í'omaselH e

do Aliança Esporte Clube, for-'

mado ,por atl�tas que, residem

lem Schroeder L O jogo seguln�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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TEATRO A VISTA

loiversariaotes
Dia 03' de outubro

Sr. Vianir Bona
Sra. Serena Vogel Yorgas
Sr. Walter Arnold
Sr. Adernar Buerger
Wilmar Luiz Bortolini, fun-
'cionário de 'A Comercial'
Aldo Carlos Bortolini
,Sra. Maria Odete Gramm
Blank

'

Sr. Haroldo Nagel
Fábio A. Schaldach
Marlice, esposa de Guil
mar stettens, em S. Bár
bara do SUl-RS
Mário Stein
Jaime Glatz
Flávia Tarnawski

Dia 04 die outubro
Sra. Paulina, esposa de
Afonso Franzner
Sr. Wigand,o' Meier, em

Jaraguá-84
Sra. Gilda, esposa de AI�
tenso Wagner, em Jacu
Açu

Dia 05 de outubro
Evalina Schwartz, em Rio
da Luz Vitória
Aírton Luiz Schiochet
Jeferson Luiz, filho de
Luiz (Nella) Beleti, em Co
rupá
Sra. Winni Modro Pütther
Sílvia R. Narloch
Sr. Silvino Winter
! 'Dia 06 de outubro
Fidélis Ponticeili
Sr. Adalberto Siefert
Dia 07 de outubro

Sr. Bertoldo N�itzel
Sr. Mário Borchardt
Sr. Bruno Behling
Malise Fischer
Sra. Lúcia Marquardt
Pomm,efleninng
Sr. Ernesto Torinnelli
Maria Clélia Chiodini Da
rem

Dia 08 de outubro '

Sr. Bruno Wolf
Sra. Frida, esposa de Os
waldo Th�em
Sra. Irene Ziemann
Udo Rawietsch
Dar'lilo BaisaneIli
Eliane Cristina Gomes
César Moacyr Silva
Dia 09 de outubro

Sra. YOlanda Morbis En
'gelmann, em Joinville
Sr. Elmo Lemke
Srta. Wilma G>erent, em

Astorga-PR.
Anderson Dorval, filho de
'Hermes (Dóris) Raduenz
AdeliilO Volkmann, em Rio
Cerro II

'

Sr. Joel, Dias Figueira, em
Fpolis

-

Sr. Carlos Moreira, em

Joinville

Aos aniversariantes, os

cumpriIT,l,entos do CP.

lascimeltos
Dia 14 de setembro

Kenny, filha de Vilmar'
(J�nira) .Martlns >

Dia 1,5 de s�tembro
Divensir. filho de Divonsir
(Ana) Lopes
Dia 19 de setembro

Sandro, filho de Artur

(Irene) Hartmann
Marcela, filha de Arcanjo

# (Teresil)ha) de'Oliveira '

Dia 20 de setembro
• Beatriz, filha die Ivo ,(As�
ta) Koenig

Dia 21 die setembro
Cátia, filha de Luiz (Es-

'

ter) Correia
Fábio, filho de Lsudellno

(Maria), Prange
i:dio, filho de' Erno (Edla)
Vogel

Dia 22 de setembro

Diogo, filho de Alter (Ar
cênia). da Silva
Giseie, filha de >

Reinaldo

(Anita) Diel

Dia 23 de setembro
Marcelo" filho de Edmun
do (Eriane) Küster
Jeimes, filho de Sclane
(Marlete) Paulo
Eduardo, ,filho de Mário
(Mércia) da Rocha
Daniele, filha de Hamilton

(Roselí) Garcia
Alexandra, filha de Jalme

(Albertina) Leandro
Dia 24 de setembro

Luciano,' filho
'

de José
(Nezilda) Moura
Alex, filho de Nélson (Ed
valda) Zellndrc
Fabiano, filho de, Jair
(iT"elsia) Toriz,ani
Michel,e, filhà de Waldir
(Judtte) Giese
Emma, filha de José (Ven
tile) Ochner
Marcelo, filho de Erotides

(Sibila) Odorizzi
Dia 25 de setembro

Marilen�, .filha de Nélson

(Dolores) Fodi
Graciela, filha de Raimiro,
(EIi�na) Radünz
Cristiano, filh.o de Barto
lomeu (Renata) Pellens
Cidinéia, filha de Orlando
(Sônia) Cardoso

'

Cláudio, filho de Antônio

(Aparecida) Stenger ,

Dia 26 de setembro
Carlos" filho de Reno
(Lourdes) Wendorff
Lucelice, filha de Adão

(Ana) Arruda
Elisângela, filha ,de Nélson
(Ida) Ramos

Dia 27 'de setembro
César, filho de Luiz (Mar
lite) Pinteir'

D'ia 28 de sétembro
Josiane,' filha de, Archan

gelo (Maria) Paterno'
André, filho de César (A
delina Zanatta) Lauth

COLUNA ROTÁRIA

RETORNANDO

O diretcr-presídenta da
Marisol e presidente da
Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do
Sul, industrial Pedro Do
nini, retornou de viagem
de negócios empreendida
à Europa, onde manteve
contactos com empresa
'rios na França e �a Itá-

,
lia.

�

CASCUDADA
SENSAOIONAL

O pessoal aqui da, ca
sa, juntamente com ou

tros coleqas Ide impren..
sa, desfrutaram do car+
nho e do bem-receber ,do
amigo Décio Raul' Plaze
ra, que na sexta-feira ofe
receu uma cascudada
simplesmerite sensacional
prá ninguém botar defei
to. Foi na proprtedade
dós Piazera, na Barra do
Rio Cerro. 'E além desse
fato, toram exibidos 'sli
des' sobre fatos e costu
mes dos nossos irmãos,
brasileiros do norte, habi
tantes da paradisíaca a

mazönía, onde Décio pres
tou serviço militar. Cum
primentas ao Décio e de
mais amigos e, na próxi
ma, creia, estaremos lá
novamente.

*

BAILE DO I:-EAO:
DIA 10

No próximo 'di� 101, sá-'
bado, o Lions Olube Ja!
raguá do Sul-Integração,
realiza 'o III Baile do
Leão; com a lescolha da
Rainha do Leão. Oito can
didatas concorrem ao ' ir
tulo �e ingressos poderão
ser adquiridos antecipada
men�s" (ou no' dia do bai
le) com 9S integrantes do
mais novo clube de s,e,rvi
ço da cidade.

*

CONCURSO BONECAS
VIVAS

'A coluna ouviu um zum

zum na cidade de que um

grupo de pessoas' estaria
iAte,ressado em reatlvar o

teatro em Jaraguá do Sul,
formando um Grupo Tea

tral, a exemplo de outros

que surgiram e que, infe
lizmente, pereceram, por
falta de apoio e incentivo =,

Arre! Já era tempo de que
algo neste sentido fosse
realizado. A n te cipada
mente a coluna se oterer
ce a colaborar. com todas
as iniciativas que visem
elevar a nossa cultura.

*

BENDER, :0 NOVa
SECRETARIO

Santa Catarina viveu
momentos de tensão, .trls-
teza e 'dor, com o desapa
recimento, semana passa
da, de vários ilustres ca

tartnenses e gaúchos, mor
tos em dois estranhos de
sastres avlatórlos no oes

te, dentre os quals o gran
de líder industrial e secre-

tário da Indústria e do
Comércio; Hans Dleter
Schrnldt: Em seu lugar o

ex-prefeito, de Jctnvllle,
Nílson Wilson Bender. as

sumiu ontem, à convite do

governador Jorge Bor
nhausen, o novo carqo ,

*

CASÓRIOS' NA
AGENDA

\
Casam-se hoje, n� Igre-

ja Matriz 'São Sebastião,
às 17 horas, os jovens Os
nir Zanghelini e Marly
Tomaselli e, dia 9, às 18
horas, Artur Pamplona e

Judite Dalprá, ,SiI.'{eira. E
na Igreja Evangélica, ,às
17h30, os jovens Rui Barg
e Iraci Manske recebem as

bênçãos matrimoniais. E
da coluna, todos recebem
os cumprimentos.

*

BINGO DOS
ESCOTEIRO'S

O Clube de Mäes do
Grupo Escoteiro Jaco'rita
ba está convidando todas

� as mães' dos'
\
escoteiros e

,

'O Lions Clube ,Jaraguâ lobinhos, bem como as co
do Sul-Cidade Industrial' labbradoras do meSmo,

, promove 'quarta-feira, dia, para o bingo no próximo'
7, o 3. o Concurso de Bo- dia 6 terça-feira, em sua
necas Vivas, com café e sede, com muitos brindes
desfile de modas, promo- e café, como tradicional
ção que, a ex:emplo das men� ocorre. Naquela
ànteriores, promete atin- data, também, será eleita
gir sucesso, pela, própria a nova diretoria, e, segun:

, expectativa que está há- do dica chegada a colu
vendo" IniCia-se às 1 3 na; existem ' candidatas
horas, no: Clube 'Atlético ,dispostas a compor a cha
Baependi, com a renda re- pa. Esse Clube de Mães
vertendo em favor das o- ,foi fundado em 78, quan
bras assistenciais do mu- do presidente do Grupo
nicípio. Mais de' trinta Escoteiro Ângelo 'Pradi.'
lindas' garotinhas foram Nilza Beni ,foi a primeira
inscritas, garantindo o su- presidente e Gillian, Her
cesso em termos, de par- mánn a segunda prElsiden
ticipação.

.

te, desse Clube de Mães.

*

,

Relógios Seiko, Technos,
RiGoh, violões,. eristais e ar

,

tigos pa,ra presentes é cpm o

L a n 'z nas t e r
(j seu relojoeiro.

Fone 72-1267

Fazemos 'tí:l.do para lihe ser

vir bem.

,

'�nnlli�lIn-
COMPLEXO TURfSTICO ------------------.

JARITA
Um passeio
inesquecfvel.

Kaffee Haus, 'Lanchone
te, Ponto Turístico,

Play-Ground ,e
amplo ,estäcionamento.

*

KONDER REIS
EM JARAGUA

,

'Pata participar da reu-,

nião do Conselho de Ad
ministração da EleCromo-
tor'es Weg, estará em Ja
raguá do Sul, dia 12, o

ex-governador Dr. Antô
nio Carlos Konder Reis.,
Ela é membro do Conse
lho e, possivelmente

.

no

mês' de novembro virá pro'
ferir palestra para o em

presariado jaraguaense.
, ,

*

CONV'ÉM ANOTAR DIRETORIA DA FLUTUANTES
/ l APAE * Na última quarta-fei_

O IBGE está ultimando .1 ra, casais foram recebidos
preparativos para, a par- Na sequnda-teira, dia 3, para jantar na chácara da
tir dos dados d� Censo:,,' a Sra. Janete Marcatto família Marcatto, pelos a
desenvolver dois amplos recebe a diretoria da Às- migos Flávio '(Janete)estudos sobre importan', scclação de Pais e Ami- Marcatto ,

tes temas. O primeiro, gos dos Excepcionais de • * Maria Júlia Gonçal-
voltado para a fecundida- Jaraguá do Sul, cferecen- ves Emmendoerfer reçe..'
de, tentará saber as ra- do além do Recanto da beu as amigas do seu Gru
zões pelas quais a popu- -Laçoa Marcatto para a po de Lanche, em sua re
lação braslleíra cresceu, reunião mensal, uma re- sldêncla, na quarta-feira.
entre 1970 e 1980, a ní- cepção , Começa às 16h * Santa Catarina sedia
veis inferiores aos espe- 30 minutos: em 1982, no Centro d�
'rados . O segundo, pro- Promoções da Citur, em
curará descobrir porque * Balneártc Oarnborlú, o 9.0
as migrações lnternas :o ' Congresso Brasileire da
corridas na mesma déca-

,

DE RETOR'NO tndústria de Torrefação e
da foram diferentes das Moagem de Café, onde
observadas em qualquer De vclta da bela viagem Jaraguá do Sul irá marcar
outro período de nossa empreendida a Manaus e presença.
história. .

a Belém, maravilhados pe- * "O mérito do traba-
lo que viram e sentiram, lho não 'está em sua difi
o casal Eugênio Victor culdade, mas no grau de
(Brunhilde Mahnke) Sch- caridade, de amcr, de
môckel. Passaram uma 'união com o Cristo, conti
semanada gostosa no nor- do na a'rna daquele que
te/nordeste do país e age (Simone Patris).
contam muitas novidades * O Dr. Fernando Mar-
de lá. condes de Mattos, Presi

dente da Si'dersul, que"
'tem grande admiração
por Jaraquä do Sul, desde
os tempos em que aqui
residiu, receberá no dia
23 próximo, o título de
"Homem de Aço 81", con
ferido pela ASSOCiação do
Ferro e Aço de Santa Ca
tarina.
* A coluna registra

convite, para participar,
dia 9, às 15 horas, em Ca
çador, das solenidades dê
inauguração do Laborató
rio de Fisiologia e Nutri
ção Vegetal, Câmara Fria
e Casa de V'egetação da
Estação' Experimental da
Empasc de Caçador.
* Também convite re

cebido para o vernissage
,e lançamento do livro
"Sem:pre é bom' Sonhar",

'

da artista Nini, ocorrido
dia 1.0, na Capital.'

*

,
'

*

OUTUBRO, M�S
DAS DEB'S

Sem dúvidas, o aconte
'cimento social mais ím

portante do ano é, o Baile
das Debutantes do Bae:
pendi, dia 1,6. Tudo está
em fase de preparativos
para garantir o sucesso.

No próximo dla
'

6, as pa
tronesses Florllda Donini
e Albany Sens oferecerão
um coquetel às suas afi
lhadas ,ej mães, e, no dia
9, o próprio clube ofere
ce jantar às debutantes e

seus pares. O baile bran
co será nc dia 16 de ou

tubro e, convites neste
sentido já estão circulan
do, inclusive iniciada a

vendagem de mesas, po
rém, sem reservas. A a

presentação s,eirá de Ge
raldo José e de João Ba
tista Prim, traje rigor com
pleto e orquestra -, Gru

po Musical' Itamone. Vai
ser um sucesso!

*

EM N'OVAS'
INSTALAÇOES

Cumprimentos a dire
toria da Sociedade Grá
fica Avenida, que cons

truiu novas e funcionais
instalações, na rua Seme
Ma1tar, ondPl era o antigo
Baependi. Em compa
nhia de Udo Wagner vi
sitamos todas as depen
dências. Daqui, um am

plexo aos amigos da Grá'"
fica Avenida.

*

EM RIO DO SUL

Após permanecer. du
Iante seis a('os em Jara
guá do Sul, já residindo
lem Rio do Sul o casal 'a

migo iJerôl1imo (Alba)
Loz, onde Jerônimo ,assu
miu quinta-feira a direção
do Centro de Treinamento
daquela' cidade. A sua

transferência foi uma sur

'presa a todos. Ficamos,
assim, privados do con

vívio destá simpático ca

saI.
*

Rodovia SC-301' --- Km 5

Jaraguá do Sul-S.C

*

TROCANDO IDADE

Dia 1.0, quinta-feira, re

cebeu cumprimentos pela
passagem d91 seu natalí
cio,' o conceituado médico
e arnigo, também chefe' da
Unidade Sanitária de Ja
raguá do Sul (Posto de
Saúde), Dr. Luiz Martins
Gonçalves. Recebe tam

bém, embora tardiamente,
as felicitações da colu-

,

na.

*

DE VENTO EM
POPA

Muito contentes os pro
prietários da Cozinha In
dustrial, instalada na rua

João Marcatto, pelo su

ce$SO que O empreendi
mento vem obtendo. In
clusive, tomamos conhe
cimento, novas empliosas
aderiram a cozinha indus
trial, pela efi�iência com

provada.

,*

PRO,NAV

Toma posse quinta-fei
ra, 8, a diretoria do Nú
cleo de Voluntárias do

,Programa Nacional do Vo
luntariado, de Jaraguá ,do
Sul, em ato que terá lu

gar o ClUbe Atlético Baer
pendi., Antes da posse
haverá a inauguração das

dependências cedidas pe
la municipalidade à en

tidadê.

*

RECEBERAM
AMIGOS,

i
O casal. Dr. Friedel

(Rosita) Schacht recebeu
ontem, sexta-feira, para
um jantar, em sua bela
chácara, vários amigos,
dentre leiies casais inte
grantes d.o Clube Intimo

, Menegotti. Esteve - muito
animada e descontraída.

"

MUSEU
HIST'ÓRICO
Está causando visível

preocupação no e-mpr9r'
satiado local, o destino
das fotografias hiljitóricas
expostas por ocasião do
centenário de fundação
do município e onde to
,ram aplicados Nários mi
lhares de cruzeiros, inclu
sive com a participação
do Governo do' Estad.o ,

Elas encontram-s'el atual
mente no Agropecuário,
coloradas e" pelo menos a

metade estão estragadas.
É necessária providência
urgentíssima para que as

re.stantes não tenham o

mesmo destino.

!I
,

, l'

Na reuOlao do dia 29, o Protocolo, pelo
Comp. lido, anunciou as efemérides da semana:

dia 24 � aniversário de Gjlberto, filho do' Comp.
Loreno; 25, aniversário da Sra., Olga, esposa do
Camp. Ljo'lindro e do Comp. Moacir; 26, al'liversá
riá de Paylo André, filho do 'Comp. Rodolfo e, 28,
aniversário de Sidnei, filho do Comp. Januário.

O Comp. Mario, qiretor respons�vel pe!os
Serviços Internos, lembrou da necessidade do der

,
senvolvimento do quadro social, que no exercíCio
anterior quando da presidência do Comp. ,lido,
haviam' sido apontados diversos nomes ,e que pou
cos foram lembrados para participarem de reu

niões do Clube. Salientou que este assunto me-

recerá ênfasei nas próximas reunião.
'

O Comp.anheiro Presid�nte Bruno comuni-
COCl aos companhéiros presentes da necessidade,
neste :mês dp outubro, da indicáção do' presidente ,

para o exercício rotário 82/83 e para o mês, de

Inovembr9, de 83/84,' sendo que para o ano rotário
82/83, já tinha sido cogitado o nome do Comp.
Márcio, como provável presidente. Já o Comp.'
J,e:rônimo Loz, emocionado, anunciou o' seu afas_'
tamento do 'Clube, em virtude de sua transferência
p,a.ra a direção do Senai de Rio do Sul. Em no

me dos demais, o Comp. Norberto agradeceu o

e,npelOho e dedicação do Comp. ,Jerônimo nas ati
vidades, rotárias bem Gomo na comunidade" atra-
vés do Centro d� Treinamento do Senai, que di
rigia.

-

"

Nesta eSitação,
vista-se bem e conforta
velmente. ,Compre cal

çados ie confecçõe,s na

Cinderela, onde você
encontra as melhores

opções.

Cinderela

Veste bem. ,A modla
certa.

Il8l1tleUl•••• - 1••IIUat.
Decorações para casamentos - De

corações para Igrejas - Decorações
para clubes - Arranjos para festas -

Plantas ornamentais e Buquês em Ge

raI.

FLORICULTURA IMPERIAL

Rua Reinoldo Rau, 626 - Jaraguá do
Sul SC. ' :,

€ons,trutora
'

A JAS Ltda.
Construção Civil",Cálculos, Proj'etos e
','

Orçamentos.

Compra, venda e administração de imóveis é com a IMOBllIARIA ME
NEGOTTI LTDA, competência indiscutível no ramo imobiliário.

Dispomos de apartamentos e salas para alugar no Edifício Meneg,otti.

.

�Reloloana Avenida.

� ...

ETERNIZE OS BONS MOMENTO,S

Uda.Imobiliária. - Menegotti
,

Garantia e segurança para .() seu im�Qstimento.
Av. Mal. Deodoro' dá Fonseqa, 855 - Edifício Menegotti, 1 �o andar

Sala 104.
'

I

,

Presenteie com jóias e as mals finas sugestões

�:,:s��dOARIA
AVENIDA. "'arechal e Getúlio

I:
�--------.--------���--���------���

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PROMOTOR SUBSTITUTO - Encontram-se

abertas, pelo prazo de 30 dias, para bacharéis em

,direito, 'as inscrições para o Concurso ao. Cargo
de Promotor substituto, da,carreira do, Ministério
Público de Santa Catarina. Os pedidos de irts-,

crição, acompanhados de duas fotografias 3x4,
deverão ser entregues ao Procurador Geral do

Estaçio, João Carlos Kurtz, e entregues no horá
rio das 14 às 18 horas, na Secretaria da Comis
são do Concurso lnstalada no prédio' da Procura

doria Geral, do Estado - Praça XV de Novembro,
n'o 6, em Florianópolis.

. COMUNIDADE CATóLICA ..- 1) Durante o

mês de outubro à Igreja volta-sé para as suas

áreas missionárias, que são as que ficaram mais
no abandono em épocas passadas lei onde a Igre
ja precisa acentuar a evangelização, isto é, o

anúncio da boa nova da salvação, trazida pelo
Cristo. Dia 10 de outubro, sábado 'próximo, à noi

te, estará em nossa comunidade um missionário
da Amazônia, Padre Luiz, para falar sobre as

missões do Norte do Brasil.

2) Festas: dias 10 e 11 de outubro, Capela N. Sra.
Aparecida, Ilha da Figueira. Dias 17 e t8 de ou

tubro, Comunidade S. Francisco de Assis, Rua
Jclnville , DIas 24 g-25, Capela S. José do Bairro
João Pessoa, imediações da Jarita e, a festa da
Comunidade S. Judas Tadelu está prcqrarnada
para os dias 14 e 15 de novembro. 3) Mês de
Outubro - Mês do Rosário, onde toda a comu

nidade está convidada a meditar, de modo, es

pecial" os mistérios da redençãd. Podem 'adqui
rir'o livl'ie�ó na secretaria da Paróquia.

COMUNIDADE EVANGi:LlCA - Com culto
às 8h30 e almoço no Ba�pendi, despede-se o P.as
tor Raul Wagner e famllia, que durante seis anos
e meio serviram a comunidade. Seu novo, campo
de trabalho será Lages e, comq cand�datQ' _,para
preencher a vaga que fica com a saída do Pastor
Wagner, a'presenta-se teim culo, às 19 horas, o

p.astor Guenther Rueckert, atualmente em Canoi
nhas. 2) Neste fina.l-:-de-semana,' cultos n,e'ste sá

bado, às 20 ,horas, em alemão, em Nereu Ramos

e, no domingo, às 8h30 em Jaraguá do Sul (P)
com batismos e será o cult� de despedida do
p.astor Wagner. Às 10h, na Estrada Nova (P) e ��
19h, culto com apresentação do Pastor Guenther,
no centro. 3) Estarão de plantão neste final-de
semana" os PP. Armando, Claas de Guaramirim
e Gerhard Briese, da Barra do Rio Cerro.

.

�KOHLBACH SR
� SUPERMOTOR

JUIZO, DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL ,DE CITAÇAO
. j

O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JA-'
RAGUÁ DO, SUL, ESTADO DE SANTA

CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o- presente edital de

citação, com o prazo de trinta (30) dias virem ou
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
por parte de MARISOL REFLORESTAMENTO
LTDA. � pessoa jurídica de,direito privado, com se�
de à Rua Bernardo Dornbusch nO 740, nesta Co
marca, através de seu bastante 'proeurador, advo-

_ gado dr. Gilberto Cassuli, foi requerida a ação de
USUCAPIÃO N° 8.025, para a aquisição do se

guinte imóvel: Um terreno rural encravado e ane

xo a maior porçãp, de propriedade da autora,· 'si
tuado no lugar denominado Ribeirão das ,Almas"
neste Município, com a área total de 78.757,50
m2, com os seguintes limites e confrontações,: ao

norte !por um travessão de 315 metros com terras

de Werner Schuster; ao Leste, por uma linha reta

de 402 metros, com um paredão de pedra e' área

imprestável para agricultura, de quem de direito;
,

ap Sul� 'por uma linha de 103 metros, com terras

de Alfredo Ponadt; e finalmente ao oeste numa

linha de 375 metros, com terras da requerente.
DESPACHO DE FLS. 16 E VERSO: I - Marca-se

.

o dia 061-11/81, às 9,30 horas; para ter lugar a

audiência prévia de justificação de posse, citan
do-se os confrontantes certos por mandado e o-s

incertos e os ausentes por edital, com o prazo de
30 dias, expedindo-se ofício à Fazenda Federal
Estadual e Municipal, sob a aQvertência dos arts.

285 e 319 do CPC� valendO' fl citação para topos
Os atos dö processo, iniciando-se a partir da sen

tença que justificar a Iposse o prazo para contes
tar a ação. II - .Dê-se ciência ao MP. III - lt-se.

(as) Hamilton, Plínio AI 'es - Juiz de Direito - JS.
29/05/81. E, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessad.os ausentes, 'incertos e desco

nhecidos, foi expedido o !presente edital, que será

publicada na forma d.a .Iei e afixado no, local de

costume, as portas do Fórum, correndo o prazo de
15 dias para contestarem� querendo, a contar da •

intimação da sentença que justificar a posse, sob
pena de serem tidos como'verdadeiros os fatôs ale

gados pElla autora. Dad.o e passado nesta c!d�de
de Jaraguá do Sul, aos dezoito dias do mes de
setembro do ano de mil .novecentos e oitenta. e

um. Eu, Adolpho Ma:hfud, Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito

SEMANA 03 a 09 DE O,UTUBRO' DE 1981

" )

Proclamas de Casamenlo
Äurea MiülJer Grubba, Ofidial do Registro Ci-

.

vil/do 1° Registro Civil dO 10 Distrilto da Comarcal
• Jaraguá do Sul, Estado de' Sla. Cs'tarina, B.rasil.

.

'Faz saber que compareceram em carfório,
eXiibindo os dOcumentos exIgidos pela let, SI fim
de se habililtarem para çasar:

Edital 12.174 de 23-09-1981

AFONSO PEREffiA E EDI

TIS SELINGER

Ele, brasileiro, solteíro, ope

rário, naturaä de Canelínha,
neste Estado domiciliado e

,

residente na Rua Antonio

Carlos F1erreira, nesta cida

de, filho' de Antonio Pereira

e de Luiza Gonçalves' Pereí,
ra,

El!l!, brasileira, �lteira, ope
rária, natural de Dona Em

ma, nest eEstado, domícílía,
da e re$idente na Rua �ão
Leandro, nesta cidade, filhà.
de Sarvilino Selinger e de

Delma RasqueI Selinger.

Edital 12.175 de 23-09-1981

NELSON COMIN E LUCI

MAR PALMIRA LEIER

Ele, brasileiro, solteiro, co

mercíárão, natural de Cri

'ciúma, neste Estado, domici
liado e residente na Rua

João PlaninsCheck nesta ci-
,

dade" filho de Benjamin Co

min e de Maria Laurindo Co

mino

Ela, brasileira, - solteira, ope

rária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e reslidente

na· Rua João Plani'nscheck,
nesta cidade, filho. de Coma
do Leier e die Olinda Sàlpson .

Leier.

Edital 12.176 de 24-09-1981

NILO STENG:çR E MARIA

MADALENA SCnwffiKO

WSKI
Ele bl1aSiIeiro, solteiro, la-

,
(,

vrador, natural de Jaraguá
do. Sul, domiCiliado e re&t

dente em Garibaldi,
-

neste

distrito, filho de Adolpho
Stenger e de Regiiia Sten

ge;_-.

Ela, brasilejra, solteira, do

lar, natural de J'oaraguá do

Sul, domiciliada e reSidente
em Garibaldi, neste distri-

t,o, filha de Gabrile Schwir

kowski e de Reg. Paatein

SchWirkawskii.

Edital 12.1'77 de 24-09:"1981
ARINO VALLE E DEISE EU

SETjE MABA

Ele, braaileiro, solteiro, re

pres'enrtante, IlI9Jtural de Rio

do Oeste, neste E;stado, do
miciliado e residente na Rua ,

Guanabara, nesta 'cidade, fi
lho de Ádolfo Valle ,e de

Nprma Valle.

Eliai, bra.siliera, solteira, aux],
'liar de escritório, natural de
JiU"aguá .do Sul, domiciliada
e esídente na Rua Verdi
FrancisCo Lenzi, nesta cida

de, filha de Antond'o Maba e

de Luzi Zumaclh Mab�,.

Edital 12.1'78 de 25-09-1981

CAUBY GUSTAVO MATHE-:
DI E MARIA MARGARETH

PATRICIO

Ele, brasileiro, solteiro, in

dustrial, natural de Jaraguá
do Sul domícíjíado e rest- .

,

dente em Nereu Ramos nes.,
,

te distritp, filho de Gustavo

�athedi e de Edeltrudes Ry
lander lI4thedi.

Ela, brasileira: solteira, dp

lar, nakural de Laguna, nes
te Estado, domiciliada e re

sidente em Nereu Ramos
,

neste distrito, tilha d,e Se

bastião Manoel,Patricio e

de Rosa Brigida Patricio.

Edital 12.179 de 28-09-i981
'SILO ROEHRS E CLACI

MARIA SCHAEFER

Ele, brasileiro, soltiero, opte

rárip. IUl;tm-a1 de Lagoäo-So-.
ledade-Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente' na
Rua Amazonas nestá cida-

,

de filho de Edruino Puilher-
, ,

me Roelirs e de Adi Lori

Hoffmann.

Ele, brasileira, SOlteira, ,do

lar natural de Três Pass'Ps-
,

Rio Grande dp Sul, domiCi
liada e residente na Ruá A

mazonas, !nesta cidade. fiIha.
-

de Bennp Schaefor e, de

Blondina Schaefer.

EdiJtal 12.180 de 28-09-1981.

GERSON CARLOS DA 'SIL

VA E ONALIA ELEUT�RIO

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rárdo, natural de joinville,
neste Estado domiciliado e

,

residente' em Jaraguá-Esíquer
do, neSte disfritp, filiho ®
Eduardo da Silva e de Cecí

lia da Silva.

Ela brasileira solteíra, do
, ,

lar, na�al de lWgauã do

Sul, domiciliada e residente

em J>araguá-EsquerdP,1 lttlSte

dístrdto,
.

filha de Geraldino

Eleutério e de Dolores Ca

mi� Eleutério.

Edital12.181 de 29-09-1981

'PEDRO LAURENTINO PEL

LENSE E LOTTI KRUEGER

Ele, brasileiro, solteiro, me

cânico, natural de Guarami

rim, neste Estado, domicilia
do e residente em Rio Cer

ro I, neste dístríto, filho de

Nicodemus Pellense e de

Maria Klem Pellense.'
,Ela, brasileira, solteira, ope
rária, natural de Massaran

duba, neste ESliado, domici

liada e residente em
-

Massa

randuba, neste Estado, filha
de Alfredo Krueger e de

Reinadia Krueger.

Edital 12.182 de 29-09-1981

,ROLANDO WELLER E LI,.

DIA KOtS

Ele, brasíleíro, solteiro, ope

rário, natural de Jaraguá do

Sul, dómiciliado e reSidente

€m Três RiOS do Norte. neS

te distrito filho de Fritz
, ,

Henrique Weller e de Mar,a
,

Erdmann Wel!er.

Ela, brasl1ea-('.. solte,ra ope'

rária natural de Jara�uá do
,

,

Suil domiciliada e 1."esidente
,

na Rua Roberto' Z,iemann,
nesta cidade, filha de' Altre

Kols.

dio KaUf e de Lili Schumu
/

cker Kols.

Edital 12.183 de 30-09-1981

PEDRO DUARTE VIEm/l. E

NAIR OLGA CORREIA

Ele, brasileiro" solteiro, ope

rário, natural de Guarami

rim neste Estado, domici--
, ,

liado e residente em Jara-

g1:1á-Esquerdo, neste distrito,
filho ,de Alvino Vieira e de

Isaltina R� dia·Silva.

Ela, brasileira, �olteira ser-

,v®Jte, natural de Itajaí, r..es

te Estado, domiciliada e re

sidente em ,.?"araguá-EsqUl'lr
do neste' distrito, filha de

,

João Correia e de Olga da

Silva Correia.

E para qUie chegUe ap cOnhecimento de

todo'SI, mandei passar o prese'nte' Edital, qule! será

publicado pe,la imprensa e em cartório, onellel será
:afi�ado duranlle 15 dias.

Decretocria escritórios
da' Junta Comercial
Ö 'governador Jorge Bornhau- -fCJl'cional dos Escritórios Rf:'- dos no Regimento Interno :!a

sen assinou declleto, criando e gionaJs serão regi';los e clefini. . ,J;(iCESC.
incluindo-os na estrutura orga-

iDizacional bá.sica da Junta Co-

mercal do Esltado de Santa Ca-

tarina - ,Z'UCESC - 18 Escrr

tórios Regionais, a serem insta

lados nas sedes das s�tes
microrregiões: Arara.ng'u;á, Blu

menau B'l'USque Chapec6; Cri- .

"
,

cirú.ma; Caçador;
.

<Janoinhas,
Concórdia, Ltajaí, Joinville, Joa
çaba, Jaraguá do Sul, Lages São
Miguel DlOeste, TUbarão e Xan-

xerê.

Os Fßcritórios serã:o implan

tados gradBltiv:.\mente, obedeC:Í

dos os critérios lie maior -vdu

me de serviçO e fluxo do proces

so, observadas as disponibilida
de;:J de recursos orçamentários ( ,

ilúmanos e mat<riais Para a

'nstalação e ma "ll,ltenção d,os,

n'.esm�, a Junltt Comercial do

EsladJo poderá firmar convp._

sios com as Associaçí}es Comer

ciais e Industtiats·e outras en

,tidades, visando o apoiO mate·

rlal €I fin�oeiro mdispensáve!

a,. desenvolvimenf;oj de suas �

tivid-ades.

A organização cperación!1l; e

Funilaria Jarag,uá Ltda.
Calhas para todas as fina_lidactes. Faça-nos

uma visita. Estamos em condições de atendê-Ios
eficientemenlte.

Rua Felipe Schmld!, 279 _ Fone ,72-0448 '_

Jaraguá do Sul-SC.

Prensas pl fabr. tubos dé concreto sem armação desde �,15 a' O,60m
- Fôrmas. anéis de base, êmbolos e lâminas pI rep�slçao em pren
sas de iubos de todas as marcas - Conjuntos �ibratorios p/ fabr, de
tubos de c<'lncr,eto desde 0,15 a l,SOm simples e VRS-lSOO, nos tIpos
ponta/bolsa e macho/fêmea nos padrões Standart. DNER, DER etc.
_ Enderéitadoras de ferro - Prensas de blocos - Pren,sas de lajIQtas

. pl pavimentação - Guindastes tipo portico, ,fixo .e ,movei -:- Talhas
elétricas de tam,bor pI at;, 3 tons. - Mesas vlbratonas - ,Formas p/
vigas e pré-moldados <'In geral - AHmenta�ores de correIa p/ pren
sas e vibradores - CMrinh?s IPi tubos e pre-moldados - R�dutores
d,e velocidades - ßetoneiras reversiveis, basculatltes e portale,s,

Elétro-Vibradores

lnser. Esl. 250661721 - CGC 83619197/0001-79 - End. Teleg": "VIBRADORES"

Rua José Stulzer, 80 (próximo a M. WI,helm) - Fone (11473) 72-1071

Caixa Postal 211 - 89.250 JARAGUÁ DO SUL - SC - BRASIL

Melhora l expectativa·
de vida do brasileiro

A expectativa de vida, a taxa

de analrabetdsmo e. a mortaä,

dade infantil São três indicado

res que melhoraram no Brasil

na última década, se� da

dos revelados pelo presidente da

F,undação IBGE, Jessé Montel-

Jeg.<;é Monte1.Jo destaco-r c er'

velhecjmento relativo di ,opu
Iacão brasíleíra que 'rt:sulta

- ,

das menores taxas de mortali-

dade a.pps OS !5 anos. de idade.

Ele explicou que o envelheci
da população acarreta um s

cíal ,(lNP),S ",rinclpalmente
créscímo de custo do seguro so

no Brasil que não tem ume Ida

de mínima ;;>am _a COIJ(,'�SôÍ\:)
da, aposentád�:..·'.'1, ��

Disse que, em 1960 a popula
ção de 15 a 59 anos reprssenta
VI;, 52,6% do total, mas em 1970

avançou para 52,a% e para ....

5�,1'% em 1980. Os que têm maís

de 60 anos também aumentaram

na composição da população:
passaram de 4,7% 1:0 total. em

1960 para 5,1'% em 70 e 6,5%
em 1980.

A população irbana cont.nua

a aumentar no Brasil, caracte

rizando-se a continuidade do ê

xodo rural intensamente na dé

cada de 70. A população urba,

na representava 55,9�% em ..•

1970 e passou a representar ••

67,5'1% -;em 1980. -4- concentração
11M grandes regiõeS me+rop,oU·

tanas também se mant�ve na

última década. Ern 1940, ess'18

regiões detinh;am 15,2% dia po

pulação. Em 1970, essa partici

pação pulou para 25,5%, tendo

chegado a 1980, com 29'%: A re

gião que mais cresce populacio-'
nalmente é a Grande Curitiba.,
com um aUm'ento de ,75,7% en

<tre 70 e 80 embora a Grande

Sã;o Paulo tenha tido o maior

aumento absoliot na décadá:

maiS 4.451.000.

»,

Embora ainda ao considere e-

leva.da, Montello disse qUe a

taxa de mortalidade passou ele

11,6% em 1970 para 9,6% em

1980. A esperança de vida ao

nascer, entretanto, passou de

42,24 anos em 1940 para 52,& a

nos em 70 e pulou para 57,9 a

nos em 1977 Enquanto iSSO, as

, psesoas Wllllfabetas em 1970,
qUe representavam 30,6%. da

população de 15 a 69 anos pas

saram a 24,7% em 1980.-

Por esses dados, verifica-se

que o Brasil tem, aínda, cerca

de 18,5 milhões de pessoas a-'

nalfabetas de maís de is anos,
embora o analfabetismo tensa

diminuído SUbstancialmente nos

últimos 40 anos: ein lQ40, os a,

nalfabetos representavam 545% .

dez anos depoiS, a taxa caiu pa.,

ra 50,3%, passando a 39)j% em

'1960; 30,6% em 19�0 e 24:,7'i� en

1980.

Apesar' d a melhoria nesse

indicarfur ge:re_l, o presidente
do IBGE mostrou que as crian

ças de 7 a 9 imos estão meio a

meio repa' i:.dr.s entre as alfa

betizadas e não alfab�tlzacl3.s

(50,4% contra 49,6%, re:;:Je�tl

vamenrte). Na faixa das criem

ças de 10 a 13 anos, as alfabc'ti

ze,das representam n.!)% E as

não alfBibetizada.� 22,1%.
\

Simpósio sobre ensino
�.. profissionalizante

O Grupo de Tmbalho da Se

cretaria da Educação,' compos

to pbr membros do SEEESC,

UDESC e C�, fundiUl-Se com

outr'os interessados entre eles
; ,

o representante do CEE, Pe.

Aegídio Korbes, � fim de definir

a proposta de Santa Catarina a

EIer apresentada . lIlO Simpósio,
Nacional sobre Ensino ,Profis:'

sionalizante na Câmara d,!OS
DeputadOS, de 6 a 9 de outubro

em Brasília.

PERFIL PARA. O ENSINO

DE 2.° GRAU.
Segundo o Presidente da Co

missão de Educação e Cultura,
Deputadb Rômulo GaIvão, o ob

jEltivo central e ptt"e�ominante
será a' deffuiÇão de um perfil

para o ensino de 2.° graUf, ao,

qual a Lei 5692/71 conferiu fun

ção terminativa de habiliw,ção
profiSSional m� que sob este

,

a$pecto jamais Se viabilizou a

contento.

O Simpósio vai examinar os

principais proble� sirgidos
com a universalização do cará:
ter profissionalizante 40 .ensioo

de nivel médio, diScutin.dp al

tenativas que propkiem condi

ções de institucionalização den-.
tro do sistema educacional.

O Simpósio é aberto, sendo

que participarão diversos Siindi.

ca.ioo de escolas partic�s e a

Federação Nacional dos Esta

beleci'men� deEnsino, além de

outras entidadeS educacionais.

(
ÁUREA MOLLER GRUBBA

Tabeliã Designada e Oficial do Registro de
Protestos.

EDITAL:
I

P,elo present� .edital de citação pedimos aos

sehnores abaixo' relacionados que compareçam
em nosso Cartório para tratarem de assuntos de

seus interesses: ADEMAR NAsATTO Rua: Exp'.
Cabo Harry Hadlich� 29 - NESTA - IND COM

. DE CONFEC JOSEANE LTDA - Rua: Atanasio

Rosa, 67..- GUARAMIRIM - IVO ALOISIO STIN
GHEN - Rua: João Januário Ayroso, 135 - NE$
TA - LÚCIO SPÉZIA - Rua: Bahia, 103, Jara
guá Esquerdo - N,ESTA - LUIZ ROSA - Rua:

230, nO 179,;_ NI;STA - ODILON GONÇALVES...-.
Av. Mal. Deodoro- da Fons'e'ca, 183 - NESTA
OSNIR PAVANELLO - Rua: Domingos da Nova,
sinO - NESTA, - RENO RIEGEL - Barra áo
�io Cerro PJIC Com. Ewaldo Benthien - NESTA�
ADAUZffiA PIAZERA DE AzEVEDO - Oficial Maior

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Carros Usados Revisados
Passat LS Verde. , ! .

Passat -LS B'e1ge , ..•...........

, Passat TS Preto .. , .............•......

Passat LS 'Beg� •.....••••.......... , ..

Corcel LDO Branco .. ' ...•....•...••.•

Corcel LDO Vermelho Veirsàlhes .•. � •...

Corcel Verl11elho •••...••..•... ,.•..••.•

CheveUe Marron' '.

Brasília Branca .. -.i_ ••• >� ••••••.

1978
1978
1980
1980
198Q
1980
1977
197(
1978

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF N.o 84.438.591/0001-34

DIretor:

Eugênio Victor SchmOckel

Colaborado...:
Flávio José Brugnago,' Yvonne Alice Schmõckel Gonçalves,
,Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Jönlor, Rudolf HIrsch
feld, José castilho Pinto, Dr. Joeé Alberto Barbosa.

Redaçlo, Admlnlatraçlo e PubDcldade:
Rua Procópio Gomes de Oliveira N.O 290.

89250 - JaraguA do Sul - SC.

Composlçlo, Imp......o e Circulação:
Sociedade GrAflca Avenida Ltds. - Jaraguá do Sul, - SC.
Assinatura anual: Jaragué do Sul e regUlo .•. Cr$ 800,00
Assinatura Semestral •••••••••.•••.•••.••. -. Cr$ 450,00
Outras cidades ••.••••••••••••.•....•..••. Cr$ 1,000,00
Exemplar awlso ,. Cr$ 15,00
Nömero atrasado ,..... Cr$ 20,00

Esle Jornal Dlo se re&pOn-'dblllza por artlgQS a..lnados e nem

devolve ortglnalt.

Construtora Seria 'Ltda.
CO:NSTRUc;AO CML, ENGENHARIA E

COM!RCIO DE MATERIAL
j)E CONSTRuÇAO.

Rua Joio Picolll, 94 - Edif. Carlos Spézlá
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Viação' Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua �

comoção, ' colocando à disposição modemfssl
mos Onlbus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila. rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Jardim ,São Luiz,
.

,

em fase final die execução Aguardem para breve
lotes com toda E! infra-eátrutura· completa.

I (mpreendililenlos Imo·biliários
MarcaDo LIda.

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

TerrapJenagem Vargas 'ISERVICOS DE RETROESCA'MDEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA

Tubos Sta. Helena
TUBOS bE CONCRETO EM GERAL,

Rua JOlnvUIe, 1016 - Fone 72�1101

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA O

. SEU IMOVEL
'.

Rua Wa'ldeÍniro Mazureehen, 42 - Fone 72-1342

Começou ' o pagamento ,do Pasep
Desde quinta-feira, 10 de outubro, o Banco do

Brasil está pagando Cr$ 41 bilhões ,a três e ,meio mi
lhões de participantes do Programa de Formação 'do
Patrimônio do Servidor Publico (Pasep). Além do abo
no no valor de um' salário mínimo regional para quem
ganha até cinco salários mrnimos, o Banco do Brasil
paga, também', os rendimentos e o saque para quem
apresentar as' certidões de casamento" ou Ipara quem
tiver direito' a saque por aposentadoria ou, ainda, para
os dependentes dos participantes que faleceram.

- O atendimento do Banco do Brasil vai até o dia
10 de'junho do ano que vem e, com exceção dos parti
cipantes cujo número de inscr.ição tenha final "O," e

"1", os demais receberão seu abono com o valor já rea�
justado para, o novo salário mínimo em, vigor a partir
de 10 de novembro, e elevado ein. cerca de 40 por cen-
to sobre O atual que é de Cr$ 8.464,80.

,.

A tabela de pagamentos é a seguinte:
FINAL DE INSCRlçAO 'INfCIO' DOS PAGAMENTOS '

, ° 01.10';81
1 15.10.81
2 24'11.81
3 04.12.81
4 r 29.12.81
5

.

l' � •• �.......

20.01 . à�
6 10.02.82
7' �.ro.�
8 \ 26.03.82
9 20.04.82

dos pagamentos 10.06.82

'Barão de 'Ita-poc-u
lta �pedra)

.

poé (estalar)'
u (grande)

Escrevem-nos léitores querendo saber o

slqnlticado da palavra ttapocu, que �I�uns.. .

_

né? - acharam até um pouco esquisito na pro
�ú�cia. Fomos ao PPHMEIRO LIVRO, DO JARA
GUA, de Frei Aurélio Stulzer e lá encontramos nas

anotações: "Sáint Hilaire escreveu ITAPICU" de

lTAPECI . (pedra côncava); mas Theodoro ?am
paio, Christovam de Mauricea e Lucas BOlteu�
grafam ITAPOCU de Ita (pedra). e poeU (comprí
da), alusão às lajes da cachoeira perto de Gu�
rarnlrim. Há quem, lembrando também .a cachoei

ra, diga significar: ITA (pedra), PO� (estalar) e

U (qrande), ou seja: pedra ond� a agua estron:
deia grandemente,". Vamos, então,' escrever ITA_
-POC-U, porque fete menos os olhos e/ou os ou

vidos.
• .• HÁ 30 ANOS

_ O feijão soja já era en�ltecido: "� f�i
jão de soja contem

..

cerca de q�mze vezes mais

oroteinas que o queuo e as ervilhas; duas vezes

mais proteinas que a carne e �' peixe; t�es. vezes
m.ais proteínas que ovos ou fan(�ha de tngo, on�e
vezes mais protelnas que o leite; uma vez mais

cleo que a carne; duas vezes mais ?Ieo que _os
O\,OS' cinco vezes mais oleo que o leite ou peixe
e de� vezes maís oleo que a farinha de trigo" .

.....;. A Câmara Municipal de Jaraguá do Su�
aprovava em última dlscussão o projeto de lei

que orça a Receita e fixa a Despesa para o ano

, de 1952 .. Também, por unanimidade, aprovou um

voto de aplauso e gratidão aos deput�des Cássio
Medeiros e Vicente Schneider, da bancada do
PRP, por terem apresentado. na Assemblé!a L�
gislativa uma emenda ao projéto de Orgamzaçao
Judiciária, elevando de 2a. para 3a. Entrância a

Comarca de Jaraguá .

••• HÁ 25 ANOS
- Sem televisão e sem estradas asfalta

das. a população ficava na cídade .e. o sonol�nto
domingo era, dividido entre uma VISita a amigos
ou ao comparecimento a 'partidas de f.utebol. As:
sim aconteceu no clássico , Baependl x Acaral,
tradic'ionais rivais capazes de levar grandes tor
cidas aos campos de futebol.' O clássico foi ven
cido p-elo Baependi por 4 x 1, no estádio da Rua
'Abdon Batista. ESPORTES tinha a direção de
J. Andrade e a colaboração de WOR e o primei
ro esCrevia longamente o que foi a 'partida arpi-

,

trada por Jorge Ersching e apresentava uma ren
da de Cr$ 850,00. Os QuadrQs - Baependi:
Gaulke, Piazera e OQtacílio; Americ�no, Zico ,e
Schwerdtner; Chadeco. Taranto (Hamilton)� Janõt,
Hamilton (Taranto) e Samir - Acarar: FIO, Ver
gundes elevinos; Amandus, Alarico e Abél; Ar
thurzinho, Tião, Velho, Pinfer e [alú.

- Em compensação, o Estrella de Nereu
Ramos dava' uma funda no Botafogo, de Rio Cer-
ro, na base :do 5 x 2 e o João Pessoa" de Itapo
cU2:inho, dava uma sapecada de 3 x 2 no Seleto,
de Guaramirim. A prova ciclistica do dia 7 de se

tembro era vencida por Domingos Corrêa, da
S. D. Acaraí, com 89 ponto�, ganhando uma bi
cicleta Monark. A prova rustica era vencida por IAry Zerbien, da S. E. João, Pessoa. Prova de 100 .

m. razos, por Adolfo Mahfud; salto em altura:
Adelfo Mahfud; salto em distância: Adolfo Mah
fud. Naquele dia o Adolpho Mahfud" atual Escri
vão do Juizo dé Direito da Comarca de Jaraguá
do {Súl, estava C'Oin à macaca. Ninguém levava
a melhor. E raspava, como prêmio, uma caneta,
oferta da Soc. Gráfica Avenida e uma bandeja,
oferta da Casa Real.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

- Brederodes era o cabra-da-peste que
gostava de botar uma pimentinha na política 10-
cal. DO MEU CANTO... ele escrevia: "Dizem
que o Prefeito, acom'panhado do seu �ec�etá�io e,
consulto;r po.Htic'o.Jjuridic01, fot Ia Flor�anopohs e

veltou radian e. Falou com o sr, GQvernador, pe-,
diu dinheiro adiantado por cOl)ta da quota e mais
uma ponte de cimento armado sobre o Rio Itapo-.

cu. Essa 'ponte seria construída perto de sua ca
sa comercial, sendo aberta uma' estrada através
seus terrenos ,até a ponte sobre o rio Jaraguá, na
Estrada Jaraguá-Esquerdo. Depois dísso, visita
ram o dep. Luiz de Souza, ao qual for,am pedir
perd'ão de tudo o que disseram ·de mal dele du
raflte a campanha. O Secretário, fazendo grande
mezura, tipo visconde, assim falou: Dr. deputado.
o sr. agora não é mais o "negro safado"; de
agora em diante, será sempre o. nosso "negri
nho" .

... HÁ 10 ANOS
Realizava-se em setembro, no Clube

Atlético Baependi, 0_ tradicional baile das debu
tantes, organizado pelo Grêmio das Orquídeas. As

, debutantes, na sua primeira aparição' à socieda
de local, escolhiam para o feliz acontecimento" as

seguintes patronesses: Sra. Bn�nhilde Mahnke
SChmôckel, esposa do nosso' Ditetor e Prefeito
Municipal, em exerc'ício (e atual Vice-Presidente
da BESCOR -" Besc Corretora e Administradora
e Bens e diretor do BESC CLUBE); Sra: Cacilda
Menegotti Schünke, esposa do industrial e Presi-

, ..dénte da Câmara Municipal de Vereadores (e
atual Vice-Prefeito) e a Sra. Waltrudes Storrer da
Silv.a, esposa do cirurgião dentista e Presidente
do Lions Clube de Jaraguá do Sul.

I!STA COl,.UNA! PATROCINADA POR

ID�Úllrial BeUDi�al Jarauuá �.I.
e' "COHPll - ,Concentrados

para Alimentos

A caderneta de
poupança está dando
lucro. Mas muíte pouco.

Duzentas
Iamílías rurais
recebem estacas

de uva
Nunca, em toda sua assim. Quem depositou Consciente da imper-história, a caderneta de uma quantia no dia 10 de täncla das frutas na alipoupança conseguiu ren- janeiro'de 1973, conseguiu mentação humana e ob-.'der tanto, em termos ne- doze meses depois, 31% jetivando a diversif,icaçãornlnais. Uma pessoa que a mals, em 'termos reais: de árvores frutrferas nativesse depcsltado Cr$... seu dinheiro, dava para propriedade rural, a ACA-100 mH no dia 10 de ja- comprar 31 % a mais de RESC 'de Jaraquá do SUl,nelro deste ano, em ;30 de bens e serviços. através, da Extensionistajunho teria, na poupança, No ano seguinte, a ren- Social Arlene Terezinha. Cr$ 145.750,00. Isso sig- tabilidade já caiu subs- Bo.os, dlstrlbuiu 1.200 es-nifica que nessa data es- tancialmente. Quem man- tacas de uva para duzentaria Cr$ 45. 750,pO mais teve seu depósito em pou- tas famílias rurais.rico do que no início de pança pOr 1974 inteiro, As variedades entre-1981? Não é bem assim. chegou ao fim do ano com gues foram Niágara bran-O dinheiro vale o que apenas 16% a rnais, em ca e rosada" Moscato epode comprar. Para se termos reais. Em 1975, o Isabel.medir seu valer, precisa- 'ganho real diminuiu mals De acordo com a Exse saber, antes, quanto ainda, para cerca . de tenslonlsta," estas famíliasaqueles Cr$ 100 mil per- '10%. A partir de 1976; receberam orientações sornitlarn adquirir em 10 de quem, aplicou na poupan- bre o -plantto e mesmo.- janeiro', e quanto se 'podia ça passou a perder para demonstrações de plan'comprar em 30 de junho a inflação. Esta, \

nesse tio e poda do parreiral jácom os Cr$ 145.750,00., ano. rendeu 46% - mals existente, através de reuA formá usual ,de se rne- que o dobro de '1973. Em nlões feitas na ccrnunldadir esse valor é através compensação, a inflação de.dös índices de inflação - foi de 46,3%. No fim de Resta agora esperara qual é, tecrlcamente, a dezembro, o dinheiro de- que as estacas dêem bensmédia de todos Os aurnen- posltado valia 1 a me:-. frutos, para que a famíliatos de preços da econo- nos que no começo do rural tenha rnais uma opmia. Asslrn, por exemplo, ano. A queda prosseguiu ção em sua propriedade,se num período a inflação em 1977, quando o depô- dispensando, desta forma,cresce 20%, você precisa sito passou a valer ape- o gasto COm frutas destade 20% de cruzeiros a nas 97% do que havia s·i- espécie.mais para adquirir a mes:. do aplicado no início de PRODUçAO DE
ma quantidade de bens. janeiro. OVOSOu seja, necessita de

.

Em 1978, a caderneta Em São João, lnterlorCr$ 120,00 para I comprar recuperou-se, levemente, do Município" a ACARESC,o mesmo que antes da al- E, nc final de doze me- está desenvolvendo umata .dos preços conseguia ses, os depósitos valiam experiência pioneira, [un;comprar com Cr$. . . • . • • • 11 % a mais. Finalmente to a propriedade do- Sr.
100,00. em 1979 e '19801� ela atin- RolandO Jordan, para pro-I

I giu seu pior desempenho. dução de ovos. Foram
Nesses seis meses, o Em 79, os depósitos não escolhidas dez aves, a

índice de inflação, medi- renderam nem 75% da in- chamada "galinha calplde pela Fundação Getú- fiação. E, no ano passa- ra", e divididas' em dois
lio Vargas, foi de 42,,21 %. do, graças às medidas to- lotes, 'um com milho meí
Isso significa que você madas pelo ministro Del- do e raç�o verde e outro
'precisaria de Cr$....... fim Netto, tabelando a lote, com soja e outros�45.210,OO em 30 de jU- correção monetária, os ingredientes.

'

nho, para comprar a mes- depósitos renderam só Elas receberão ração.
ma coisa que os Cr$. .... 55% da taxa da inflação. separadamente por trinta,

100.000,00 pagariam em Para este ano, as pers- dias para se obter os re-
19 de janeiro. Como na pectivas são melhores. sultados.' ,Nos primeiros
poupança havia Cr$..... No primeiro semestre,. dias da experiência, as
145.750,00, aqueles to: h,puve aquela pe,quena vi- tratadàs com soja estão,
nitruantes 45,75% de re- tória de Cr$ 500,00. E, produzindo mais ovos do
muneração r e p resenta- se a inflação mantiver que aquelas' tratadas com
ram" na verdade, pouco sua atual tendência de ração comum, ou seja,
mais de Cr$ 500,00 de ga- queda e ó tabelamento da milho verde. Findo o
nho real. Mesmo assim, correção monetária con- prazo, serão divulgadesos' pOl!Jpadores devem tinuar na faixa de agor..a os resultados dessa ex-
considerar-se recompen- � cerca de 6% ao mês periência.sados. NoSy últimos anos, '-, podem ser que em de
com raras exceções,. a zembro os ganhos com a

inflação tem sempre cor- caderneta permitam com

rido na frente das cader- prar um bom' peru de Na-
netas. Até 1975, não era tal.

'

DAS MUENSTER

Sieh, wie durch hohe sch
lanke F e n s terflaechen;
Durch kunstvoll gliasgc'
maltes Heil'genbild Ge- /

daempft der Morgensonne
Strahlen brechen Und
Zauberlicht diê, weiten
Raeume fuellt.
Sieh, wie ein jeder PfE�i
ler strebt zur Hoehe,
Gleich wie von Stein ein
Riesen-Mammutbaum" Wie
sich dort oben, in des
Himmels Naehe, Im Dae
mmerlicht verliert des
Muensters Raum.
'Gedunkelt von der Zahl
der langen Jahre, Gesc�
nitzt von Riemenschner
ders Meisterhand, Hebt

, unser Heiland" segnend
NOVOS SALARIOS "vom Altare Die Haende
Decreto, r e cente.mente' .ueber Dom und Stadt und

baixado pelo governador Land.
.

Jorge Bornhausen dispõe So wie der Mensch In

sobre vencimentos dos' jenen ...... frommen Tagen
professo'res substitutos de Gott ueber's ganze Leben
1a. a 4a. séries ,do en- hat gestellt, So auch des
sino de 10 grau que pas- Muensters Tuerme ueber
saram a vigorar com os ragen Oie graue Stadt und

seguintes valores, segun- ,ihre Menscnenwelt.
do a habilitação: 1001 Wiéhaben cinst in gut�n
(código): portador de cer- alten Ze'iten Gottglaeublg
tificado de curso de ma- ihre Buerger schwer ges-
gistério a nível de 20 grau chafft, Um durch ihr we�k
ou 'curso superior ",a área, fuer alle Ewigkeiten �In
d

.

té
.

C'" Mal zu setzen ihrer Glau'': 'o magls no: l.p •.••..

13.875,00;
.

1002: alune henskraft. '

de curso -ele magistério a Jetzt heere ich das Spiel
nível de 20 grau com a der Glocken klingen,
2a. série concluída: Cr$, Durchs Tor draengt sich
12.488,00; 1003: aluno de die Menge zum ßebet,
curso de magistério a ní- Und hell ertoent der Saen"
vel de 20 grau cOm a ta. gerknaben Singen, Der

, .

I'd C $ letzte Glockenton vomsene conc UI a: r .....

11.239,00; 1003: regên- Turm verweht.
ftete de ensinO primário ou" Dann toenen lêise san

'portador de curso de 10 Orgelklaenge, Der Pries
grau: C r $ 11.100,00; ter wandelt segnend Bro�.1005: professor de ensino und Wein, Ul)d, beten,

f" I Ci $ fuehl' 'ich mit der glaeubpro Isslona : r . .. . . • .

_

12'488,00.
'

gen Menge: "Das Mbuetn�nO decreto entrou em ter selbst ist ein Ge e I

vigor no dia 21 de setem.- Stein".
Sãobro" com efeito retroativo Rudolf Hirschfeld,

a 1'0 de igual mês. Paulo

"Prevenção ao Uso
de Tóxicos"

'psíquica, além das atfvi
dades desenVolvidas por
profissionais especializa
dos das instituições afins.
Pela 19a. Unidade de

Coordenação R�gional de
Educação-UCRE, de Jara
guá do Sul, participaram
Mar,ia Beatriz Cordeiro,
Orientadora Educacional
e, Irm.ã Celestina Zardo"
Adminístradora Escolar.

Com uma clientela' de
38 Supervisores, Escola
res, Orientad.ores Educa
cionais _ e responsáveis
pelos Centros Cívicos Es
colares, das diversas re

giões do Estado, a Secre
taria da Educação reali
zou de 22 a 24 do corren
te, o encontro de "Pre
venção ao Uso ,de Tóxi
cos".

O encontro, envolveu
as Unidades de Adminis
tração de pessoal e Ope
racional de Ensino atra
vés de suas Subunidades
de Recrutamento, Seleção
e Aperfeiçoamento e de
Segundo Grau e foi reali
zado nas dependências do
Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem.
séu objetive principal

foi oferecer às IDIADEs -
Divisão de, Administr:ação
do Ensino, das Unidades
de Coordenação' Regional
de Educação� UCREs, con-

.

dições :para orientar as

atividades do programa
educativo ,de . prevenção
ao uso! do' tóxico.
Na ocasiãQ foram enfa

tizada:s as p.reocupações
do Conselho Federal de
Entorpecentes, demons
tradas, no seminário rea

lizado no- Rio de Janeiro,
que teve como conclusão
a nec�ssidad:e da implan
tação de programas edu-

,

cativos de Jl{revenção· ao
uso do tóxico e sobre a

natureza e malefícios das
substâncias entorpecen
tes eu que determinem
'dependências física ou

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Monicioal de Jaraná do Sul
"BALANCETE REFERENTE AO Mf;S DE JULHO DE 1981'

DMslo de Contabilidade
t

Até o mês Arrecadaçlo.
Anterior. no mia Total

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CO�RENTES

Receita Tributária •. ,
38.850.80�,24 3.737.718,30 42.588.525,54

Receita Patrimonial ••••• _••.•••••••••_ 86.226.53 47.960.00' 134.186,53
Transferências Correntes ••••.••••••. 108.149.152,37

.

20.685.513,96 '128.834.666,33
Receitas .�Iversas ••••••••••••••••_;.. 2.110.274,55 377.133,70 2.487.408,25

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS
TITUL.OS

'Transferências de Capital •...•.••••.. 13.872.903,67 2.198.213,10

Outras Receitas de Capltal............ 75.729,56 36.089,32
16.071.116,77

111.81888
,

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

SOM AS ..•.••....•..•...•...•. Cr1163.145.093,92 27.082.628,38
-----------------

I,......,
,

Contas empenhàdas e a paga� •..•••.•
31

�
432.725,56

Depósitos de dlv&rsas orlgens ••.••••• 48.167.058,01
25.651.299,6� 57.084.025,20
2.042.847,37 50.209.905,38

27;694.14701 107.293.930,53
,SOM A S ....•..••.••••...••....• Cr$ 79.599.783,57

SALDO DO MaS ANTERIOR

Caixa 32 306 .. 560,24
Bancos - dlsponlvel 87.959 bai,O!:

Bancos - vinculado 58.777.240,44

1.581 742,42

3.081.764,46
8.870.009,46

3a.888.3r.26f
. ,

91.041.448,:..1
67.647.249,90

TOTAL G.ERAL Cr$421. 788.362,22 68.310.29173
,

490.098.653,95

13.533.51634
,SOM A S ; CI1179.043.484,73 192 577.001,07

DESPESAS Até o mês Despesa
no mês 'TotalTITULOS Anterior

DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,

0100 CAmara de Vereadores .•.•••.••••••. 2.735.700,51
0200 Gabinete do P.refelto ,....... 4.005.716,65
0300 Depto. de Admlnlstraçlo 14.468.894,77
0400 Depto. Educaçlo, Cultura' e Asslstln- .

ela Social .••••••••••.•••, ••••••.•_ 24.632.524,38'
0500 Depto. da Fazenda ó •• _ 10.079.368,12
0600 Depto. de Obras e Vlaçlo 103.263.498,17

0700 Depto: Agropecuãrlo ".� 13.405.966,58
0800 Dep�o. de Turlsmo _.

' 57.408,50
, Crédito Especial .. .. .. . ,

, 563.472,00

1.200.631,20
3.377.146,35

7.709 .934,67
-564.656,61

32.819.89244
,

1.825.466,59
12.733,58

3.664.296,26

224.387.307,38
SOM AS _ ",' CI$172.649.077,68 51. 738.229,70

DESPESA EXTRAORÇAMEMTARIA

Restos a pagar •...•.•.•...•....... 15.896.849,52 -,-

Despesas de meses anterlo 19.427.143,78 3.561.045,55

Depósitos de diversas origens 27.738.789,82 5.169.911,18

3.29217251
. ,

5.206.347,85 '

17.846.041,12

32.342.459,05
10.644.024,73
136.083.390,61

15.231.433,17
70.142,08

3.664.296,26

15.896.849,52
22.988.189,33-
32.908.701,00

SOM AS........................ Cr$ 63.062.783�12 \ 8.730.956,73 71.793.739,85

SALDO PARA O Mb SEGUINTE

Caixa ....•...••..••.• : •••••.••••••.•. 33.830.740 18
,

Bancos - dlsponrvel 90.716.668,86
Bancos - vlnculado ..•.......•..••...._ 61.529.092,38

, 734.058,37
5.292.838,66

6

(
.

1.814.208,27 35,644.948,45
91.450.727,23

66,821.931,04

TOTAL GERAL Crt421. 788.36222,
68.310.291,73

SOM AS .crS186.076.501,42 7.841.105,30 193.917.606,72

490.098.653.95

rjb/Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguã do Sul
Ein. 31 de "JULHO" de 1981.

SIGOLF SCHONKE ,

Prefeito Municipal em Exercício

JOÃO MODESTO, SILVEIRA
"Direto.r da Fazenda

Renato José Bortolini

____________C�R-C_S_C--n�.-5o-4-00--�-T-é�c,n--ic-o-e-m--c-o-n-.t_ab_i_lid_a-d-e------------�1 I
1982

. "

Ja� comecou
, .

\
Pelo menos P1ilra e SE.·t:.! concessio nário Chevrolet, que já está vendendo

tOda a linha de Ch�vettes, 'Opalas, Caravans, 010 e Caminhões,. dos modelos

82: Mas não esqueça, se você quiser comprar um carro OK a preço- d;e pe- .

chlncha, o. Emm�ndörfer 'al.nda possui alguns modelos-81.

Emendmörfer Com. de· Veículos Lida
.

. .

Av. Mal. Deodoro (em frente à Igreja ·Matriz)
Fone,s: 72 ..0060 - 72-0655 - 72 ..0'�69

Esporte Amador
GNEIPEL CO'NQl:,JISTA NOVO CAMPEONATO
VARZEANO

' '

,
. Campeão em duas oportunidades do Var

jão, promovido 'pelo EC Figueirense da Ilha da

Figl:llelira, o Gneipel, de Schroeder, conquistou na

tarde de domingo, no Estádio do' Nova Aliança,
um novo título, arrebatando o Campeonato Verea

dor Ivo Baehr, ao derrotar, o Sertanejo de Rio Mo

lha pelo escore de 3 tentos a �. Na preliminar, .

em disputa da terceira classificação, o Caxias de
Santa Luzia faturou o Santo Antônio de Nereu Ra-

mos,' por 2 a O.
.

A disciplina e o espírito de competição prer
valeceu nessa decisão, havendo cooperação mú
tua de todos, inclusive da torclla, que compareceu
em grand� número em Três Rios do Norte. A co

ordenação do certame, encabeçada pelo despor
tista Art Piermann, está satisfeita pelo desfecho

do campeonato, iniciado nc começo do ano, quan
do largaram' dezclto equipes, já se prevendo, pa
ra 1982, no mês de fevereiro, o lníclo de uma

neva edição. A coordenação, também, está agra
decendo a editaria de esportes do Correio do Po

vo pela cobertura dada ao acontecimento.

CRUZ DE MALTA EMPATA C'OM· O
GR�MIO· GARIBALDI

Com um gol anotado por Wilson e jogando
com Waldir (Renato); Valdir, Celso, Sídio e Rudi

berto; Curt, Ademir e Wilson;,.-Cido, tvanlr e Néco,
o Grêmio Esportivo Cruz de Malta empatou na

tarde de domingo, em seu Estádio, com o Grêmio

Esportivo Garibaldli, a 1 gol. Um novo amistoso

está .prevlsto para a tarde de domingo na contí- .

nuidade da série de.amlstcsos que vem realizan-

do. \

FIGUEIRENSE PROGRANA TORNEIO DE
BOCHA

O Esporte Clube Figueirense, da Ilha da Fi

gueira, que este ano não organizou o seu Cam

peonato Varzeano _. o Varjão _ e que, também,

possivelmente no finaí do ano não rnals terá o Es

tádio Antônio Ribeiro !para a realização de suas

promoções, está em intensas 'a,tiviq'ades, partici
pando de festivais e amistosos com suas equlpes
titular e veterana. Amanhã, por ex�mplo, joga em.

Navegantes e, para os dlas 24 e 25 de outubro,
programou um Féstival de Bocha nas canchas de

propriedade de Arno Schmitz, com bens prêmios
e inscrições ao preço de Cr$ 500,00.

BAEPENDI VENCEU O CONTINENTAL
'EM RN

O Clube Atlético Baependi jogou· na tarde
de domingo em Rio Negrinho, diante do contin:en

tal, derrotando-o por 3 a 1; tentos marcados por
Aldinho, Renato e Chadéco. Além da.vltãrla, os

azurras retornaram muito satisfeitos pela acolhlda
e ótima receptividade 'por parte da diretoria, atle
tas e desportistas rloneqrinhenses. O Baependi
jogou e venceu com Gilmar (Paulinho); Cláudio,
Honaldo, Renato e Quincas (Wilson)" .loel, Spé
zia (Tato), Arizinho, Lulzlnhc (Joinville) e Aldinho,

O Continental vem. a Jaraguá do Sul no dia

17 de outubro, para participar. da partida princi
pal da noite do festival que o clube azurra pro
moverá, enfrentando o Cruz de Malta, de Rio da

Luz, às 21 horas.
E o Baependl, na tarde deste sábado, tem

difícil encontro em Schroeder, diante do selecio
nado local, às 16 horas, amistoso que fará parte
das comemorações alusivas ao aniversário de

emancipação político-administrativa
. de Schro&

der. Após, haverá uma churrascada de confra-

ternização. I

TORNEIO, PRIMAVERA COMEÇA N'O, DIA 10.
Numa promoção do Centro Cívico "Coronel

Jourdan",. do Colégio São Luís, !erá início no pró-
.

ximo dia 10, sábado, o III Torneio Primavera !para
,a categoria infantO-juvenil, idade àté 18 anos in

completos (a compteltar em 82). As inscrições po
derão Iser feitas até o dia 07 de outubrca.. no Centro

Cívico, ao pre,ço de Cr$ 1 .000,00 por equipe� ca

bendo, como 'prêmio aos .vencedores do torneio,
troféus �, medalhas. O Torneio Primavera está
sendo organizado pelos jovens Jean Marco Leut

precht e Alv:aro Ewald.
Na quarta-feira próxima, dia 07, uma reu-'

nlao com. bs representantes d_as equipes definirá .

tabela e fórmula de disputa. Os jogos serão aos

sábados' à tarde' e aos odmingos" pela manhã, Isempre nas dependências do próprio Colégio São .

Lu�. .

CAMPEO,NATO ESTADUAL DE JONIOR

Já está tudo pronto Ipara o início do Cam
peonato Estadual de Júniors, segundo informou o

diretor Nélson Lima, deste Departamento, ligado a

Federação Catarinense dei Futebol. O início está
marcado para o dia' 04 de outubro (amanhã) .e a

primeira fase será encerrada no di'a 1. o de no

vembro. A segunda fase da compe1tição, será dis:
putada de 8 a 22 de novembro e a fase decisiva,
de 26 a 29 de novembro, da qual sairá o campeão
do Estado. ,

Serão vinte ?Iubes a 'disputar o certaníe�
divididos em quatro grupos; Estes grupos' estão
assim constituídos: GRUPO "A" - Avaí, Figueiren
se, Criciúma, Hercílio Luz, Flacons e Tiradentes.
GRUPO "B" -. Bio do Sul, Blumenau, Carlos Re

naux, paysand'!J e Marcílio "Dias .. GRUPO "C" -

Caçadorense, Chapecoense, Joaçaba e Interna
cional. GRUPO "D" ;, JOinville, Mafra, Juventus,

, Baependi e Sel�to. O I·imit� 'de idade dos parti
cipantes é estabelecid,o pela de,liberoção 15-80�
do Conselho Nasjonal dé Desportos.

. Nataç'ão 'tem índices
em', todas as provas

,/

A natação de Jaraguá
do Sul" através dos esfor
çados atletas do Beira Rio
Clube. dlel Campo, conse

guiu índices em, todas as

provas, obtidas na Capi
tal do Estado, em' tomada
complementar realizada no

Lyra TOnis Clube. Desta
forma, novamente, o

.

mu

niclplo irá participar des
'XXII Jogos Abertos de
Sarlta Catarina, die 16 a

25 de' outubro" em Lages,
nesta modalidade, em to
das as' 'provas.
Na última participação

obtiveram as marcas rnl-

nimas estabelecidas pe
la CoO'rdenadoria de Des-:

portos da Secretaria de
Cultura, Esporte e Turis
mo as atletas Fedra Ko

nell, Adriana Braum, crts
tlane Hufenuessler, Rosân
gela Jark, Brigitte Hufe�

nuessler, Heidi Werning
haus, além de Jean Beno

Lucht, José Moacir Lehm
kuhl, Paulo Roberto de Oli
veira, Renato Behnke. No
revezamento 4x100 4 es

tilos, 4xiOO e'4x200 livres,
conseguiram índices tanto
a equípe feminina como a

m.asculina.

Weg. vài" represen.
lar Sanla Calarina

no Paraná
pomo campeã de "fato e de da Weg representará desta for-

direito de Santa C:lt!!J"ina' do

Oampsonato Estad�l Sesiano

de Futebil de Salão, a Eletromo

tores y.teg partícípa de 9 a 12

de outubro do IG Torneio Sul-
,

Brasileiro de Integração SeSlia-

no, no Ce�tro die Atividades do

SESI do Paraná localizadi em
,

- São .:'OBé dos Pinhais, junta-
mente com representantes. do

Rio Grande do Sul e do 'ESta

do anfitrião,
A equlpe de futeb,ol de salão

ma Santa Catarina nesta mo-
,

,

dalídade. Irá com 12 elementos

segundo o agente do SESI em

Jamguá do ,sul Adema.r ,Lotin

F'rassetto, que destacou como

fapt muito importante; ser ao

tlrimeira' vez ql.l(e o município.
Paa-ticipa. de. competição' äe tal

envergadura, desde a institui

ção do TOrneio patrocinadb pe.;
,

'

lo Departamento Nacional �
SESI.

VALORIZE O SEU JORNAL
i

Poucas cidades do interior de Santa Cata- i

rina podem se vangloriar em ter seus próprios jor
nais. Ja,raguá do Sul é uma destas cidades prlvl
legiadas. Jornal é cultura; é Informação.. é inte

gração, é história. E o CORREIO' DO POVO .está
há 62 anos difundindo o que é nosso.

Assinatura pejo telefone'72-0091 _ Cr$ ....
800,00 anuais. "

Anote o nosso novo eridereço: Rua Coronel

Procópio Gomes .de Oliveira, 290 - Jaraguá do

Sul-SC.

. ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICillPAL DE '

.JARAGUA DO SUL
. (

D E C R E T O N,O 691/81

Reajusta ao tarifa. � Servilço de 'J:�
te Coletivo da QuniciPlio.

VICTOR BAUER Prefeito Mt:$licipal de Jaraguá do

Sul, Estado de Sanfa Catarma, no uso e exercício das atrí,

muíções que lhe confere o item. XXlIX do artigo 70 da Lei

Complementar N.o 5, ijje 26 de novemm;P de 1975 e, 'com ai

torização baseada :na Resolução N.o 1l2/79, de 06 de junho

de 1979, dO CON,sELHO INTERMINISTERIAL DE PRE

ÇOS - CIP, e

Consid'erando ein parte as crescentes elevações do pre-

50 .dp6 combustfveis, bem como, o seguido aumento das des

peSas de manutenção' da. frota de veículioS da concessionária

dos transportes coletivos deste MunicíPio;

Considerando, também, a necessidade da plJ:!staçãp dos.

serviçOS da forma mais ll'egular possfvel, objetivando ofere

.oer o conforto e segurança imprescindíveis na ,10<flI10ção I'-dos usuálrioo;
.

\ considera�do, finalmente que o incentivo ao trans..
, .

porte goletivo é iindispensável como alternativa de economi-

cidade aOS usuários que dependem deSlk meio de l()COmnção, '

indo assim ao encontro da atual polftic.a da Empresa, Bra

sÚeira de Traniso/rtes Urbanos -'EBTU - e Empresa Bca

iSileira de Planejamento de Transpocmfies - GEIPOT _:_ e não

concordam.<\b com .todoS os preços lfieiteados pela con�eE6ip-

VICTOR BAUER - Prefeit� Mun:iciPa1
O pres$te Decreto :IjOi regis1:.rad<r e P$lfca.<ltd nesta

Diretoria de Expediente Educação e Assistência Social aOS
. .

'

28 dias do mês de setembro de 1981.

náiria
,

DECRETA:

ART. 1.° I" Fica auto.rizada a Tarifa deeCr$ 18,00 (D

zoito cruzeilros), a ser .cibracfu. pela ViIAÇÃO CANARINHO

LTDA., nos ônibus circulares que perfazem os tlJajetos den_

tro do pelimetro ubano.

ART. 2.0 - Apova os valoces das tarifas dIQs li.njhas

INTERDISTRITAIS, ftracionadjas de a.c,t)rdo com os trajetos

determinados nas tabelas anexas( que SIão parte integrante
deste Deca'eto.

ART. 3.°. - Este Decreto entrM-á- em v.igor no dia 16

de. outubro de1981,permaneoendó em vig()1' as 'disposições
. constanteli �t) artigo 1.0 do Decreto N.o 527/79, de 20-02-79 e

artigo 2.0 do Decreto N.o 567/79, de 11-12-79.

PALACIO DA PREFEryuRA MUNICIPAL de Jaraguá

do Sul aos 28 dias do mês de setembro de 19811
, ,.

ASTRIT K, SÇHMAUCH - pi;i'etora.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Zen faz visita Guaramirim'

oficial ao Sesi poderá ter o seil

de Jàrag�á . h::i����al
o novo Superintenden-'

te do Sesi em Santa Ca
taliina, José zen, acompa
nhado do Superintendente
Adjunto, Silvio Jósé do
Vale Pereira e do Coor
denador de Divisão Finan
ceira, César José Moskorz,
realizou día 23, sua pri
meira visita ofidial à Ãgên
cia do Sesi de Jaraguá do
Sul, onde foi recebido, pe
:10

o

agente Adernar t.otln
Frassetto, percorrendo to
das as instalações da en

tidade. Também visitou o

vice-presidente da Fede- ,

'ração das Indústrias do
Estado de Santa Catarina
FIESC, industrial Derval
Marcatto.

/

condições 'ao usuarro na

compra de seus medicà
mentes, cujos preços são
compatíveis' com e orça
mento de cada qual, uma
vez que são mais baixos
do que o encontrado em

qualquer outra farmácia.
É praticamente' Ipreço de
custo, havendo apenas a

cobrança' da taxa de ad
ministração.

HO

Cinco, projetos-de-Iei fo
ram enviados à Câmara,
pelo Prefeito Municipal de
Guaramirlm, Salim José
Dequêch, para aprecia-

, ção , O mais importante
deles solicita' ao legislati
vo autorização para assi
nar convênio com a Cai
xa Econômica Federal,
para a construção de um

conjunto habitacional com
100 unidades e mais 50
cutras moradias, em ter
renos isolados de livre
escolha dos mutuários.
Caso receba aprovação,
será imediatamente, cele
brado convênio, para dar
continuidade a tramita
ção do processo, visando
o início das obras, que
não tem ainda data deter
minada.
O Chefe do Executivo

afirmou que o projeto é
de suma lmportâncla, no

tadamente pela oportuni-
I, dade que dá a pessoas

de menar poder aquisitivo
na obten.ção de sua casa

própria. Com essas , uni
dades I a serem constrwr
das, Dequech pretende a

tender aos operários, uma
vez que serão beneficia-
dos 'Iapenas aqueles com

provadamente c a rentes,
de acorda cOm os resulta
dos do diagnóstico que
será feito junto a popula
ção, óbservandOrse c!rité-
rios que serão' devida
mente delerminadds, ba

se�ndo-se principa'mente
no rendimento familiar de
'cada um.

A Prefeitura também
concederá ao Rotary Club
de Guaramirim, um auxf
lio -financeiro da ordem
de Cr$ 150 mil, destinado
à campfilnha anual em pro'
da criança pobre. Änual
m.ente o Rotary realiza
uma promoção para, bene
ficiar a criança cal'«;l,nte no

Natal e a municipalidade�
entendendo o espírito co-

o

munitário e o alcance da
campanha, tam.bém parti
cipa dela,.
A Sociedade At�radoFes

Dia'na,' se a edilidade a:
provar o projeto do Exe
cutivo, receberá' auxílio
financeiro da ordem de
Cr$ 1do mM, à ser aplica
da na restauração do pa-
,trimônio, como execução
de serviços de pimtura; re
paros, entre outros.
Também outro p:rojeto

-de-lei pSde autorização
para compra de um fogão
a gás e sua posterior doa-

'

ção a Escola Isolada Mu
nicipal "Paulo Wagner".
Entende o Prefejto que e's
ta maneira de colaborar é'
importante" pois desta for
ma, a escola podeM obter
maior número de recursos
do que se, a Prefeitura
simplesmente doasse ()

montante da compra do
fogã0 a gás.
'E o último projeto a

presentado convalida ope
ração de crédito para fins

d� 'financiarl)ento de prê
miO de seguro col'ltra in"
cêndio. Tal, providência
objetiva salvaguardar o

'patrimônio municipal em,

caso de, sinistro" protegelil
do não ,apenas ° prédio
<da Prefeitura, garagem,
mas tambérn. "máquinas,
veículos e equipamentos.
O custo tO,tal do seguro é
de Cr$ 180.272,00, con

tratado junto a Atlântica
Boa Vista. sendo que, ifoi
dada como sinai, Cr$ ....
27.612,00 e ci restanteJ
no valor de Cr$ '

152.660,00, ql:le é objeto
do projeto em tela, finan
ciado junto a Besc Firian
ceira S.A. Crédito"
Financiam,ento e Investi
IÍ,ento, amOrtizado er;n no
ve pa.rcelas ,mé,nsais COI1'
sect!tJhras no valor, de ....
'Cr$·�e4�909,53. ", .,'

,

Atualmente a Agência
do, Sesi mantêm convênio
com 23, empresas de Ja
raguá do Sul), para forne
cimento de medicamento�;,
Outras intsressadas pode
rão procurar a Agência
para firmar idêntico con

vênio e fornecer medica'
I mentos a seus funcioná-

Na ocasrao, Frassetto rios, colaborando' para
entregou memorlal relvln- rnlnorar a inflação e, para
dtcatörlc, juntamente com com a pró!p'rjia economia
o rélatério de serviços doméstica, em razão des
que o sesí prestou à' cc- , preços.
rnunldade no primeiro se-

mestre e manifestação ,da'
própria cOmunidade' sobré
o trabalho que vem desen
volvendo. No relatório, por
exem1plo, em quinze mo� A Academia Mulher, de
daliClades de serviços, Curitiba, e o Sesi, de Ja-
86,,617 pessoas 'foram' raguá do Sul, �promoverão,
atendidas, direta' e indi-' de 26, de outubro a 21 de
retamente, e. no memorial novembro. na Agênciä,
reivindicatório c o. n stou, Curso de Manequim Pro
denttre outras, implantação tissiorial, cujo Gbjetivo é o I
do Programa de Desen- de colocar a participante
volvime'tlto Infantil (POl) frente as novas 'exigências
em Nova Brasília, para, no desempenlilo das fUfl-'
8@ , crianças, implantação ções de manequim, pe
de uma subagência em acordo com I;l' regulameni
Guarar:nirim, implantação tação da profissão.
de curso de cabeleireira,
cobertura da quadra 'poli
valente e contratação de
um professor de educa�

ção física. Foram 14 ítens
solicitados ao Superinten
dente José Zen. I

FARMÁCIA

Já atendendo em novo.

local, mas na própria A
gência, a Farmácia do Se
si, mais am�pl0 e destina
da ao público em geral.
Foi implantado o sistema
de franquia, iriédito em

Jaraguá do Sul e pionei
ro no Sesi de""Santa Ca
tarina, para dar maiores

MANEQUIM
PROFISSIO,NAL

'Esse Curso irá formar
manequins, e, do progra
ma,c constam conhecimen
to, normas e ética da pro
fissão, expressão cor.po
ral, andamento e postura�
trabalho de passarela, en

tre' outros., Serão 'Profes
soras Tita Bastos, India
Brandão e Vara F. Bran
dão.

(

Inscrições na Lógica
Propaganda, Mal, Deodo
ro 177,�, sendo que' usuá
rias e dependentes do Se
si gozarão de desconto de
10% sobre li matrfcula.
Para. tanto, devem estar'
munidas da carteira pro
tissional e de identidade.

,

Igreia (vangélica faz
, ,�

Concilio
.

sobre I idoso'
, Com a participação de 7 dis

tritos eclesiãsticos, abl'angendo
(

69 ;ParóqUias e pastoraõiOS, Join-
ville está sedii:ando o'VII ConcÍ

lio. ':R;egional da Igreja Evangé7
liera, qUe tem como tema cen

tral de discussão e reflexão: "O

idoso".

venir a população do BrMil,
conscientizando para qUe o ido

so tenha um tratamento eo�
zente e respeitado.

PARTICIPANTES

Participam do ,concílio

Segundo Heinz Ehlert, pasto:r pessoas, 85 das quais com direi

regional, a necé$Sildade de re- ,tQ a voto, que in,tegrll'm a 2.8.

:fletN- sobre o, idoso no nosso I Reg&onal EclesiáStica (cuja se

meio, para saber como ele se 'de fica em J�inville) 'e abran

Sente p que pode !representa'!" ge t�o Q Estado, de Santa Ca-
,

pà.ra a sociedade, que contribui- tarina, com exceção do Oeste e

ção ainda pode' dar, e a nOSSa SUl ,do Paraná, i>Dclwindo sua

responsa'ºilidade nE;ste contex- Capital. São portanto partici
to surgiU há um ano: quando ' pantes do encontro os mumici
houve .o planejamento do con- pios de Rio di<> Sul: dó M'éddo

cílio, a partir dos mteresses e Vale do Itajai, Blumenau, Ji'lo�

hábitos voltados somente para, l'ianópoJ,is, Jal'aguá ',do Sul"
os 'jovens. Por outro, lado, pros- ZQinvill,e, Rio: Negro, Mafra, Ca
seguiiu o Pastor, há pa:íses, noinhas, Port!) União, 'União da

principaIniente na Europa em Vitó:ria, C'U,�ltiba (5 par6qtIj,m!),
'que ná0 há mais lugar ,�a o PoIita G�, castro; '!rati e

velhó. Por isto queremM pre� C�hoeira G�puava.

,

, ,IAtegrá-se 'a Operação Criança III.
Colabore. �,'

',Ra,rticipe.
o seu apOiO será importante ao sucesso dessa

, >';Qpeifação.

r

Comissões contrárias 80S critérios
estabelecidos pl a área industrial
A qâmara de Vereadores de

Ja,ragUá do' Sul 'aprovou em pri
méiro turno, o projeto Iegís
lativ9 que dispõe sobre denomi

nação de víás DÚblicaS na Bar

ra. do Rio Cerro, per unanimi
dade. :Ao votação foi secreta, e

após a segunda votação, que a.

oontecerá segunda-feira, elas

terão a �inte denominação
rúa 39 (Marcos Valdir Girolla),
16 (Magdalene Schneider) 13

. '.. ,

(F'rida PiSke Krueger), 17 (Bo-

ta!oga), 20 (Luis Sa1;ler), 33 (A

bramo Pmdii), 06 (Feliciano

Bortolini)
.

e 10, (Domingos Viei-

ra)

Ela Indicou também para
, "

seu representante junto ao Don

sellID Curados da Foordiação E

ducacional Regional Jaraguaen
se,o vereador, professor e Su

pervisor LoCal de Educação Ar-
I ,

noldo Schulz, qUe substítuí ao

vereador :Enlw J.anssen, cuji
mandato expirou, E para a Co-

,missão Municipal de Trânsito,
a indicação recaiu sobre Ermo

Jan.ssen, Líder do, Governo e

PreSidente do Díretórío Munic-�

paI do PDS.

:AREA ÍNDlJ8TJ;tIAL
'

'Aß Comissões de Legislação e,

Justiça, ,Economia, AgIicultu_
ra" Ind�tria. e ComérciQ.. P'9D
derando sobre várias questões,
entendeu, emborlt reconhecen

do seus méritos por se poSicio-
,
'

nar contrariamente à localiza-

ção da área ind:ustrial de Jara

guá o -Sul, ,nos moldes do pro

jeto-de-lei apresentado na final
I

' .

,

de maio pelo prefeito em exerci

do, Sigolf Sohunke. � área

indust:rià�, segunc!.'l 'O projeto
seria localizada às margel;lS da

SG-301, ap6ê'a WEG II até a di

visa com Güa.-mmirim, com o

i!ltuito de concentrar a ativÍ-

'dade industrial dent.'o do es

paço físico territorial, aliada. a

facilidade para escoament-o dos

pródUitos.
A Câmara, no entant.o, não é

contra a olie,ção die áreas in

dustriais, desde que te�}1.l um!!.

legislação específica fi],'S ailer-
, '

fe;çoada e Seja criteriosa SEm

obstáct4os te outros �t1tOl'eS de

termfnantes, como' P'?'" exem

plo, a passagem ele nivelo

"

EXP1!.ICAÇöES
As Comissões, nos p,lleCer€""

entendem que deve preexistir à

fixação de uma área industrial;,
ume lei norma.tiva restabeJ.ecen
ão <1'8 diretrizes, os tritérios, ,Oll
us ·8 a.dmisSíveis, t?,lerados e ve.

dfo'('{!:� -nas zonas provístes e POIl
+er tormeate a esta procedímen
to por decreto, serem índívídua,

lízac'as as zonas l2' especificados
es usos concreta '1eL� .'! para ea

da local. Acham que deveriam

ex,�tir estudos e normas cuida

(cosamente elaboradas CLm a :Ci

nalidade de evitar-se proble-
mas futuros.

No caso -de Jara,guá do' Sul, i
nexístíndo legislação normativa

sobre zoneamento e outros que

tais, ínexístíndo. I�m plano dire

tor e contando apenas "cm leis

esparsas, seria de vital impor
tância a víabílízacão de -um. do,

cumento
..

legal antecedida de

estudos técnicos' corifiáveis, que

tratando da questão "zonea

mento" de uma maneira glo�r.J,
envolvendo todo o município,
estabelecesse as diretrizes básí ,

cas e in<ÜSJilensáveis para o as

sunto em questão.

Consideraram também

deveria ser tratada com, maior

responsabilidad:e, analisando-se

,os fatores pOSitivos e negativos,
sem defeitos, como o projeto a

presentado,' que em um de &cus

artigos, proibe a construção de

caSas residenciaiS nà área in

dustrial, omitindo a possibilida.
de da. construção 'de Casa.'3' co

merciais, escolas, bares, entre

outras. A inexistência de uma

�Ilfra-estrutura adequada
.

para

a implantação da I:\rea indus

trial, bem como ,a. dificuldade

de acessO em virtude da linha

férrea existente ao longo da ci

tada área, .,foram igualme.nte

consideradas, como ponto ne

gativo.
A Câmara, lião é cont:t:ária à,

implantação de áreas industriais

po:r:éi:n, considera ,fundamental
que sejam realizados estudos'

técni�os baSeados'em normas e
,

�egislação, viSando o futuro. 1!l

favorável que se faça estudo

global e roneamento comercial
,

inàustrial e residencial inclusi-
, , ,

ve prOibindo a éonstruçãQ o am

pli;ação de indústrias, no' centro
da cidade, como desord(}na'da.
mente hoje vem o�rrehdo' e

cujaS consequênc.ias virão pos-
teriormente. \

Eelesc cOlorirma: foi avaria
Ainda quanto' ao lamentável

� "

episódio do C,irco Sarrasani,
que t-eve inúmeros desdobra

mentos e outrôs ainda previs

tos, a CELESC, através do En

carregado do Escritólio em Ja

raguá do Sul, vem de confirmar

que houve avaria na noite em

que o citado e81;abelecÚnento de

dive:rsão estreiava na cidade
,

graças a um mandado de segu-

ranç!t preventivo concedido pe-
,

lo ....<Uiz de Dir-eíto da Comarca e

que originou no corte do 10r
necimento de energia.
O fato envolveu o prefeito

ViCtór Bauer e este, em 18 de

setembro, enc�mÜlhoú ofício à

CELESC, solicitand0 esclareci

:rp.ento� quanto a interrupção o

corrida no fornecimento da e-

nergi'a elétrica 110 dia 04 de
,

'

,setembro, pelaS 22 horas, na

Marechal Oeodoro e algumaS la-
'

teraiS. "Fazemos a. solicitação
, face aos comentários desaiTosos
dirigidos' }!lor pesSoas inescru

pulosa.s a �te Executivo, ten
, 1ando responsabilizá-lo *l? im

passe", afirmou Bauer 'em cer

to treoho.

Em resposta, Udo Staats, en
carregado .do EScritório da

GELESC em Jaraguá do Sul

ws.se gue a inte�ção' da e.

nergia fOi oca&io�ada por ava

ria no equipamento "isolador
de pino", na localidade die Pe-

,dras Brancas, proximidades da

residência do Sr. Paulo Ricks,
à6 2!;lh35min, aproximadamente;

Associação colabora na elabora..

ção do Código de Posturas
A A SSOOia.ção' Comercial e, In

dustrial !,!stá colaboTando deci
sivamente na' elaboração do CÓ":

digo de Posturas do Muniefpio
,

para substituir o atual, ultra

passado e que ,não mais atell1l.de
as exigência.s atuais, pois data

anteriormente ao "boom'" inq.us
trial, c0mercial' 'e iP"rque não

.
'

'dizer" reSidencial, éPQca em que

Jaraguiá do Sul' caminhava len-

tameI'lte para o seu desenvolvi

mento.

No mandato do vice�prefeito
Sigolf SchUnke, este. illouve
dernons�o interesse,eDl,rece
her tal trabalhá, 'Balller tam

bém, e a' ASsociação por iriter-
'

,

médio de sua as6easol1Ía jurídica,
confiada à ,éausidica Dra;. Célia

10graf.adaS, que agj)fa irá a aná

lise dos associados, iPara, P08-

te\lli<;>rmeilrte o

IOf�eoido à �.,
feitw'a Municipal, corno colabo

ração da entida.l(f,e.

... . -
)

K As&octaçao, também, a.ten-

dendo soliciítação do Executivo,
elaborou lista. triplice para a.

ComisSão Municipal' de TrânSi
to, formada pelos empresálios'
Waldir Octávio Rubini, Alidor

Lueders e José Cal'IOS'Neves.
19ualmente de'finill' para ô dia

26 de autubro, a eleição da n0-

va diretoria, qua.n.dO a atual

deverá
'

ser reeleita o que é
,

praxe. o Encontro de ElllIl(resá-
,rioS preliminannente ficou de
finido para, 13 -de outubro e -o

Gascho Oasulli; elaborou, com, Jlal�strante Pode�Íí. 'ser, o ex-go

base em código!? die outros muni vernador de

cípio!. e leis principalnÍ.ente, u- Dr, Antoni'o
. ... ",: •. _� ..•.';:-:,._'

I," <..
.".1"-, ".:

ma mip,uta\ de, 85 p;igin,as, dati-

que

As anotaçDes do repórter
,

Com cinquenta anos de existência, sem1pre
sustentado exclusivamente, pe,la Famfli.a Weege' o'
Zoológ�co de Pomercda recebe no momento me
lhoramentos projetados e executados, pela, Citur e
pela Prefeitura Mtlnicipal daquela cidade, com
recursos .obtidos pela Secretaria de Cultura, 'Es
porte t;! Turismo. A primeira etapa das obras de
reconstrução do jardim zoológico" compreendendo
cercas, 'muros e jaulas, foi entregwe esta semana
ao secretário Júlio César, pele empreiteira Schae
ter, que concluiu as obras indicadas pela Funda
ção hIermann W�ege, proprietária do zoológico.

ttaipu não é uma hidrelétrica revolucioná
ria, inovadora. Ao contrário. É muito clássica" co

mo obra, para evitar as surpresas. Só as dimen
sões é que são inéditas. Os volumes 'da barra
gem são, em ludo, sinqulares, O concreto utill- �

zado no conjunto permitiria, erguer oito cidades
como Campinas, 680 mU habltantes, a segum:l:a do

, Estado de São Paula. Ou 200 estádio do Mara
canã. O vertedeuro de 414 metros é oito vezes
rnals largo que a avennlda Paulista.. e a diferen
ça de nívp<1 da água poderia cobrir completamen
te o edifício Itália. O lago de 1.400 km2 compor
taria cinco vezes a baia da Guanabara. A pro
pósito, após concluída, a Itaipu produzirá 12 mi
lhões de qullcwatts.

Nest-e domingo, das 10 às _18 horas, o par
que de dversões instalado na Av. Getúlio Vargas,
defronte as dependências do ex-mercado muni
cipal, funcionará, gratuitamente. É uma homena
gem que a Prefeitura Municipal e a Empresa de
'Divirsões Cruzeiro do Sul fazem às crianças ja
raguaenses. Será também o último dia em' que o

parque funciOnará em nossa cidàde.
Os contratos de aluguel qu:e vencerão em

novembro, com base nas Obrigações Reajustáv�'is
do Tesouro Nacional, terão aumento de 91 ,3% se�

gundo Iportaria divulgflda pf;!lo Ministério da Fazen
da. Equivale a correção monetária ac.umuladá nos

,últimos doze mFlses. I

Terá prosseguimento no período de � a 8
de outubro, o Pr:ojeto �araguá que está sando-'de
senvolvido pe�o Centro de Treinamento do Senai.
O ,módulo a Ser apresentado, na oportunidade,
pelo Profe.ssor Gilberto Dias" versará sobre Mé-
todos de AvaHação.

'

Alerta geral: O de'legado estadual do Ins
tituto Brasileiro de DeSenvolvimento Floresta:!,
Ul,ísses Arruda de Andrad,e, disse em Blumenau'
que Santa Catarina ','corf1e� o risco de perder nos

próximos anos toda a cobertur,a vegetal se não
houver uma grande conscientização por parte dos
madeireiros da necessidade de fa�r I;Ima explo
ração florestal racional:'. Informou também que o

Estado deve ,ter cerca de 12% da cobertura ve

g,etal primitiva e que esse risco é determinado
'pelo atual d�ficit da áreá plantada, que chega
atualmente a 15 mil hectares de florestas todoS
os anos.

'\

Desde o dia 10, as tarifas telefônicas so

freram um I1eiajuste de 10%, dentro da política que
vem sendo adotada desde o início do âno pelo
Ministéirio das Comunicações, que prevê o au-.
mento 'trimestral desse serviço. Desta forma, a

ficha dei telefone público que custava Cr$ 400
passou para Cr$ 5,00 e a tarifa básica interurb�na
foi aumentada de Cr$ 66,20 para Cr$ 72,80.

O jaraguaense Ado. que foi tricampéão
mundial de f",tebol pelo Brasil, no México, ' ,em

1970, após defender as, cores de vários clubes
brasileiros e ter abandonado o' futebol, aos 35
anos, retorna aos gramados, jogando Ipelo Clube
Atlético Bragantino, de Bragança Paulista e é um

dos responsáveis pela ascensão da equipe.
Computando as obras entregues" os con

juntos habitacior:1ais por serem inaugurados, e os

projetos que se encontram no Banco Nacional da
Habitação _ BNH _ em vias dei aprovação, a me�
ta do governador Jorge Bornhausen para a cons
trução de residências populares, já está cump,ri
da, com 15.039 I:labitações" informou o 'presidente
da COhab, seccional de Santa Catarina, NabOr

Schlichting. Atúalmentel estã? em construção
3.764 residências, das quais 150 ,em Jaraguá do

Sul, com custo de 65.545 UPCs'_ Cr$, .

68.529.919,30.
"

G boião 1eminil'lo do C.A. Baependi, cam:

peão em 1980 dos JASC,' venceu no último' final
de-semana, ,o Torneio de Bolão Felminino "Bola
16". p'articiparam, "além ,Ido Baependl" Glória,
Guairacás, Alvorada, Vasto Verde, Tupy, Pinguins
e Vasconcelos Drumond. A classif.icação final fi
cou: campeão _ Baependi, vice-campeão - GlÓ
ria, 3.0 colocado _ Tupy ei 4. o colocado - Vasto
Verde.

'

Ainda n�o /,existe uma data definida para
a realização da' campanha de vacinação alllti-rá
bica em Jaraguá do Sul. Todos os anos, o traba
lho é realizado durante o mês de agasto ou Iprin
cípio ,de setem.bro,' épocá de m'�ior incidência de
casos de raiva bovina'. SegundQ o escritório local
da Cidasc, órgão ,da SeCrretaria da Agricultura, a

vacinação ainda não foi iniciada em virtude da
falta de vacinas. É que mUitos municípios catari-
'nenses I1esolveram fazer as campanhas de va

cinação na mesma época, o que esgotou o- esto
que de, vacinas.�

Para concluir: SElrá qu� algum órgão" algu
ma entidade, algum cll;lbe de servi,ço, alguma atl

tori'dade' se dignaria em lançar (e SYstentar) uma

campanl:la para despoluir ou pelo menos consci
entiz,ar '8, popula,ção e em.prejSas para a pr�serva-
ção dos, rios Jarag!lj'e Ita,pocú, hoje agonizantes?
Ou vamos ficar assistindo pa"s'sival11ente a ! suá
morte! (Flávio José). \

"
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