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Os dados foram ,eHstribuídos pela
, f.< fi etaria da Educação do Estado, no
ril'lmento em' que div,l,Jlgava o seu ca

Iei dárlo escolar para o ano letivo de
82, que tera um total de 180 d:ias sen

do, 90 no período -nôturnQ e 90 �o di
urno, a cada semestre. Por utro lado,
o Reitor· da' Udesc, Lauro Zimmer ill
formou que a Associação Catä"'ifl�nse
da!' Fundações Educacio'nais contará
com cerca de 22 mi'l estudantes neste,
ano, enquanto que 'a Ufliversid'ade Fe
deral de Santa Catarina, segundo in
formações do Gabillele do Réitor Er
r.arli Bayer, contará co uma clie�tela

. de ap.ximaqament� 11 mil e 330 es li-'
dantes.

" .

,

MATAfGULAS
A maioria dos estudantes que In

!lressam nos bancos escolares a par
ti,� �e 10 de março, pertecem a rede
Publrca de ensino, municiPal. ou es.mdual. Estes representam cerca de 84".
P�r ol!ltro lado, apenas 16% estão ma-'
trrculados na' rede particular. Distribuí
do� 'por níveis, a situação fica da se-'

gu,"!e maneira:' no pré-primário a' rede
pa:t,c�lar tem 60% dos', estudantes, no
prrmelro grau a mai'oria é da rede .

pú� ,

blica, c0!l1 ß3%, enquanto que no 20
gr.au a rede particular tem 56%' da (
chentela. ,,'

As matrículas na rede particu r

n.a. maioria dos 500 estabelecimento�
.

fll,ados ao Sindioato dos Estabeleci
�ent�s de Ensino d Estado de Santa

d:tarma tem início no próximo dia 10
m.arço. Da mesma forma nos esta

,:b�l�c'�ehtos públicos, das redes, mu
,f1�c,pa,s e estadual. Tambérp nas funda
ÇQes Ii�adas ii' Acafe, o início das au-

��s esta previsto para o dia 10 de mar

tI
' .m_as depende de cada uma das ins

etu,ÇOes .. � ylJiplac. de Lages, por

1��mPlo, m'clou o período letivo no dia
. . .Q.u�nto a U�SC, as aulas deverão
se,r m,cladas no di,a 8' de' março.

'I ,I
.

.

'CALeNDÁRIO' '
'

à .

De açorda' corni a rlöta distribufda'
çã
Imprensa' pela Secretaria da Educa-

cl do, o calendário escolar prevê ativi-
a es nos = d' .,'

a '

saua �s, como' já ocorreu no
no passado. Caberá a cada UCRE de

<S,nVOlvet; ativ.idades', -'mas a 'Secretärla'
.

;stá reclamando que haja reposição da
..arga ho ' . ,

p rana, recuperação de estudos
, cl
ata alunos de 1° e 20 gr;:.us, ativida

c� de-Iaz�r com_unit�rio, atividades só
...

,cl,llt,url:jls" esportivas," treihament-o -

"m se
.

'XJ'ê a rVI?O, ��ra ,profe.ssores, reunloes
,

e r ss.�claçoes Oe Pais e Professores
eun,oes 'pedagógicas.,

.

,

, '.'. -O' calendário escolar determina o
'n'cio d

.

,

•
as aulas para 10'de março, e

J�� na, segunda quin�ena �el"�o disputa-

o' ,sälANARIO �S ANTIGO DE
SANTA ,CATARIN.

.........._ 10 de maio de 111.

SANTA
.. ;

� i

UNIFORME E MATERIAL
De acora�' .�

com portària assinada

pelo Secretário Antero Nercoli'ni, no

ano phssado, considerando que a esco

la pública, por, sua própria destinação
atende a um' dispositivo de natureza

democrática e a uma, exigência consti

tucional, "é dever da direção das esco

las públicas estaduais, estimular a fre
qüênciß do aluno, facilitandq-Ihe de to

das. as formas, o acesso às aulas, co-
_, mo mei9 favorável ao seu pleno desen

,

v,olvimento e com vistas ,à sua promo
'ção" .

Segundo Nercolini, "todo o aluno
das escolas públicas estaduais deve
ter assegurado o direito à freqüência
às tfulas".

.

IIS leID.. novo prazo para entrega

\
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, ,Chapéu···,

PARTICIPAÇÃO F7EMININA-

Em abril dia 25, tu;ontecerá
em Flori�QóPoJ,js, o�ncontro
Estadual de Mulheres 'dOI PMDB,
do qual Jaraguá do Sul e mi

correÇJião estará representado
quando se� enfocada' e incen

tivado a participação da mulher
na política, fato pouco comum

na região Sul do Brasil, mas

plenamente
' ndrmal' no Nortel

Nordeste, que têm cerca ,de
duzentos municípios adminis
trados por mulheres. finalizou

. Fogaça. ,

'��ucà;ÇiQ:�:;.�i�� calendário'· escolétr. Oposiçlo �Itá com soblegendas nos ,Cro.1a prlU amacão· �OS 75 _.

�laJ�tP��çam seg nda-feira "

maniclpiosi' da nticrorregiio
. . ,

"f No imcio das atividades didátieas. -dos os jogos -escolares regionaiSi-ca-
-------....�--------

-

I,

de 82; .uma constatação: de uma popu- teqorla juvenil e de 24 a 30 será come- .' A adoção de suble9l'ndas pa-: PMDIl3' que nes;rs municípios
'

.

A Comu'lidade, Evangélica Lutêrana de :Jara�uá
façã� de -840 mil e 504 crianças de 1>/ a morada, em toda a- rede estadual', a Se- ra o pleite de' !,!uinze 'de no-. i todos:,,'seu partido esta 'forte, do Sulcomemora no dla 10 de abril deste ano, os seus

6 anos, apenas 41 mil e 500 estão ma- mana da Alimentação ,Escolar. Em abril.', "embro, ao cargo de ,prefeito '1' muito rnals' em; J,l!raguá do Sul, setenta e clnco anos d.e éxistê!cia. A sua ,f.undQi;ão
I d

' • � "

dp
.

a rede estad I a n° d;". 7 o 'm'unl'cl'pal, é tida eomo • ponto onde se encontra bastante ' ,

'tr',cU a' as no pre-prrmatto: s 951 rn'll .' ua comemor , .
rg , deu s

.'

n a de 1'9Q7 e para marcar o grande aconte
.....

-

P'�c.ífi'lo, p�o, Partido do> '!'JI�vi- fOlltaleddo em vista dos úIH-. .

-

e o no -, .

-

e 221 adolescentes" de 7 a 14 imos, 700 Dia l\t1undial da Sa'de. Dia 'II!!O� o Dia
ménto Democrático Brl;lslhmo, mos,' posiéj9damentos do Exe- írnento, foi elaborada uma vastJ proqramaçäo, que lnl-

mil e 434 oursaat o 1,0 grau e dos 537 do Llvr dla 19, Dia do Indio e de .ern todos ;õs mtmicípios. da mi- cutlvo . Municipal, como o eili-' cra-se no dla 28 de mãrço, 'prosseguindo até o Elia 04

mil e 201 joyens de
..
15 a 19 anos eil)

22 a 27, a Se,rnan a Educação. .., çrorregiãb: do Vále do Itapocu, ,sódio do Circg Sar�!lzàni e ago- de abril quando será encerrada com culto de gratidão
condições de fazer o 20 grau, 113 mi,1 e

� 'a exceção de Schroeder, Isto, ra, o aumento excorchantes dos
e louvor

"
.

I
'- No· mês de rnalo, dla 5, D',a das es- é, q'ue �eveJa, Q �residente do

1
impostos. além de outros.

726 frequentam a gum estabelecimento. PMDB em Jaraguá do Sul, ad-

Oú. seja, de uma população de O a 19 municações; dia 8, ia, da Vitória - vogado Altevir Antônio Fogaqa deputação está ual, o ex-
-

�o dia 28 de março, &S 8 horas, início da Sernar' -

arios em condições de aprendizag� -
fim da 2a. Guerra Munlfial em 1945; dia 'JÚniór. ao :adltmtar que arm- deputado Roland, Dorn1msch. na de Comemoração dos 75' anos da Oomunídadeêvan-

cerca de . 2 milhões, 328 mil e 926 - 19, Dia das-Mães. N'a semana de 2::1 a crorregião estará �presentadí3 conta com o apoio de toda a qéllca Luterana ae Jaraguá do Sul, com culto, cuja pre-

I 6'60 d 27 serão des.envolyldos os Jo,'*'s Oa- com todos os . seus delegados microrregião, segundo Fogaça, . .

M P k
.

855 mi e' estu ràntes estão matrl- �..,
na 'pré-convenção estadual, devendo eleger-se. gação será' do Pastor Regional' ei.�d· is -

e. �aque-
culados. Isto significa 'que 63�% fi- tarlnenses, em Brusque. Junho marca

,que escolherá entre Jaiso .Tupi Ia ocasíã sesä 'lançado o llvm que 'conta a história da

.
carn sem nenhum tipo de educação es-

; o Di#! Mwndial, do Meto Ambiente (�), Barreto e Pedro Ivo de Flgue- No tocante a i�orporação, Corftunidade, bilingüe, isto é, em "ortugu�s e alemão,

colar, I Dia Nacional de Anchieta (9), Batalha redo Campos, o candidato do já é fato censumadõ tendo 0-
que estará à venda a' preço, acess,íw1 a par!i� daquela

Naval �e �if3chuelo (11), Dia N
...�ciOnfJl , �:rt������erno c��ii�t�doo �:tS;- '�r�r��r:e�:�w���!e do e;��� data. E ainda no dla ,28, às 9h30 - inauguração da eX""

da Vaelnação (:13) e de 21 a 2/"':a Se- ,.sIo, junto ii násío oharíes Ed- e do PP Ide Ja�aguá do Sul, posição de fotos e' livros' antigos; 10h30 --- abertura
mana do Livro. Em juLho, de 1 a 7, a 1fIar Moritz o SESC, ao mes- para aparar as arestas. "Está da gincana e às 19 h - culto de'gratidão e louvor.
Semana da Prevenção centra Incêndios. mo tempo', em Que. o pa�ido' tudo em ordem" na opinião de .

"'"

Dia 17; início das féria� escolares para Popu�r (pp),'a.gQra Incer'p°fa�o 'Fogaça. já que .o processo de
'

"',' L'" I
I

... '

'o ao maibr oartldo de oposlçao incorporaçªo ii nível naCional No dia 29, às 20 hôra-s, haverá pregação pe o

os a unos, com encer�amento. do, � se- do fa(s, escolherá �ntre João se consumou sem maiores Pastor: Distrital Armando êlaäs'; dia '30, no mesmo ho
mestre de' aulas. Para o mag,lsterro ha- Cârl(fido Unhares é Osma, U- problemas, fato que certamen-, rário, pregação à cargo' do' Pas:tor �erhard Briese .. Dia
verá, de 19 a 31, Avaliação e Replané- nha. seu candidato à vic�o- te ir� ocorrer também a nível

'3, às 20 horas; encontro com palestra das comunida-
jamento das Atividades. I 'vernança. ual, nlt mês áe abril e .

M Ilh' d F R
,

...SUBLEGEND m ar, em maio quando se- des' de 'Jal'aguá do' Sul, Rio olha, a a igueira, ua

( Jaraguá do :Jni,or.orr,e- rá eseolhido o novo diretórie. ,Joinville, João Pestioa, Santa Luzia, RiQeirão Grande',do
. REI CIO

gião Norte, o aep a_p f�derP.1 '
' .

, Nortf;l, Ner.eu Ramos, Estrada Novê\ e ,:r.rês Rios do Nor-,
As a,ulas s.erão reiniciadas no' 9ia e eX-Prefeito de JoltlVlIIe, Pe- 'Tudo está definido. Em no-

te. 'I •

'

2 de agosto, 'mês que terá as dispu.tas dro Ivo Campos. 'que devei'á vf}mbro, o PP entrà com o can

dos Jodes Escolares Regionais Mirim receber, os votos ,dos, delega- 'didato a deputado estadual e

I f I dos Reginaldo Schrachet (Ja- à. vereança municipal,' enquan-
e, n ,anti .

raguã .Clo Stil); Paulo iJ(asmiers- to o PMDB com candidatos a

No dia 9, será cgmemorado -O Dia . ki (Massa�nduba)" Heitor da préfeito e à' câll_1ara.
dos PaJs; de 9ta 15, f3' Semana do Pré- Silva <Guaramirim), In90bert

escolar; dia .11, Oiá .. do 'Estudante; �Jia Jurk (Schroeder) e �nvlndo
15, Dia Nacional da Vacinação; dia 22, Nogacz (CofuPt8f.

.

,A 'partlclpaÇão feminina na

Ria d�Folclore e 'a 2.5+"Qia"Q'o_SQJ;., : ,"}k':::::"lií91 '

.' ..t�d,!l ..p.�Uça é �stii c�mo' mui:
dado.. "

' 'I�:ar'o cl adã p se to 'itßprtan1'1'- 'l')e10 ,Pielffatffite

Em Setembro, de 10 a 7; a Semana inscrever. na partido, com' vis· ao DrretórJo Municipal' do PMDB

d P•
.

. d" 8 D' I I ..à... I d tas a concorrer a qualquer car- de Jaraguá do Sul. Tanto' é que
a

, at�,a, _ I� ,
Ia nterlltlclona a

go elethro (prefeito e vereador), tem firmes propósitos de for-

Alfabetlzaçao, de 18 a �3, a �el1lana muniCipal" até, 15 de mal�. Fo- 'mar a Ala Feminina,do PMDB,

da Comunidade; de 19 a 25, a Semana gaça disse que' a maiori� dos para, se possível, lançar uma

do Trânsito; dia 21, fes...u81 da ár- m.unicípios do vale. do Itapocu representante para cQncorißr a

vore e dia 27 o Oía do Idóso. . deveräi adotar a, sublegenda,.. a- vereadora, a exemplo da Ala

':. " té mesmo no numero máXimo Jovem, presidida, pelo radialis,

Para o mes de Outubro, o calendá- permitido', �ue é duas, Em Ja- ta Celso NageL
rio escolar prevê a disputa do Campeo- raguá do �Sul são candidatos-a

nato Escolar Dente de Leite- de futebol, cR�dldato o "próprio F�gaç�,
em 'âm.bito regional' dia 5 será come-

alem de �urval Vasel. e Regl-
. .' c",, .' naldo Schlochet, este Jã tendo

morado o D,a da Äve; de 6 a 12"a Se- escolhido Ivo Konell para com-

'mar;Ja da Criança; de 1i'1a 23, a S�mana por a sua chapa; em Massa

da Asa; de 21 a 28, Camp�nha Antitó- randuba Paulo ,Kasmierski" Mã-

xica' de 23 a 29 Semana Democra- rio Sasse e Ivo !3ram0rskl; em

. '. '. _ ., . , Guaramirim' - Armin Byllardt
C'I;:l e dia 28, o,D,a ao Funclonano PU- e Heitor da Silva; em Corupã

"
blico. _ Erwin Brahco, Benvinde 0-

Em Novembro, d:ia 5, Dia da Cul- aacz Wàldemiro Hauck e em

tura e da Ciência; dia 14, dia Nacional Schroeder.L.. 'Ingobert Jark.

da Alfabetiz&ção; de 16 a 30, a realiza- Acrescenta o Presidellte do
cão .da. fase estaduál do' Campeonato
�scolar Dente de Leite; dia 1.9, dià da
Bandeira NaCional; dia 25; Dia de. San
ta Catariná' e Dia Universal de Ação
'de Graças.

'

Finalmente para Dezembro, o ca

lendário determina para o dia 8, a cö

memoração do Dia Nacional da, Famf
lia; dia 10, Dia Universal dos Direitos
Humanos e dia 21, o encerramento do

. ano letivo.

Il)p-resas com. até ,50 en;Jpre-., NR5," de 16.02.82. autorizou a O Banco 'l#}o Brasil infprma
$, qlJe não entregaram até rede. bancária, autorizada a ,ainda que Of- novo prazo é im

�
d� feiflreim (iltimo á Flela-' receber até. 31.03.82 a, RAIS de prorrogável, e, assim, a empre

Cf Ahfial: Éfe Informações. So- I que .seria o último dia de an- sa que �ão entregar até 311 de
al� (RA IS) relativa ao' a�o-b�- t�ega

.

dos formulários pelas março a RAIS. relativa ao a
. se 1981:" tem r:ioyp,prazo "pa;:�,.,· �empresas .

com'mais 'd\'li§O ßm· !10:bi'Jse ;'81, �$tará' prejuaicando
entrega: 31 de EifilrC0,"';"

"

pregàdôs, passa' a _S,er a data "seus, empregados, e:<çluindo-Q�;'):
Em carácter

...
e�ê�pd0hai. o limite para '!ódas .. a'S empresas 'd.a.",próxiri1ä." dIstri.bl!iç'ão' de r�:'

grupo 'coorde�á'dõr
....
da /RA:IS". e, entidades" vinctJ'làqas 'a.o PIS "élJrSo�:,. ,do" hmd,Ô de participa�

at�avés da instrução" ndrmativa', ou ao' PASEP,' �,' ção' PIS�PASEP,"
.

,
,

Até o dia 15 de- maio, os deputados federais Es

peridião Amin Helou Filho e Victor Fontana, lan
çados, çancf.idatos à govemança e vice1lovemança
e�tadual, estario percorrendo todas as 19 micror

regiões que compõem o Estado, apresentando
suas idéias iniciais manifestadas através da "Car:
ta aos Catarinen�es�', lançada na semana passada,
pàra elaboração de uma proposta de Governo mais
abrangente. O's contactO"$ iniciam-se por Joinville.

Vacê cllcord COI esta Irasel·�
o PODER é P,ARA SERVIR, E .NÃO PAR'A

. .
(

E no dia 10 de abril, data jubilar dós 75anos de

fundaç'ão Ela, C.om.unieta�\�Evangéliéá Luterana de' Jara-
'

guá do Sul, hayera a seguinte progr.amação: 8h - cul
to festivo, com pregaçpo' do Pastor ''Rudolf Hetmann
Waidner; 10 h ..- inaugur�ção da, g�leria 'dós ex"'P.asto-

'8S; H h ...... vjs.:ta -ao tilmul0 do' Pastol' Ptaeses Fer-
4j'A3nc!' �'c11••ij"'$;-::" �""r_mtz8çio
.no salão da omunltfade e, às 20 horas, novo culto feS""
tivo, tendo como pregador o Pastor Presidente da Ig're
ia Evangélica de Confissão ,Luterana no Brasil - Dr. '

�u'gusto Ernesto Kunert. Dia 02 d� abril, 20 horas, pre
gação, com o Pastor Raul Waglier; dia 03,20 horas, Noi
te de Arte e no dia 04, às 8 horas, encerramento Q'a,
semana dos' 75 anos" com Cpregação do Pastor Karl

Gehring. Ainda no mesmo dia, às 12 horas havetá utn

a Imoço, para, às 19 ,horas, culto festivo' de gr.atidão-
e Louvor.

'

,

Piscicultur.a c��eça' a ser ,/

,
'

difundida'
, ,

no,
�

.
"

.

munlclplo
A criação de. peixes "no município de Jaraguá do

Sul, é uma atividade ·que vem sendo pr.aticada há muito

tempo, porém, sem 'maiores técnicas.e em caráter emi-
'3ntemênte n�o comercial, isto é; apenas para ponsu
mo dà família. Agora, nO entan!!?; com'eçou a ser des
oertado o interesse também: d() p�odutor rural, que vê

amplas condições' de' obter atravé� da, piscicultura um

'90dimento extra, �em gran.des :di'spêndios e cuid;ados,
lproveitando para tal a água dos mananciais existentes

�m sua propriedade.
<

.
'

No dia 18 passado, quinta-feira um gr;upo de seis

'1gricultores, liderados pelos técniêos Laurindo 'Goedert
9 Dejair, Pereira, do Es�ritório Local da EmaterlAca-

.l'esc, participaram -de uma exçllrsão à Fundação 'Muni
cipal 25 de Julho, em Pirabelraba,' mUhicfpio (tie' Join-'
ville, onde receberam .treinamento e orientações téc
nicas acerca da criação de peixes, COrno co�strução da

lagoa, maneja e, 'cuidados nécéss:ários. O treinamento _

foi ministrado por técnicos Claquela Fuqdação, que de:-
. senvolve um' dos melhores projetos' dé pisçicultura d9
Estado.

Os produtores rurais pàrticipantes' f�rá� _:. AI.ex
Krüger e Fridolino ,Kaniss. (Jaraguá 84)', Alfredo Krüger
,(Três Rios db Norte), Afonso Golt'z, Oswaldo Jo,rdan ,e
i:lcio Bridaro"i (São João) ---:- que recebêram' capacita
ção sobre essa, atividade, uma vez que possuem lagoas
propíCias para essa prática que' começa a ser desperta
da. IDa Fundação, trouxeram 1.500 âre.vfrios' de tiláplas
'ilótlcas e 1.800 de,.,carpa espelho,' espécies que se

desenvolvem com maior raplçfez. " . ,
"

.. '
"

\ I·
. A EmaterlAcaresc die Jaraguá do Sul, diante do

interesse que' e,stá havendo, levará adiante ,o projeto no

município, in,usive se dispõe a acompanhar os- i�te
res.sados a um novo treinamento na Fundação 25 de

,
Julho, bastando somente que procurem o Escritprio Lo-
cai para manter contactos.

'

,

'\ >, ,

"

Por fim, 'uma informação interessante. Segundo
,a Fundação ,25 de Julho, de J()imdlle, Jaraguá do Sul
e Schroed.ettqr�I')1.,(>s, mUl);i?ípi'os .que

.

m�iQI' númer,� .;�� ,_

alevlll'o� ap�n�Qü 'parac,riaç:ão n(_Js últimos tem,p<ts', 'fatõ: "
.

que ,v�rp.','comprO",ar o �_cresce,nte' inter:esse, pela' pi§ci�
eu]túf'a; '''i"'' , fÃ; ,,' 'l." '\"�! i:/" '1"

: '\'ii1 "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREI'O DO POVO -- Jaraguâ. do sul-se ,SEMANA DE 27/02 a 05/03/82

Ani'"ersariaJ11 '�domingo ,

Sra. Rritzi Fiedler
, Sr. Martinho José HeQ11

Sra. Ingrld, Hadünz Horn
burg.

Fe rnando, filha de Nor
berto e Sibila Emmendoer-
fero

7

-Sra. Iris Krause Bartel
Dia 16 de fevéréi,o Cláudio Maffezzellí

.

Rosângel,a, filhá de ,AI-
'

Tereza Lennert Fran-
brecht (Elz'ira) Kopsch, ceskl, '. ,

. Daiane, filha -de João -"vete Cecíli'a Frarnceski
(Darci) Padilha.

.

Antônio R.. dos Santos.
Arlete, filha de Walde' '"

mar (Alida) Krueger.
Dia 17 de favereiro
Rafael, filho' de Marcos

I (M'aria) Vieira da Rosa.
'

Dia 18 de ,fevereiro
Anderson, filho de Mário

(Ana) Machado.
Bárbara Hercília, fHha

de Ivo (Maria) Leitemper
gher.
Ricardo, filho de Waldir

(Elizabeth) Watzko.,
Dênis )Roberto, filho de

Ditmar (Veneranda) Volk
mann.

Leoberto,
.

filho de, Hed-
win (Ertca) Konell.

.

Valdencir-: filho de Ver
gílio (Anita)' Schuster.

.

Sra. Clara Albus
Sr. Ernesto Silva
Cláudio, filho doi Dr.

Clayton '(Magda)' IKáran,
em Curitiba.
Sr. Oldair Dal Bi '

sra. AAésia Bortolini Dal
RL
Lucimar Fusi
Beatriz Mehler
,Srta. Andréa iJacqueline

Prodöhl.
.

.Nái;3de Pis�e.
O arroz de. seq'uel�ro' , <>

.

.

Dia 04' de marçoneste allo ocupa uma área .

, ,

de 62 mil hectares,5% a Sr. Càrlos\ Rut�ell, em.menos do que na safra an- Corupá.'
terior. A produção deverá

. Sr. Benício RogériO Pa-
apres,entar uma queda de dr';'
.2,7% e,m relaçªö as'133,7 Sra. MárGia Mara Horst
mil toneladás da safra 80l '. lDeni?e, ,fi.lha de Duntal
81 mas a .produtividàde

.'

(J�utta) Marcatto.mostrará um cres<ämento· Sra. Lb,ni Jiornburg!de 49 qUilos por hectare. Ivo·; .fl{stau ,.Jú(liqr, .

'.

�á a área ,de arroz ·ir;'i�a-. Simone l"erezinha Seb-
po. mostrou crescim��ó· wiu:il:z.
de 0,,8%, nesta jsafra; S�IJ-
do esperada uma produ-' bis 05 d� "l1iarço '.

ção de 295,4 toneladas,
com um crescimento de
270 quUOS por hectare de
rendimento médio,. "

.

,

A batata ,il1glesa de P�i-�
meira $afrä fOi um. des ra
ros produtos a mostrar"
crescimento na área culti
vada: d� 3,-1% e' deverá
mostrar um aumento. de: _. '. .

, �','

8�9% em sua p,roduçãp. Aí', ,;. . .! "1
cebola,. no _entanto, . t�ve, '

Aos aniversariantes os
uma, ,red�çao, de., 29,9,% ! nosSos' cumprimentos.
em sua area cultivada ,e j

.

.

no� 11.870 hecta�es é ,�s- , ,

'

peraffa a produção. de.
118.700 toneladas (uma,
qUeda

'

de 21,7%)." No . .

Nesta esltação,
entanto, a expeeta;liiv�' é vista-se bem e con.forta·

que .0
.
rendimento r'1léaio "Velmen1le.· Compre cal-

apresente um crescimento ç��os ie c9rifecções na

da ordem de 1.291 qwilos, Cinderelsi. onde você

por' hectare .. A f9ja tevEhw ,�nc�ntr�, as rTIlelhores
lima redução, de. 1% na " "opçoes.
área cultivada e dev�rli

., ,

apresentar . uma produção'
d�.,,�3º mHtOrlEjla1p:as'" isto,

'

éi�, 2,8.f(o inferior, ,a:' safra'.>,

,8UIB,;t";'é, âp�na� �Jm' 'çr��é'�
'cimento ,;de '.oO."qüilos 'Ii'ã'.
,prod):diviHadéJ;,ni�diaJ;'

' .,

.

Dia 07 ,de fevéreira'
,Everton Roberta; fi'lho

de Airton (Llllan) Str·elow.
yaldemiro Adauto, ljll;!p
de Donato, (Mazil�e,). de .

'

Sou:?:a," ,..,'. ,

Dia 14 de 'fevereiro
Dayana, filha de Valdir

(Leonora) Kaiser..

Dia 15 de feverélró
Graciela, filha de Milton

(Maria) Elvira.' ,

Luciano, filho de Nelsi
val (Marra). de Andrade.'
Edson Lulz, filho de Ed

son (Madalene) de Cam
, pos.

Vanderlel, filho de Oler
gárjo [Lonl] Latin.

As s�fras. , a,grícolas
.catarinenses

, As safras de verão em
Sarfta Catarina mostram
uma redução na área c,ul- .

tivada, assim como é es
perada uma q!Jeda, em al�
gum�s destas culturas. A
área cultivada com alho
na safra, &1/82 mostrou

, !-Ima sensível redução de
29,7c% , mas em compen
sação é esperada um au

mento ,na produção da or
dem de. 52,8%, isto por
que haverá um c�eseimeA
to na produtiVidade pas,.
sando de 1.896 quilos por
hectare para 4.125 quilos.

Cheqando à redação ·0' A Socie�àde"de"esoor- O Núcleo de Voluntárias. Trocou idade dia 24,
lnfermatlvo n.o 16 (janeiro tos Acaraf, de gloriósas de -Jaraquá do Sul do Pro- 'quarta-feira, o amigo Re
e fevereirol82,t., da Slder- tradições, .. comemora

•

na grama Nacional do Volan- nato Araldi, popule,rm«nte
sul; cujo Projete está sen- próxima semana'; o seu trt- tartado, da Legião Brasl- J conhecido por Batata nas. \

do implantado em I�<bltu- gési"10, nono ano' de exls- letra. de
. Assistência, reú-', rodas jovens .da city. Seus I

ba, no SIrII do Estado. O têncía. 'Após' um longo pe-' ne a diretoria ,e integraf:1- ,amigos não perdoarame o'
Projeto $idersul agora é

'

ríodo dê o.ftrÇicism<;>, o tes do Núcleo, Ii18-Jpróxima Batata teve que desembol
irreversível 'financeira e' clube, aqora presldído pe- 'sexta-felra, 5 de março, às sar algulils "barões" para
economicamente, GO m o lo desportista Levlnus 15 horas,· na F_1JF),dação satisfazer' e matar a -sede

. conseqüência da cönsoll-
.

Krause, leva avante a jn�':" �ducàciolilal Regiohal .,Iã- da turma. Parabéns!
dação da Santinvest,' que ciativa de implantar o seu raquaense . (EERJ), para
comanda aclonaríarnente- a complexo 'esB(;)rtiv9 sÔr;Jal avaliaçâo' dos trabalhós --'-)*(--","
Sldersul, slndo o ano de no Jaraguá Esquerdo, em re,alizàtios FIO ano passado . Segunda-feira' volta .' o

1982 conslderado q da i,r- altiplano de invejável. vis- e pranejamer)t� das ativi· colorido das crlánças, que
reversabilidade tísica, isto .ta panorâmica, já iniciado dades de 1982. E' j,mpres- Inlclam um movo ano le

, .é, o do arranque das obras por sinal. Cumprimentos cíndível a presença de to- tivo. Com .as férlas deviC
físicas. A Sidert!í,rgica do aos acaralanos. das as' veluntárlas. damente curtidas, a garo-
Sul Oatarlnense S:A. tem tada e 'o�vàns "oltam
como aclonlsta: -controla- GENTE� & I'NFO'RMAÇ'O-"E'S': �s bancos escolares para
dor a Santjnvest --Santa' .enfrentar um novo período
Catarina 1,'Avestimentos·.- de estudos, em busca do
SOCiedade anônima funda- A Ortlem' Auxllladora de O ex-Secretário da In- aprendizado' e dos conhe-
da com capitais privados. Senhoras Evangélicas - dústrla .e . Comércio 'de cimentos. que lhes perml
de 100 empresas, . sendo OASE, que há meio' sécu Santa Catarina, Dr. Nílson ttrão enfrentar a vida com

o Presidente do Conselho lo vem prestando relevan- Wilson Bender, inaugurou maior desenvoltura,
o

.

empresário César Bas- tes serviços-à comunidade dia 18, às 18h30 na Rua _.z,)*(-.
tos Gomes (Usatí) e Vice- [araquaense, inicia. seus' Visconde de.: Ta�nay, 1235 Qbservem aqueles que se

Presidente, o industrial trabalhos do ano, realízan- em Joinville, o se escri- iTianalmente 'acompanham
Eggon J o ã o da Silva do assembléias. Em, Ja' .tõrlç eleitoral.

' .

a coluna, os fantásticos
(Weg), de Jaraguá do 'Sul. raguá" as 'terça-feiri'!7Ias Bender que é candidato investimentos' pelo· patfo
Participas:n da Santinvest, realizam-Aa dia ,2, as ql.Jin- • à candidato. à Qrefeitura cínio da Copa do Mundo,
portanto, �ãp partfcipes11do ta-feirtnas dia 4 e as sex' de Joinville, como ,amigo na' .Espanha. SeguJ1.Qo o

desafio de implantar O'f tas-feirina� no dia 12 de deste jorl1al, enviou convi- jornal qui'Flzen�1 "Meio e

Projeto Sidersul, quatro
.

março. te .para a inauguração, ao Mensagem", será de seis-
empresas ,jaraguaenses - __)*(__ qual agradecelTlos. ' milhões de dólares a éota
Eletromotores Weg, Frigq- *** de

.

patrocíniO da Copâ do
'f' GM· I M Veíctllos novos ou usa- M d d' F b I Ori ICO ",mz, anso e e- Em março .6, sera" funda'da' un a e' ute o. even-

'" I' 'e J - W· t dos, ,corn financiamento' •. 'dta urgi a oao' les·. mais uma Comunidade da. to sera transmiti o para
em 'até 24

mel.s,
é na Mß- t d B'I I I!:) dParóquia São Sebastião, o o o rasl pe a· n.e e

A Sidersúl tem ria pre- negofti Veícú ,00�de vo-
desta feita em Três Rios Globo de Televisão � .TVs

sl'de�"c'la F d M cê encontra s pré à diS' ' Ed t' d E t d1'1 ernan o· ar- 'do Nor"'e, l'med'laço-es do
..

'

uca Ivas os. s a os e

condes d M tt ,f'lh posição o carro do. seu �
.

, '" ,.

e a os, Io' Sal'a-o Ar.n·lzade .. No' lo'cal cont�ra oom o patt'O'cmlO·
d t d J. d gosto. Fica, ali, na Mare- 1'11

d'
.

, o pran ea o ex- UlZ e
ehal Deodor'o, 930.' será erguid� uma cruz e

e apenas quatro empre-
.

O i r eito, iDesembargador sas
' Coca-Cola 'Volks'

a 'primeira missa será ce-
- r ,

-

João Thomás Marcondes --}*(-- I b d' h d wagen, Souza Cruz e AI-
de Mattos, "'ue' empresta'

e ra a as 16, . oras aqué- pargat.as _ que deverão..,. Foi inaU€lurado' ontem, Ie dia.'
,

Sra. Marize Liane Mar� .0 flOme ao magestoso Fó- às 16 horas, em Massa-. -.-)*(__ ilnvestil' 6 mt. ilhõets dd� �d�-shall S;",hu'ltze, em· JOI'n' - rum de Ja"agu'a' ,Jo Sul ares "'uan Ia es a lVI I0;;.
' I li.I "r.anduba, a Agência _

do' A
-

CÖGa-Cola vai entrar ' '1
•. .-

viiie. . Por alguns ands residiu Banco do Brasil, ato que n�Jbriga para tentar acá-, d" em 10 parce.las Igu�ls
Sr. Waldir Warhaftig, em em nossa cidade, tendo

co,ntou com a presença bar,com a '''venda casada" .. de US$ 6�0 .
mil mensaiS,

Curitiba. ,portanto muitos laços afe.. das mais representativas praticada' pel� Antarctica pa,gos de o,ut�bro do ano

��: ����oG���:mle tivos..
aUtoridades, bem como e 'Brahma, que obriga os pass�o/ai� .�u��t'I::��e

__)*(__
. da diretor,ia daquel'a insti- comerciantes a. comprar a�o. .":,a. erl ,

.

I .�-
Sr. Wilson Schmitz tuição bancária. A Agência refrigerantes da. mesma . d�ce.s medlo�. de' '. aUCdlen�Sr.. Almir ZangheHni, em ,O carnavàl fez a cabeça localiza-se na rua 11 de .emp.resa que vende a cer-

cla. para os Jogos da,. °opaS. Bento do Sul. da ordem de 85 a 90 Yc
. . . da moçada nas ruas e no::; Novembro, 28'6,' e.· tem co,- veJ·a. Para isso, -a Coca- . � .

f Ih h d'Sra. Iara Ballac. J( Vargas . . Entretanto se a Seleçao Rasgou' o in a no . Ia

W salões. Q carnaval .foi a Q'iq gerente Hetberto Ode- CoJa está lançando' em, Mi- . •.

' .' .

. 1.8 de fevereiro último, a
,�ander LufS Suzzi, ordem do (fiá, principal- brecht e como gerente- nas Ger.ais. a cerveja Kai-' Br�llelra chegar_ às fi-

Sr··a.' Delurde·s.. Blunk, a�ilmar. lVIauríci'o Lick- "1 d
. 'nais essa proporçao deve-

f Id
mente nos sa ões, semp!'e a junto .iR o €I e r Renald, 'ser, que será distribuída ,'. , o . simpática espOsa do Pra-e . ,tomados por grande nú-' Maas. Sem dpvida,' um

I
em Santa Catarina pela

ra subir ate 93iYo;. C!>I'I�I- sideflte da Câmara de Ve--
Dia 03 de março mero de foliões, com ml:Ji- marco significativo 'para a Catári�nse de Refrige-

derando-se a. �xlstencla 'readores de Corupá, o'
ta alegria, descontração,. comunidade massarandu- rantes. Essá nova ce,rve- d� quase .1 � .mlltiies e 80.0

a m i g o Ernesto Fel'ipe
enfim, agitação total. Foi bense, que agora, possui ja será leve, .j)em ao gos-

mil d?m�clllOs om TV,
Blunk. Da' 'coluná, os va'

um
.

dos melhores 'carna- uma casa do maior banco ,to do clhna tropical brasi-
no P�IS, esse perceAtu�I .. 10s de felicidades.

vais dos' últimos amos .erll comer�ial do País. l.eiro, fabricada dentro p�dera represen!ar_um pu�

Jaraguá ao Sul, afirmativa dos rígidos padrões de bllco de 65 mIlliIoes de -'-)�(-.-
não nossa, mas dos pró-

--),*(--,-- qualidade, mas não será pp��o_as,ba "?t�ade da po-

prios promotores e foliões. .

Leões e Domadoras dos"· um produto da. Coca-Colá, [I açao rasl eira.

Mas agora, já é Quaresma,. Lions Olwbe' de Jaraguá .màs, �i'm, bem brasileiro: .--.)*(-.- ,
.

perí()do de preparação pa- d� Stil - C�dade Indus- Em brev� ela' 'Pinta 'tam-
O prl!TIelr� bmgo d� ano

ra a Pá,sripa, de reflexão .... trial, Integracao e Cerl�ro bém em ,Jara@liJá do Sul e do? ESGotelros
. sera. na

-, participam neste sába-
"

arredores. '.' . proxlma terça�felra, dia 2,
--)*(_.- do, em Mafra, da Reunião ,

'.'
\'

as 15 horas, .Junto a sede

Di�trital do L':'10, quando �)*(-.-. do g.rl!,pamento, )ema .

r�a
importaliltes assuntos leo- Bastante feliz 'pelo in- FranCISco de Paula. ,Sao
nístfcos serão ;, àbordados, gresso no ctlrso de Admi- çonvidadas todas as mães

de 'interesse de todos os nistração de' Empresas, a-, dos escoteiros/e klbinhos,
associados.'

' provado em segwnda cha- bem como owtras senho-
.

.

made pela Fundação. Uni- ras, e senhoritas da socie�.
--.-)*(� 'versitária,. da Região de dade local, para tomarem

-

Quem recebe cumpn� Johivflle, o' jovem Carlos parte· da promoção, I que
mentos pelo seu natalício César Strebe, filho de Eu- prômete brindes d,e valor
"no 'próximo dia t,O, segl:m- 'gêliliO" (Edeftrauth), Strebe, e mUJtas surpresas às
da-feita, é a Sra. Ana. Ma- o pai que desincompatibi- participantes.
ria Rozza. E J:10 dia .3, 'a IIzou-se do. cárgQ de Dire- --.l*("""""'" ,

graciosa'· Aline,. filha de tor Admili'i,strativo. da Co- Quem recebe os cum-

Jerem,iäs (Salet�) Rozza, disc e que postula a vaga primeotos pel.o seu nat,
"ap-aga' a \telinná do" seü pára concorrer no pleito segul1d�Heira, 'dia 1.0, .é: a
primei'ro 'aniversário, . qUe de ,oovembro 'próximo à Sra. :Mara Oppermalln, eS

será ,comemorado, com prefeito da çitJade, cargo posa do esculápio Dr. Jor
'uma'- festinha

.. §lntr�; ;�.��.s que Já exercéu. Cumprl- ge Oppermann, a quem fe-
fal'Jililiares� ".'

. ,< mentos" im e'ésar. licitamos..

,

;.Aniv:ers'ari·anles ,

Aniversariam hoje: .27

Sra. 'Elisa Braga
Sra. Elsa Koehler Vieira
Sra. Erlca Reif Horst
Reno Fischer \

.

f
\. Rosa Hlbelro Kochelle

leoí:li'da' KnJ'ss' , '

Sra. Eli Alcioli, esposa
do Sr. Jairo de Barros,

D,ia 1.° de março

Sr. V i c t o r êernardes
Emmendoerfer. .

Sra. Paula Bàeumle
Sr. OsÓriQ Jo�é Schrei-,

ner.

.srt�. It.eonísia Cisz
,sr. Ronivaldo Hoffmann
Sr. Alfredo Blank
Sr. Edson Orlando t.

Müller, em Joinville.
Sr. . Waldemar Reeck,

�m São 'Bento do Sul.
. Sra. Janete Gramków.
Dia 02 de março

'

,
"

,Sra. Elisabeth Vieira '

Sra. Iris Lange Engei-
m8'filn. : �:;..

" Sra. 'wúlcia !Luíza Albrecht
, Rogério Jacksen' Ra-,
duenz�'.

"

João,'· Alves' Pereira'
"Inês Foch:,',
Maria' Sueli Radltke.

.' Na noite.deste sábado,
nq Doering; com a Patota

Sdm, 'a Srta. Marilenei Ma·
Iheiro estará oferecendo
uma festinha à seus ami

gos, em comemoração ao,

sew aniversário, l'1atalício.
O embalo começa às 22

!;loras' e· entra somente
quem tiver convite,

_.)*(..-:.:......
Muito cumprimentada :ee'
lo seu natalício, sexta�fei
ra, dia 19, a Sr11. Jurema
Fischer, 'espOsa do Gover'
nador do Distrito 465 de

Rotary International, Re'

macio Fischer, residentes
na Capital dO' Estadö. Nos�

, sas . feliCitações à anh/el"
sariante. '

- -)*(__.;"
De acordo 'com . relatÓ·

rio recentemente div!!llga'
do acerca do crescimento
pOPlllacional" 'brasi'leiro, ,se
õ'País ,atingi'r o crescimen"
to zero, ou seja, o equi'
valente' a 'duas crianças
por.. mulher,' no ano 2000
O número de habitanteS

nq país se estabilizará em

281 m,ilhões de pessoas,
caso essa eventualidade
aconteça, no ano 2020 a

'população ficará em 376
milhões. Porém se ocres"
cimento zero for verifica"
do,somertte em 2040:, a po;
pwlação brasileira se esta"
bilizará em 509 milhões.

Com �'tl��ino das f.é�
rias' escolares, também

. muitos veranistas enGer
ram a temporada, r.etor,
nando à seus lares. '1:' .0

'que está ocorrendo' em.
Jaraguá do Sul, onde·mUI"
tos nomes colunáveis a

.,provei�aní . até al\l;lanha as

:delíGi�'s :öa ino�s�:orlâ [na
'rfiima :'umà dás�;ÍJIaisi I·i,o-
:das; ....d� ...:Ràí:s:'-i:'·E túda,wô1ta

__-- ·';a 'n�rm�J:idad�.!(,;
,

f'.,.aleceu às 1,2h30'
do 'últimc), dOJTIingQ, fi!
21 ;a" Sra. Ottilla Pri
8chmitt. Js. notícia, e

sl, 'passaria sem mui
'repereussãol não fos
'ela uma mulher -extr
or�HnárIª,. ç4mpanhei
esposa e mãe

..

extr
,. 'I- •

rrussrma, que v I v e
mais de sessenta e se

anos ao J,í:l�O do seu d,
dicado 'esposo, Sr. ,A
naldo Leonardo Seh
mltt, industrial dos mais;
conceituados em toda
região'. Dpna Ottílla fOI
uma daquelas pessoaS!
que, pelo que realizou
ao longo de seus

anos e' meses de idad ,.

merecia ter a sua vida!
contada em livro, Qara
Ç> conhecimento daque
les que não tiveram o

prazer de conhecê-Ia �
admirá-Ia..O desenlace
veio também separar (}l

casal, que em '20 de no·

vembro de 1980 com

'pletou 65 anos de casa�
mento (Bodas de Fer'
ro), assinalados na oc�:
sião com missa em

ação de graças na Ma
triz São Sebastião, pa-
ra ol)de, na tarde de se

gunda-feira, seu corpo
foi Ilevado e encomen

dach antes de . baixar
sepulturá riO Cemitério •

Municipal, .

a
.

meio de'
grande acompanhamen"
to, dentre parentes, ai

migos e conhecidos da
família.
O "Correio do Povo",

pesaroso, registra o a

contecimento ,e alia-se
a dor dá Família Sch�
mitt, pe'la perda irrepa'
rável dessa grande ma·

trona.

"

O Conselho de Adminis
tração da Marisol; em as

sembl.éia· extraordinária
rea,lizada tecentemente, a

provou! a participação da
empresa como sócia ,ma

jorjtária no papital de uma
'firma a ser constituída pe-

.

lo sistema-de' quotas de
l'espoAsabilidade ,limitad3
com o' objetivo de' distri
buir os produtos MaflsoJI
Marquardt elou' similares
ou àf.ins no siStema ':de' lo:"
jas, de varejo ou atacadot
Bola DranGa aos amigos
dessa' gram'de ell'lpresa ja';
raguaerlse:'

,.. . ,

RelógiOS Seiko;. Teelmoa,
I

.
'.

Ric:oh, vioíõ�, crJstaJs e ar-

tigos para presentes é· com o
�-'- -�'.-.:"'."., __••• ...:,l>

,

Aproveite, a'abertur�1
.

'

.
'.

.

.

'.
A >CQnfecçõe'� "Su�1i abriu 'nová 'loja' na rua Reinoldo Rau,'Edifíéio Sér

�,.gãifiõ; Safa'A?39 :J�' uma novEi e elegall�e opção de compras, artigos de primei- .

.

ríssima linha. ,'Visite-a e compare.'· Só' Jl1esmo a. Sueli é càpaz de- fazer 'taFlto .

,por você..
;'

.,

,
c"� :':

'
.

'J .

;" :CíólecÇöes' Sueli
" c

ó ' seu :reloJoeJró.·
'

Fone 72,;126'1 LIda.
Agora "com nova loja na' rua Re�oldo Rau

Relojoaria ·Avenida'
ETERNIZE os '80"S M'OMENTO'S'

'Decorações p'ara casamentos - De
, corações para Igrejas - Decorações

.��� 'para clubes - Arrarnjos para festas -

'.;.,plantas ornamentais e Buqlrlês em 'Ge
NlI.

'

FLORICULTURA IMPERIALPresenteie cóm Jóias e as mals finas sug,estões
da. RIiLOJOARIA AVENlbA; ;)Maréchal.

',.�. ;"'; 'ti!i,Jiic' fW(' '.
"

,;\i�r�:�?�\,::.;,!�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaragu6 do Sul-SC SEMANA DE 27/02 a 05103/82

"Palavras .de uma
\

Criança que nao

Nasceu"
-Ontern seria meu ánl

versario... Eu ia comple
tar um mês de vida. Pen
sei que você, mamãe, fos
se dar-me uma festinha,
como o fazem todas as

mães. Pensei que você,.
papai, fosse dar-me o beb,
jo 'que eu gostaria que vo

cê me desse. Porém a

,fes�inha não foi tão ale
gre como ,eu esperava. De
fato, você e mamãe com

praram o meu presente"
, pena que esse presente
tenha causado a minha
morte. E você ... Você não
chorou nem um pouqui
nho. Por que mamãe?
Porque logo no dia ' do
meu aniversário? Pensei'
que você fosse ficar feliz
com a minha chegada,
mas você não me deixou
caminhar nem a metade ...
Você barrou o meu caml
nho. Eu sabia que por uns
meses, iria estragar a sua

elegância, porém, eu já
havia prometido a mim
mesmo, que ficária bem
apertadinho para não lhe'
prejudicar. Eu deixaria pa
ra "crescer, depois que
nascesse para o mundo.
Eu sabia que em seu 'ven
tre a escuridão seria gram
de. Todavia, a luz que vt
tia depois seria bastan
te... Eu iria conhecer o
brilho do sal, das estrê-
,las, conhecer você e o

papai. Eu sabia que teria
de ficar mudo durante no
ve m e ses, entretanto,
mais tarde iria lhe contar'
toda a minha felicidade
em tel' você como mãe ...
.lrla conversar muito com

você, e quando você esti
vesse triste, iria fazer tU-t
do para ver o sorriso em
seus lábios. Quando você
estivesse alegre, faria tu
do para que essa alegria
durasse para sempre. Sa
be? E!J plànejei tanta' coi
sa! Queria crescer bastan
t�. Depois de jovem, luta
na com todas as minhas
forças para que a guerra
e o ódio acabassem e, só
reinasse a paz no 'mundo.
Queria crescer, par.a plan
tar, no chão da minha
existência, muitas rosas
para que o perfume lne-,
briasse os homens e os
deixassem incapazes de

\ fabricar 'máquinas que ma
tam outros homens. Sim ...

eu queria muita coisa,
mas você não sentiu is
so ...

. Engràçado... eu pensei
que os pais amassem
seus filhos a ponto de
lhes dar a própria vida!

,
mas vocês não deixaram'
nem a mj,nha vida come
çar.

_Espero que você, ,ma
mae, ao' menos tenha se

arrep,e�dido para que is
so' nao acoQteça com

me�s irmãozinhos que es�

t�rao. por vir.
Tchau mamãe... eu lhe

perdôo apesar de', tudo.

Sr. Assinante
Voce é muito impor

tante para nós. Quere-
,mos que, receba regu
larmente nossô sema

nário, porém, caso es

teja ocorrendo alguma
irregularidade c ö mo.

não recebimento ou ên
trega tardia, por favor,
COmunique-nos;

, p a r a

,que possam@s sanar o

problema. Nosso ende�
reço: Rua CeI. Procópio
Gomes, 290" .Tel.efó'rie:
72-0091.'

'

.. Correio .Inlormativo
;

• CAMPANHA DO PX CLUBE - A campanha
deflagrada pelo PX Clube de -Jaraguá do Sul, que
consiste na coleta de livros em' desuso junto a

comunidade, para posterior doação a estabeleci
.rnentos de ensino e à Biblioteca Municipal, ter
mina no dia 14 de março. Os livros poderão ser

entregues nas igrejas católica. e evangélica ou,
caso o doador não possa entregá-los pessoalmen
te, basta deixar nome e endereço junto a Rádio

Ja�aguá (Fone 72-0699), que o PX Clube irá apa
nha-los no local indicado. Como se trata de cam

panha de alto alcance cultural, o CP solicita a

'colaboração de todos" para que se cubra de êxitos.

,

, -

COMUNI.DADE EVANG�LlCA - Às 19 horas'
deste domingo, em culto solene na Igreja de Ja
raquá do Sul, centro, será investido pelo Pastor
RegionaloPastor Guinther Rückert, nas funções
pastorals da Paróquia Apóstolo Paulo da Oomunl-.
dade- Evangélica Luterana. 2) Cursos:, de batís- .

1'Y10 no dia 6 de março, às 15 horas, ne Salão da,
Comunidade; de noivos, dia 1 de março, a partir
rll'lS 8 horas,' com inscrições na Secretaria. 3)
No próximo sábado, dta 6, às 20 horas, em Jara
quá, o Sr. EgQn Krespy, de Florianópolis, irá apre
sentar uma série de "slides" e palestra sobre te
rnas da vida cristã. 4)' Sexta-feira vindoura, 5 I

de março, 20 horas, na Igreja, será comemorado
o Dia Mundial da Oração, cújo culto será dirigido
por senhoras da comunidade. 5) Neste domin
go, dia 28, inicia a Escola Dominical para crianças
em 14 pontos do município, a partir das 8 horas.

. 6) Cultos: domingo, 8 horas, em Jaraguá (P) e João
Pessoa (A); às 9h30, em Santa Luzia (P) e' às 19h
- em Jaraguá, por ocasião da investidura do Pas
tor Rückert. 7) Pastores de plantão: Ingo Piske
e Rudi Zerbien. -,

COMUNrDADE CATÓLICA - No próximo sá"
bado, dia 6 de março, às 16 horas em três Rios
.do Norte, proximldades do Salão' Amizade, será
fundada uma nova comunidade eclesial, com a ce

lebração da primeira mlssa no tocai. Na, ocasião
será escolhido o padroeiro da comunidade. 2)
Quarta-feira de Cinzas foi o I dla

.
do lançamento

da Campanha da Fraternidade de 1982, que tem
'

como tema "Fraternidade e Educação". O tema
,é muito .abranqente .e tem o propósito de esclare
cer sobre a situação da educação no Brasil. 3)
Estão abertas as matrículas .para o curso de pre
paração ao casamento na Paróquia São Sebastiãó.
Ele será ministrado no dia 14 de março, nas de
pendência do pavilhão de festas da Paróquia.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA PO SUL

Lei N. 848/82

KOHLBACH SR
SÚPERMOTOR

[Imawa di fraternidade é tempo _I [oni[iennzatão
No documento da CNBB (Conferência Naclo-

, nal dos Bispos do Brasil) de 1982 se lê que "a
Campanha da Fraternldade é um projeto que pro
cura animar todas as comunidades num compro
misso pastoral concreto que marque a unidade' da
Ev�ng�lização pelo empenho comum em prol da
solidariedade e fraternidade, que nascem do amor
de Cristo" (CF. --- CNBB 1982, pág. 1).

Cada ano este projeto visa uin problema ur

gente e 'nacional que necessita do esforço de
ação conjunta no Brasil.

I ,Pa�a 18�2 ,p tema escolhido foi Eduoação e

�ratermdade; Num mundo de conflito, dlstân
eras e dominações, é preciso reaprender a amar,
a

,

perdoar e a servir a todos". (CNBB, CF-82,
pag. 1). ,.

Educar} cons,truir a fraternidade na jÜstiÇ�
e na paz. Isto so se toma possfvel na medida
e� que Cristo nos llberta 0.0 egoísmo e nos err

sJn� a amar o Pai e dar a vida pelos irmãos. Cris
to e a verdade que liberta. Daí o lema: A verdade
vos libertará". (CF-82, pág. 1).

'

� no têmpo da Quaresma que se realiza a
Campanha �a .Fraternidade. I� um tempo em que

.

o povo brasileiro tem desejo profundo de conver
são e santificação. ,� a preparação para a Páscoa
do S�nhor., A conversão é sair do individualismo
e abrir-se para os problemas comunitários e so
ciais.

.

A' Páscoa do Senhor nos deve levar para a
passagem de um mundo de injustiças, do. pecado,
�a !alta de arnor, para um mundo marcado pela
Just.,ça, para um' mundo onde seja possível uma
sociedade igualitária.

'

"À_ Iuz da fé, vamos indagar como é que a
educaçao deve contribuir para o surgimento destel
mundo e desta sociedade igualitária, aspiração de
todos os homens. A Campanha da Fraternidade é
um t�mpo .em que as comunidades se reúnem nu
ma vI�encla maior de unidade pastoral em toda
a rgreJa do Brasil. Em todas as igrejas fala-se do
mesmo t�ma durante a Quaresma, sem todavia
t�lher a liberdade para a criatividade das cornu
nidades ,

� claro que sempre há vigári.os que preferem
falar do espiritual, tapando os olhos como o aves
truz africano � �scondendo-o na areia, enquanto
ao seu lado milhões de brasileiros são explorados
e passam fome.

A Campanha da Fraternidade não visa apenas
arrecadar fundos, disto a igreja já tem outros mo
dos e fontes, mas sim" conscientizar o povo para
o ,grave. problema da educaçãoneste País. Tarn
be� os gestos completos da CF poderão ser ca
nalizados em favor da promoção dos irmãos ca
rentes, �re�hes domésticas, centros educaclónats
ßas periferias, cursos profissionalizantes, gruposde trabalho em favelas, alfabetização de. adultos .

e outras necessidades.,
.

) O car�az da Campanha da Fraternidade deste
ano �os lembra uma grande máxima: a verdade
vos Ilbertarã ,

. "� ,n�ste m�ndo conflitante que somos' cha
mados a libertação, a viver a mensagem e o pro
c�s�o educativo de Ortsto , Num mundo de vto
lêncla _e destruição. temos que nos educar para
o perdao e a esperança cristã". (O. Luciano Men
des 'de Almeida, secretário da CNBB,: 15.8.1981) .

N. DA R.: O presente texto é de autoria do
P�dre Natalício José Weschenfelder, para o "Cor
reio do Povo".

Dispõe sobre o uso do "FUMO" em re

cintos fechados.

VICTOR BAUER, Prefeito lVJu�icipal de jara
guá do' Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste Mu

nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:
ART. 1.0 - � proibido fumar, acender ou

transportat acesos cigarros e assemelhados nos

estabelecimentos e edificações abaixo relaclo
nados:

Servidores municipais
reajuste 'de salário

I,

terão

.'

I

1
- hospitais, maternidades, clínicas, consultó-

rios médlco-odontolóqrcos e laboratórios; ,

II. - clnemas, teatros, auditórios, salas de .aula
e assemelhados; ,

III - estabelecimentos comerciais, exceto boa-'
tes, restaurantes, bares e assemelhados;

IV - postos de serviços e garagéns comerciais
'\' e coletivas; ,

V -locais onde se armazenam e/ou manipulam
exploslvos e inflamáveis;

VI - depósitos com armazenagem de materiais
combustíveis comuns;

- ,

VII - elevadores;
,

VIII - veículos de transportes coletivos.

ART. 2.° - Nos estabelecimentos acima re-
'

racionados, poderá ser permitido fumar em salas
especiais dotadas de proteção adequadà, nas quais
serão utlllzados somente materiais de construção
de revestimento e de acabamento Incembustívels
ou auto-extlnqüfvels,

ART. 30 - Em todos estes estabelecimen
tos, deverão ser colocados avisos com os dizeres:
"� PROIBIDO FUMAR", bem como a utilização do .

sinal internacional de proibição de fumar, nos lo
cais públicos onde 'for comum a presença de es

trangeiros ou analfabetos:
ART. 4.0 - A efetivação da proibição e a co

locação dos avises rnenctonados no artigo 3.0 des
ta Lei, deverão ser feitas no prazo de 90 (noven
ta) dias de sua vigência.

PARAGRAFO ÚNICO - O' não cumprimento
deste dlsposltlvo acarretará multas aos infratores.

ART. 5;0 - O Chefe do Poder Executivo re-
'. gulamentará; por decreto a presente Lei, no praia
de 60 (sessenta) dias, fixando os valores das mui
tas previstas e outros critérios necessários à sua

fiel execução.
ART. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação. ,

ART. 7.0 - Revogam-se 'as disposições em

contrário.

O Prefeito Municipal de',
Barra Velha, Manoel Plá
cio de Freitas, assinou
'decreto reajustando os sa

lários dos servidores pú
blicos municipais em 30.
por cento a partir deste
mês.

'

sessorta financeira da pre
feitura de Barra Velha,
para que sejam calculados
os índices do novo aumen

to que vigorará a partir de
primeiro de maio.
Manéca pretende desen

',valver neste ano uma po
lítica .salaríál de acordo
'com as necessidades do
funclonallsmo públlco mu

nicipal. Ele quer reajustar
os vencimentos dos servi
dores de modo a compen
sar os altos ínldices de in

flação.

I

O 'decreto atingiu tam
bém os servidores inati
vos, pensionistas e funcio
nárias da Câmara Munici
pal, Plácido de Freitas au

torizou também a real iza
,ção de estudos pela as-

Proel·amas' de Casamenta

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, de
Jaraguá do Sul, aos 18 dias do mês de fevereiro
de 1982.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente lei foi registrada e publiC8'd� nes

ta Diretôria de Expediente, Educação e Assistên
cia Social, aos 18 diás do mês de fevereiro de
1982.

Edital 12.406 de 17-02-1982
JOSe A�T'ÕNIO. ZAP�LLA E IRIA BUnKE _

d G
Ele, brasllelro, solteiro, aiJ,xiliar de escritliirio, natural

,e ua!amrrrm, neste Estado, domiciliado e residente na

Ruda JOL�do'Carlos.Stein, nesta cidade, filho de Daniel Zapellae e I evina Olemon Zapella. '

d S ,E'a, b�a;s!'eira, solteira, operária; natural de Jaraguã
tO d'u, .domlp!hada e residente, em Estrada Garibaldi nes-
Be Istrlto, fIlha de Alvino Butzke e de Elfrida Winkletufzke.

. I . "-

EditaI 12.407 de 18-0Z-1982 >,
'

DELCIO LUIS ��REIRA E MAR,ISA SPULDARO _
Ele, b�as"el.r?, solteiro, escriturário, natural de Jara

guá do Sul, dO�lhad() .e residente na Rua João 'Januario
Ayroso: nesta. cIdade. frlho de Honório MoreIra e de GloriaAnversl MoreIra.

.
EI�, brasileira, solteira, bancaria, natural de Caràzl

nho-Rlo Gra.rrde do Sul. domiciliada e residente na Rua José
Em�endoe�fer, nesta cidade, filha de Adriunf Spuldaro e de,
Amelia .AnJos Spuldaro. J

EditaI 12.408 de f9..-.G2-198a _" I

VALMIRO JO�f.J':'NKES E CARMEM lHas JUNKES .......

..

lile, braSIleIro. solteir-o.. lavrador, natural de Guara
n:tlrlm, neste Estado, domiciliado e residente em Guarami
rIm, ,neste Estado,. filho de João Modestino Junkes e de
Adelia Ticilla Junkes. '

C I
Ela, b�asilei!a, solteira, operária, natur�l, de Antônio

ar os - Blguacu: neste Estado, domiciliada e �sidente
em "�a da .Figueira, distrito, filha de Laudelino Junkés e de
Veromca Olemo" Junkes.
Édital 12.409 de 19-02-1982 .

JULIO CESAR DA SILVA E CellA BORTOLOTTi _
Ele, brasileiro,' solteiro. operário, natural de Benedito

Novo, neste Estado, domiciliado e residente em Ribeírão
Molh.a. nest� distrito, filho de lourenço Jul·io da SiI�a e de
Adeha da SIlva. •

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de CoruDá
neste E�ta�o. d?miciliaeta e residente em 'Ribeirão Molha,
neste. dl,rrto, fIlha de Attilio Bortolotti e de Rosa Bor
tolottl.
Edital 12.410 de 24-02-1982 '

Noe JUNGTON E MARIA LOPE':S -
Ele. b�a�i.leiro, solte!ío, carpinteiro, natural de Jaraquá

do Sul, domlclhado e r.eâldente na Rua Joaquim Franci�co
. de Pauloa, nesta cidade, filho de Rudolfo Jungton e de Ma-
ria Dunke Jungton.

.' f
Ela, brasileira, i;�oHeira. servente, natúral de Araql,Jari

,n�ste, ��t�do,}omiçilia?a�,� "resiqenler em, �racjy�ri!;;n��l�
! Est?do:.fdha del�plaudlo 'Lopes e de ,Maria ,José dª'�Si'lvaj
Lopes. i' !?

: /j' \., .

ASTRIT K. SCHMAUCH
-- Dlretora ---

ESTADO DE SANTA CATARINA
PR.EFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

CONC,ORR�NCIA POBLlCA, N° 04/82

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARJ\GUA
DO $UL, por seO Prefeito Municipal, Sr. VIClOR
BAUER, faz saber que. se acha aberta concorrê.n
cia para aquisição de materiais e prestação de
serviços para implantação de 15 (qUinze) linhas de
Eletrificação Rural em diversas 'localidades ' do.

,

Municípro de Jaraguá do Sul.

II

As propostas, deverão ser entregues no

Edifício - sede desta Prefeitura, à Praça Ângelo
Piazera, 247, até às 17 horas do dia 30 de março'
de 1982.

'

,
O Edital e demais informaç'ões serão for

necidas aos interessados, na Secretaria da Prefei�
tura, no endereço acima.

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1982.

VICTOR BAUER
Prefeito MuniCipal

SOCIEDADE RECRE�TtVA ALVORADA

c
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente, são convidados os senhores só
cios proprietários desta Sociedade, para a assem

, bléia geral extraordinária a realizar-se na sede so

cial, no dia 28 de fevereiro de 1982, às 9 horas,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

1. - Reforma da sede social
2: - Assuntos dé interesse da Sociedade.

ÇARTAZ DO CINEMA ,qgmi I,1g,g, 14 horas, "Trini;:"c
-:-;'Nö.pine Jàragu�, peste

J ty�ff V�'i '<ia Guerra" e qüarl
s.á'bàdo. .

até t�rçl:! / fei�a, ·t'a;,.�:,;:'qÚirlta�feira;' ':Suspi�
"Orgias de urrJ' $ed'l.ftor"; 'ria'\ filme d,e terror. .(.

� .�.
. ...

,

.". '�·jÚí�

Jar.aguá do Sul, 18 de fevereiro de 1982 .

A DIRETORIA

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
- VIEIRENSE -

Assembléia' Geral Ordinária

Edital de Convocação
Ficam convocados todos os associados da

Sociedade Esportiva e Recreati�a Vieirense para
a Assembléia Gera,l Ordinária, a realizar-se no dia
134 de março de 1982, às 19h30JTIin em primeira
convocação ou meia hora após, em segunda e úl
tima convocação, com qu�lquer número de .�sso
ciados presentes, em sUa sede social localizada I

na rwa Dona Matilde, n,o 1.277, em Jaraguá do
Sül, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia:'

'

1), - Aprpvação dos nov�s Estatutos Sociais; e

2) '- Outros assuntos, de interesse da Sociedade.

1p��tf��'�;lFld:E('.)� ��.....
� -,'

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Construtora Seria Ltda,.
CONSTRUQAO CIViL, ENGENHARIA E

COMeRCIO DE MATER'AL'
'

DE CONSTRlJÇAO.

Rua João Plcom, 94 - édlf. CarlQs Spézla
Telefone: 72-0214 .

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Viação Canarinho
,

TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANQ, EXCURSO�S.

IA . "CanarInho" preocupa-se com a sua ..
comoção, cotocanoo à disposiÇão modemrssl
mos öníbus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.
'

JARAGUA DO S!JL ,- SANTA CATAßINA

Funilaria' Jaraguã Ltda.
Callhas para toda. as rll1�lIdades. Faça-nos

uma visita. Estámoe em condiç6es de atendl-Ios
eficientemenk

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72-0448 -

Jaraguá do Sul ...SC.
,

'

I
f •

,Terraplenagem 1 Vargas,
SERVI'COS DE RETROESCA\MDEIRAS E TRATO-
RES DE ESTEIRA

.

rTubos 'sta. 'Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua JOlnvllle, 1016 - Fone 72-1101

Im�biliária Santa Maria
COMPRA - VENDE _; ADMINISTRÁ O

,

'

SEU IMOVE,,' "

.

RuáWaldémlr'o Mazurecl1en,_ 42 _ Fone 72-1342

'ila:....�. Meralú�!�.D�!��� Lida.
� '. � I:-1AQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONCRETO

Prensas pj fabr. tubos de concreto serh ar.:nação desde 0,15 a 0.60m
- Fôrmas. anéis de base, êmbolos e lâminas pI reposição em pren.
sas de tubos de todas as marcas -' Conjuntos vibratórios pI fabr, de
tubos de conc'reto desde 0.15 a 1.�Orn slmßles e' \'RS-1500. nos tipos
ponta/balsa e maChO/fêmea nos padFões Standart. ONER. DER etc,
- Endereit!ldoras de ferro - Prensas de blocos - Prensas de lajotas
pJ, pavimentação' - GUin<;lastes tipo POfiticó\ fixo e IT\lÍvel - Talhas
eletricas de tambor p/ ate S tons ..- Mesas vibratórias' - Fôrmas p/
vigas e pré·moldados em geral - Alimenta'tlores de correia pj pren.
sase vibra�ores - Car.rinh9s p/ tubos e pré·moldados - Redutores
d,e velocidades '- Betoneiras revers[veis, bascuÍantes e, portáteis,

E.létro-Vibradores

"'ser. Est. 250661721 - CGC 83619197/0001.79'- End. Telegr,: "VIBRADORES"

Rua José Stulzer, 10 (próximo a M. Wilh.ím� - Fone (11473) 7�-1071
Caixa Postal 211 - 89.!lS.O .lARAGuA DO SUL - SC _ BRAS"L
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CONFIRA A HISTÓRIA ...

---) Barão 'de Itapocu

••• HÁ 38 ANOS
(

O �Secretario da Prefeitura de Jaraguá,
..
Renato Sans (não é parenta _do eng. Sens, daWeg),
subscrevia Edital de Concorrência, para exploração
do Bar Rodoviário, impondo entre outros a sequln
te condição: "prova de que não mantém demánda
'com o Estado ou Município." Vejam só! Só conde-

nado, né?'
.

O nosso querido Alfonso Buhr, que hoje
está muito döl-dõl, requeria licença para constru

ção de chiqueiro nos fundos da casa n.? 798, da
. Preso Epitácio Pessoa e o burgomestre sentencia-

, va: "Indeferido por contrariar dispositivos legais."
Naquela época, notaram? Ern fins de janeiro de
1944. E hoje? Bem, hoje a cidade cresceu muito e

muitos são os chiqueiros clandestinos que empes
tam a zona urbana e comprometem asaúde do povo.
E o pobre do Alfonso já em 44 não podia engordar
.á seu porquinho. Todo tempo tem seu tempo ...
Até o Angelo Bortollotte, na -Rua Hercíllo Luz,
em Corupá, foi impedido de criar o seu leltão
zinho.

, \

SEMANA DIS' 27102 a 05/03/82

"Santa ··Catarina eu te amo" ,é o novo

tema· dá campanha, sobre o -ICM

---o

.'

A imprensa divulgava o 'estatuto social
. da Sociedade de (Diversões Rio da Luz, fundada
em 6 de janeiro de 1944 e a primeira diretoria
era a seguinte: Eurico Ehler, Presidente; Irineu
Schwartz, Vice; Frederico Bar:g, 1.0 Secretária;
Edgard Barg, 2.0; Alex Barg, 1.° Tesoureiro e Hen
rique Barg 2.° Tesoureiro, todos brasllelros, resl
dentes neste município .

---

f

Em Assembléia Geral Extraordinária de
7 de fevereiro, a Associação Atlética Braall, aten
dendo ao disposto na Deliberação n.? 20·43, do
CND (que proibia uso de nomes derivados dos vo

cábulos Nação, BRASIL, Distrito Federal, Estado,
Território ou Município), mudava o nome da enti
dade para ASSOCIAÇÃO ATli:TrCA BAEPENDY,
visando prestar significativa homenagem a um

fato histórico recentemente acontecido, l. é, o

afundamento do' navio brasileiro pelos nazistas.

Haie é o Clube Atlético Baependi, tendo no fim
do ano' completado os seus 75 anos de existência.

. r » H Á 3 O A NOS
Na nojte de 19 para 2Q de fevereiro de

1952, indivíduos inescrupulosos violaram o túrnu

lo de Hermann Bauer,' falecido em 28 de janeiro
de 1938 e inhumado no Cemitério da Estrada Sch
roeder 1,1. .Presumla-se na época que a razão; de
tão estranho ato era o de que o falecido havia
sido enterrado' com Cr$ 30.000,00� 'Se tinha dlnhel-

•

ro ninguém sabe, se o tiraram do jazigo, ninguém
viu.

O (3ove�nQ do Estado TROCA DE 'NOTAS 'dados ou rasurados, do-

acaba de 1l'lstitl:Jir uma no- . Podem concorrer aos I' curnentos referentes' f;l
va campanha "A Criança e concursos "A Criança e o compra de combustíveis,
o ICM'�, de incentivo ao ICM - Santa Catarina eu lubrificantes � líquidos. ou

recolhimento e à fiscaliza- te amo",' todas as 'pessoas referentes a operações su-

-ção do Imposto sobre CiI'� físicas e as pessoas [url- jeitas a Impostos sobre
culação de Mercadorias, dicas que tenham ftnallda- serviço de qualquer natu

desta vez com a denoml- de educacional, cultural, reza devidos ao município,
, nação _

de "Santa C�tatii- esportiva ou asslstenclal: documentos emitidos por

na, eu te amo". A campa-
.

quando não exercidas com estabelecimentos situados

n�a, destinada 'a princípio ftnaltdades lucrativas. To- em outros Estados e do

ao público infantil, será dos os concorrentes parti· cumentos com datas ante-:

oficialmente iniciada no clparão inicia!mente, medi- riores a .1.0 de janeiro de

dia 10 de maio próximo,
I
ante o preenchimento de 1982.

'

quando começará a troca
I álbum de figurinhas, as Os originais dos docu

. de documentos por figuri- I quals serão obtidas com a mantos serão trocados por
.

nhas, e deverá ser encer- troca por documento fiscal álbuns, 'ou envelopes com

rada no dia 27 de outubro, (nota fiscal de compra), quatro figurinhas cada um,
. deste ano, ccm .a premia', emitido p o � contribuinte' em troca que será prece-
ção final. (cornerclante) estabelecl- dlda por agêndas bancá

do no Estado de Santa Ca- rias' devidamente crsden
tarina. ciadas, e, nes munlcfplos

São os sequlntes os do- em que não, houver agên
cumentos fiscais que da- ela bancária, pelas Exato
rão direito à troca por en- rias Estaduais. O' doeu-

. velopes com figurinhas. e mente fiscal' referente à

álbuns:' notas fiscais de operação de valar igualou
venda ao consumidor, no- superior a Cr$ 10 mil, no

tas fiscais .sjmpllflcadas,
'

entanto, só dará direito a

cupons de máqulnas reqls- dez envelopes ou dez ál
tradoras e notas fiscais buns, segundo frisam os

.

modelo 1. Não- serão aceiL coordenadores da campa

tos, por outro lado, foto- nha "A Criança e o ICM -

cópias, documentos ernerr Santa Catarina eu te amo".

A premiação ocorrerá.

.em ,três modalidades: uma
com vales-brindes, distri
buídos nos- envelopes jun
to com as figurinhas; ou

tra p-or' sorteios diante de
cautelas numeradas, dis
tribuídas também junta
mente .corn as figurinhas,
a serém realizados em três
extrações da Loteria Fede
ral -:- dias 23 de junho, 28
de.julho e 15 de setembro,

I premiando duas séries de
cada vez; e a última tarn'

bém por sortelos realiza
dos em duas extrações da
Loteria Federal - dias 11
de agosto e 27 de outubro,
premiando cinco séries de
cada vez.

O Ministro da Agricultura acabava de' de
signar para as· elevadas funções de chefe do seu

gabinete o Ilustr catarlnense, Dr. Antonio Carlos
Konder 'Reis.. Dizia a imprensa [araquaense: "Fi

gura das mais brilhantes da nova geração catart

nense, que empolgou pela sua inteligência e capa
cidade de trabalho na Assembléia Legislativa, é
o Dr. Antonio Carlos um coestaduano do qual San
ta Catarina ainda muito espera". O vaticício do
vovô da imprênsa hebdomadária catarinen.�e já é
do cônhecimento de todos.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
publicava a receita e a despesa,- bem como a de

monstração dos saldos em caixa, bancos e hô
nus. E sabem quem assinava o documento con

tábil? Acertaram os que pensam como nós: era

ARY FRUEi .- Contador, o Sr. Ary CarQI,ino Fruet, .'

empresário estabelecido nesta cidade e filho de

trfldicional família local, qu' também já prestou
serviços' à municipãlidade.

,
..• HA 20 ANO S

O "Correio do Povo" publicava a segUin
te nota: "Ladrões a Solta. Os amigos do alheio
visitaram esta semana três casas particulares, com.
o objetivo de aliviar o bolso de seus proprietários.
Usando da mesma técnica, penetraram nas casas

dos Srs. Victor Bauer, Vergílio Moretti e Olíbio Mül-,
ler, de onde roubaram apenas dinheiro. O que mais

sofreu a ação, dos visitantes, notur!10s, foi !Q Sr.

Vergílio Morettj, de quem levaram cerca· de Cr$ I

50.000,00. Isto wdo éom. 'uma Delegacia Auxiliar

de Polícia e com a Guarda Urbana. Imaginem, se
não tivéssemos polícia na terra. À propósito vale
contar ä história recentemente publicada num jor-
na,1 de I,�ajaí, lembrando qs larápiós, em que dois
homens se encontraram e um deles pergunta: O
PRIMEIRO: � Você viu um guarda por aí? - O

SEGUNDO: - 'Um guarda? ha.". ha ... ha .. ,.
(riSOS) um guarda' a essa'" hora? - O PRIMEIRO:
-l.;. Então, ,passe a bolsai"

... liA 10 ANOS ,

•

J ' •

Já que estamos. em tempo de polífica,
com eleições marcadas para Novembro, vale lem
brar que há 10 anos já se tentava �ecidir sobre a

sublegenda. Felinto Müller, escolhido para suce-'

der Batista. Ramos estava tentando' imprimir, 110va
orientação ao partido oficial. AeJ invés de extingui
ra, Felinto MüHer interpretava orientação do Palá
cio do Planalto. O Presidente Médici consideraria
esse .sistema "um mal ainda necessário". E, assim

pouca coisa mudou nesses dois lustros da Repú
bUca .

PROMOÇÃO DE ASSINATURAS EM JARAGUÁ p

DO SUL

,Jór�'ais "'0' Estado" (Fpolis) ,e "Correio do Povo"
- (Porto Alegre) -

Faça a sua �SSina!Ur�' e paque em até três

parcelas. Peça pelo telefone 72-p447 (recado).
Aproveite, pois, a �romoção é 1>or tempo li

mitado.

\
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Os prêmios distribuído�
nos vales-brlndes serão
desde 200 'bicicletas e '160
televisores preto/branco
até uma infinidade' de prê
mios de pequeno norte,
como dois. mil livros de

.

autores catarinenses, seis
mil bolsas de couro dez
mil jogos de botão pare
futebol; 60 mil canetas,
dois mil mini-boxes, seis

,

mil estojos escolares, três
mil jogos de toalhas de
banho, dois mil jogos de
toalhas de mesa, três mil
bonecas, três mil pinturas
a- dedo, seis mil estojos
de gouache, três mil. esto
jos plásticos de pintura
com 12 cores e oito mil

palhet�s de pintura com

12 cpres. '

tt�
�--------------------------------�----------��__..----------__..---------------�--------------------------�------��-----------

Os despachos do . Dr: Pre,leito,
Itaocara é um município do Estado do Rio, de Ja-

'

nelro.: Grandes áreas são plantadas com cana de açú
car .' Uma usina açucareira consumia o prlnclpal produto
da região. Com o seu fechamento, desenvolveu-se �m
substituição o alambique de aguardente,' produto mUito.

apreciado, exportado para diversos países, entre el�s
os Estados Unidos da América.

Pois desta terra fértil, habltada por um povo muito

hosPitale'iro, um dla o seu eleitorado resolveu fazer do

Dr. Caries Moacyr de Faria Souto o seu Prefeito. Du

rante quàt,ro anos governou o município, percorrendo o

$eu interior, na busca de soluções para os seus habi

tantes. Na cidade, ele t�ansformou a fisionomia, huma

nizando a margem do rio que corta a urbe, modificandó
os espaços vazios e agradáveis logradouros públicos,
com os nomes de Praça da História,. Praça da Geogra·

_
fia, Praça da Matemática, etc. eJc; etc.

'

As cautelas numeradas Grande parte de seus problemas .foram transforma-

envelopadas ;untamente dos em verso e prosa, alcançando grande, notoriedade
com as figurinhas darão no mundo inteiro.
aos concorrentes', prêmiOS Eis mais um despacho: '

"constituídos de depósitos "Aurelina A. - Pede -remédio para suas dores.

em cademetas de poupan- El1lcaminhe-se ao médico da CEME. A dQr, desde que

ça do BESC S.A. - Cré- Eva comeu a maçã, instalou·se na face -da terra. Se

ditá Imobiliário (Bescri), fosse bom vir ao Mundo, o bebê daria gargalhadas ao

nos seguintes valores: Cr$ inves de chorar ria hora de nascer. Diz a religião bu�
200 mil para o primeiro dista que o va'lor da vic;la humana está no fato d� sofrer.

prêmio; Cr$ 150 mil para ,

. "Sem consentirmos no sofrimer:tto não há

0\ segundo, CrS 100' mIl experiênciá espiritual no campo da não-
.

para o terceiro, Cr$ 50 mH distinção."
.

para o quarto e Cr$ 25 mil - Suzuki - Es-sence of 'Budhism -;-

para o quinto. Os grandes Penso que' o importante é procurar a harmonia, O'

prêmios, no entanto, se-. ZEN. Assim, contrariardo a interpretação japonesa de

rão dados aos concç>rr�n·' Tqshimitsu, qye. vê no, Zen o imponderável de todas as.
tes de cautelas trocadas. coisas, c vejo-o como equil.íbrio harmônico de toda a be- .

por álbuns preenchidos,' leza d�' ul1liverso e ,principalmente a compreensãÇ) es-

nos sorteios de agosto""e' piritual dos sêres humanos.
.

outubro, que ganharão: Cr$ ,Nesse dia, como já dissei
300 ; mil para o. primeiro . Tsurigane ni

lugar, Cr$.,200· mil ;pàra, o< ,..;l'omarite nemurU

segundo, Cr$ 150 mil pa-', Kocho Kana
ra o terceiro lugar, Cr$ 100 ou seja� "sobre -o grande' sino do templo� a'borboleta
mi I para o qllarto' e' :Cr$ �O ,dôrine tranqul-'amEmte�

.

mil o quinto lugär.'
'

- Takeo Inomura
'. r '"

•.

•
•
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"'''Conheça :'0 Plano
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J'ARDIM
\
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SÃO
250 lotes residenciais, área para lazer,- comérciO; e fins in�titucionais. Toda' infr-aestrutu

ra necessária numa área com mais de 190.000 m2 na Rua João Januãrio Ayroso.

. ElIl1)reeridimentos ·hnohiliárlOS

M�Catto Jida�",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Torneio Norte Catarin'ense
-r

começa no dia 20
A partir da segunda quinzena de março, 'o futebol

da primeira divisão de amadores do norte/nordeste ca

tarinense começa a medir forças, para determinar a me

lhor equipe da temporada. \É que será realizada uma

nova edição, a sexta, do Torneio Norte Catarinense de'

FutebOl, decisão adotada sexta-feira à noite, quando
dirigentes de clubes interessados em participar da pro

moçãQ patrocinada pelas Ligas Jaraguaense e Joinvi

lense de Futebol, reuniram-s_e em Jaraguá do Sul, decí
dindo-se, dentre outras, a nao adoção do torneio como

�'Taca dos Municípios", como preliminarmente estava'

pre�isto, mas sim, na denominação de VI Torneio Norte
Catarinense de Futebol, cuja largada está pr:evista para

o dta 20' de março. "

De acordo com o Presidente da Liga Jaraguaense
de Futebol, Mário Vitória, Rassweiler, à princípio oito

clubes manifestaram Interesse em integrar as disputas
daquele que é o mais importante evento do futebol

amador desta região: Juventus, Baependi é Estrella (de
Jaraguá do Sul), Sandeirantes e' Ginástico (São Bento

do Sul), Tupy e Tigre (de Jotnvllle) e Seleto (Guaraml
rim), estando ainda na dependência de confirmação a

equipe da Cônsul, de Joinville, que participou, no .ano

passado. -

'

As equipes participantes serão divididas em duas

chaves "A" e "B", havendo turno e returno, sendo que

o campeão e vice-campeão de cada chave disputam' o'
título da, competição através de um quadranqular, Esta

é a fórmula. Quanto a tabela, em virtude da não con

firmação, até a data da' realização do encontro, sexta

feira, por parte da Cônsul, .não pôde ser elaborada,
fato que, deve ocorrer nos próximos dias.

O trlo de arbitragem será .sernpre local. O árbitro

perceberá, por partida, Cr$ 4 mil, ao passo que os seus

auxiliares ('bandeiras), cada qual,. Cr$ 1,5 mil.
Desde a instituição do Tornelo Norte Oatarlnense,

o Seleto, de Guaramirim, foi campeão em duas oportu
nidades, nos anos' de 1977 e 1981, decidindo o título

com a Tupy; em 7� o campeão foi o lplranqa, de Rio

Negrinho; em 79, o Estrella, de Nereu Ramos e, em

1980, a Tupy, de Joinville.
,

GRANDES PROPóSITOS
\

O Presidente da Liga Jaraguaen de Futebol, que
cumpre o último ano d'e sua longa gestão - que vai até

reverelro do próximo ano - tem grandes propósitos
para reavivar o interesse dos clubes. filiados no decor
'er deste ano. Assim é que, áfora o Torneio Norte Ca
tarinense, que começa em março, outras promoções
estão, previstas no' calendário desta temporada e que
serão conhecidas em urnä próxima reunião que a entl

dale irá marcar para breve, isto, é claro, se os clubes

demonstrarem lnterease.
'

.

/'

Toda a imprensa do município irá apoiar integral
, mente as promoções da Liga.

_ Campeonatos, varzeanos fazem a

festa do futebol menor
É lndlscutível a ascensão do futebol varzeano em

Jaraguá do Sul como em toda a r.egião, nos últimos

anos, -com a promoção cß' campeonatos que ,envolvem
g�ande número de disputantes, sempre disputados' sob
forte clima de rivalidade, de catimba, na raça, muito
embora algumas equipes mais avantajadas financeira
mente dão-se ao, luxo de pagar determinad6s atletas
que buscam junto a outros clubes, política aliás, não

�certada.
Para març�, os dois principais campeonatos var-

.

zeanos terão início: O 1.1 Campeonato Sertanejo, do
Nova Aliança (Três Rios do Norte) é o IV'Campeonato
Varzeano de Futebol-Varjão/82, do Figueirense (Ilha' da
Figueira) .

'

,

O Campeonato Sertanejo réaliza o Torneio Início

n� dia 7 de março e as disputas pr-opriamente ditas, no
dIa 21. Antes por�m, no dia 4, próxima quinta-feira,
uma reunião defin.irá todos os pormenores ainda pen

d�ntes, expirando também na data o prazo para' inscri
çao de equipes, ,que já sornam" oito que confirmaram'

pr�sença: Gneipel (campeã do ano passado), Caxias,
Aliança, Santo Antônio, FlumineAse, Canto do Rio, Ser

t��ejo e Guarani. Equipes ainda interessadas e� par

tslclPar, manter contatos com os Srs. Àri Piermann ou

ebas,tião Cunha. .

Já o Varjão/82, dó Figueire se, que foi o pioneiro

�"? .promoções do gênero, tem determinado o Torneio

�ICIO 'para o dia 21 e, no domingo subseqüente, isto é,
dIa 28, a largada. Dois encontros preliminares foram já
r�a.lizados com dirigentes de equipes interessada5�. de�

��dindo-se pela real:ização de uma reunião derradeira.
Ia 18 de março, às 20 horas, Junto a sede do �Iube,

Para o sorteio de \ chaves, 'elaboração da tabela, regula
�ento, bem como a entrega das carteiras de identifica

�ao.,do atlet� que cada qual' d?ver� �ortar nq ,!,om�n�o
o Jogo. Ate a data do ,TorneIO ImclO, as eqUIpes Irao

,�tnttregar a coordenação d. Varjão, a relação dos 'seus
... etas.

.

'

� •
Existem já nove equipes inscritas, número qu� de·' -

FE.�ra s? elevar a doze, o máximo estabelecido: Grêmio

o�ror�lvo JaraguàEmSe, yila ·Lenzi· (campeã .�m 1980),'

Se
mpICO, .Estofados·· Kr�usej, ,AssQciá.ção Re:crea,tiva.·

e ���oy.nJdo!, FigUeirl�se! ri.draçarla, �o�I" Yet;sanos;
�\ 't·

'_\ -,

\'

A.rweg começa, bem
, , lO

� ,

a temporada ciclística

Tornelos de
/'

Pesca e Bocha

serão em

março

\ o recém-eleito Conselho
Desportivo Sesiano tomou

'

importantes decisões' acer-
\
ca do calendário esportt
'vo, na última sexta-feira.

, O, Torneio de Pesca/Cani-
ço, por exemplo, abrirá a

temporada de promoções
esportivas do SESI de Ja
raguá do Sul, estando pre
visto para duas etapas,
nos dias 13 e 14 de mar

co, em Palmeiras, Rió dos
Cedros.

As inscrições irão até às
16 horas do dia 10 de mar

ço, quando no SESI have-.
rã reunlão para acerto' de
detalhes com QS responsá
veis pelas equipes inscri-
tas.

.

, No sábado; dia 13. serão
duas horas de pescada e

domingo, três horas; no

término de .cada etapa" se
rá feita a pesagem, e a so

ma geral das etapas deter
minará qual a equipe cam

peã d6 Torneio.

É até 17 de março, as/

empresas poderão inscre
ver equipes para o Cam

peonato de Bocha. Naque
le dia, também às 16 ho
ras haverá encontro para
as instruções acerca do

campeonato, que será dis

putado posslvelmente nas

canchas da Jarlta, Acaraí,
Menegotti e Arweg.

o Conselho Desportivo
Sesiano, presidido p e I o

desportista Waldir Bruch,
reúne-se outra vez quarta
feira, dia 3, para analisar
a dernonstraçâo de lnte

resse das empresas no to

cante a Olimpíada Sesiana
de Jaraguá do Sul. É que
até Ontem as empresas tl

veram prazo para apontar
quaís as modalidades que
pretendem participar, pois
é a partir deste fato que o

SES' poderá elaborar um

projeto' e orçamento para
a efetivação da Olimpíada,
prevista para os meses de

junho e julho.

Faça 'uma Assinatura

do "Co,rreiodo Povo"

Cr$ 1.500,00

Aconteceu no sábado, à
tarde, a primeira prova do

'

clcllsmo [olnvllense e 'es

tadual, no asfalto de aces

so à Expoville, na Man
chester Oatarlnense. Hou
ve competições nas. cate

gorias principal (força ll
vre); estreantes e novatos,
sendo participantes \atletas
de Jolnvllle, Florianópolis,
Jaraguá do Sul e São Fran
cisco do Sul, sob a orga
nização do ciclista Uno
Thellacker e premiação 'pa
trocinada pela Prefeitara
de Joinville e Lojas HM.

o Campeonato Norte Ca
tarinense de Olcllsmo,
também em Joinville.

Jaraguá do Sul, através
da Associação Recreativa
Weg, começou a tempora
da com o pé direito, em

bora a competição tenha
sido amistosa. 'Na força
livre, Bruno George. Mars
chall foi o ·campeão, ''Ro
berto César Ntcoluzzi e

Joni Cozzarin os sexto e

oitavo colocados, respecti
vamente. A Arweg foi a

•vice-campeã por equlpe.

Para as disputas deste
ano, a Arweg deverá con
tar com cinco pedalistas,
os que conseguiram clas

sificação .no último sába
do, além de Sílvio Ewald
e Wanderlei Zocatelli, de
vendo, ainda, formar equi
pes' de aspi rantes ,e nová
tos. A atual equipe da Ar

weg participa dia 7 de mar

ço da Prova Cidade de
Jolnvllle, em' comemora-

I ção ao aniversário da" ci
dade e, no dia 21, começa

CRUZ DE MALTA

O Cruz; de Malta, na con

tlnuldade de seus jogos
amistosos, enfrenta na

tarde deste domingo ao

Grêmio Esportivo lGaribal
di; seu grande rival. A pe
leja será no Estádio Euri
'co Duwe, em �io da Laz I.

'.

BOTAFOGO

O clube da estrela soli
tária da Barra do Rio Cer
ro está reformulando por
completo o seu plantel.
Segundo o diretor de fute
bol, Anselmo Maestri,' a
base da atual equipe é for
mada por nove juvenis,
que estão sendo trabalha
dos com vistas as futuras
promoções oficiais da Ll
ga Jaraguaense de: Fute
bol, das quais .o Botafogo
partlclpará "pois isso já
é ttädlção do Botafogo" I
disse Maestri.

, Acrescentou o diretor
que o clube não tomará
parte das disputas do Tor
neio Norte Catarinense,
em razão dos grandes dis
pêndios e mesmo porque
a diretoria está empenha
da, à priori, 'a investir tam
bém no- departamento so

cial, com a construção de
canchas de bolão.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Lei 'N.· 847/82.
�

Considera de Utilidade' P(ibli� a Asso·'
ciação Assistencial para Idosos "LAR
DAS FI:-ORESh•

VICTÇ>R BAUER, Prefeito Municipal de. Jara
. .quá do Sul, E'stado de Santa Catarina, no uso e

exercjclo de suas atribuições.
'

.

.

Faz saber a todos os habitantes deste Muni-

cípio que a Câmara de Vereadores aprovou e ele.
sanciona a seguinte Lei: I'

ART. 1.° - Fica considerada de Utilidade Pú
blica a ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL 'PARA \100-
SOS 'lAR DAS FLORES", com sede neste Muni

cípio de Jaraguá do Sul.
ART. '2.'0 - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação.
.

PAL�CIO DA PREFEITURA' MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL, aos 18 dlas do mês de feve
reiro de 1982.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

.

A presente Lei foi registrada e publi,cada nes

tá Diretoria de Expediente, Educação e ASSistên
cia Social, aos 18 dias do mês de fevereiro de
1�2.

.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

ESTES SÃO OS EQ,1)f,IPAMENTOS DO C'HEVETTE 'OURO PRETO:

MotQr 1.6. Bancos dianteiros individuais reclináveis com encosto

alto, JaI\elas laterais traseiras basculantes� Vidros coloridos.

Temporizador do limpador e lavador elêtrl,co do pára-brisa.
Espelho retrovisor externo do lado direito. AuxIliar a váeúo
para os freios. Sistema de ignição eletrônica. Rodas esportivas

com acabamento ,dourado e porcas pretas. Pneus radiais

175/70SR13, seIl). câmaras. Tampa do porta-luvas ·com fechádura

VOlan,te esportivo. Console ,com iI}strumentos: medidor de comb�sUvel,
temperatura, volUmetro .e relógio elétrico a quartzo. Tacômetro e< vacuômetro no Jlal'Jlel .
For.ro de acabamento do teto Interno preto. Alças no teto.

' ,

Guarnições do pâra�brisa e vidro traseiro pretas.
Maçanetas externas pretas. Spoilers dianteirolil, aNS dos faróis e

grades do radiador pretos. Ponteira dupla do escapamento. Pára-choques ' .

etos, 90!l1.':: tâmi'na, de proteção de" bo�racha. Decalques ;,"Ouro .Preto" ·e "1:.6 ....

Emmend,õrfer Com. de '�:�jiYêículos'· Lida.
'. "�), \li'�' "

."V::
.0'

"):_;' .
�

.

'. '
,

�\\, ."

Uma Loucura Imobiliária-
-�) SlLYEIRA JÚNIOR

Se você não é ligado a Balneário Oambortú,
nunca veraneou lá" não tem' trnövels naquela praia,
nem gostá dela; aconselho-o a não continuar lendo
este artigo.' Estabelecido este acordo, vamos ao

, assunto:

_"':__*---,-

Não posso entender como é que as autorida
des admlnlstratívas .de' Balneária Camboriú estão
permltlndo que se pratique tamanha atentado à

estética. ao urbanismo, à ecologia, e ao meio arn

biente daquela tão linda e maltratada Praia, gali
nha de QVOS de ouro do turismo catarinense. E

ao dizer isto sei que estou ofendendo uma pessoa

que estimo e admiro pelo seu espírito .proqressls
ta e empreendedor que é Haroldo Schultz que, na

sua fúria. imobiliária, não se cansa de plantar es

piqoes ao: longo, de teda a orla marítima de Ba!-
'

neário Camboriú.
\

...;_,_*-

. I;spigões que a basbaquice do nosso provin
cianismo não se cansa de admirar. com o mesmo

deslumbramento. com que os botocudos do" come
'.ço do século olhavam os postes que Hondon plan
tava no sertão do Brasil Central ..

---*-

Na sua incontinência cimentoarmadesca, o

corajoso e inoonseqüente Haroldo Schultz sonhou
e mandou pára as pranchetas dos-seus projetistas
-Ioucos uma concepção arquitetônica que seria um

pânico em qualquer cidade do mundo. Apenas não

passaria de pânico, porque nenhuma prefeitura da
Sibéria à Terra do Fogo a aprovaria.

.'

-.-*--

Pois o que Schultz está lnlclando em Balneá
rio Carnboriú é uJ'!1 mostrengo constltuído. de 18

blocos lnterltqados como uma verdadeira avenida
, área por sobre' prédios e ruas, que começará no

último edifício e terminará nas arelas da praia.
---*-

Esse imenso e descomunal paredão que di
vidirá a praia em antes e depois do muro terá 400

rrietros de comprimento por mais de 70 metros de:
'

altura (25 pavimentos), compor-se-á de 1.400 apar
tamentos e garagens para 3.000 carros. O Muro
de Berlim, que lhe toma a dianteira em ignomlnia
é uma. brincadeira de criança diante, da enormida
de' do "Muro de Camboriú". Pelo menos o seu si
milar alemão é de arame farpado' em vários seg
mentos e permite a visão do outro lado, enquanto
esse .que se começa a 'construlr em Balneário
Camboriú é de cimento armado.

-*-

Nessa loucura arquitetônica poderão morar

num pique ocupacional mais de 10.000 pessoas
, que dependerão de um regular abastecimentp de

energia elétrica, água (só piscinas são 18 ... ), es

goto, telefone, coleta de lixo, etc., etc. 0- que se

está começando a construir em Balneário Oambo
riú é uma cidade compacta inviável, um pesadelo
que o bom senso poderá Interromper mesmo de-

pois dos alicerces plantados.
'

-*-
• I

Como na Torre de Babel, a confusão de lín

guas haverá de impedir que tal crime arquitetôni
co se consuma, deixando nos seus -esquéletos
inacabados as marcas .da nossa insânia e a gula
de uma sociedade 'inconseqüente e brutalmente
consl,lmista.

\'
�*--' ,

Lembró-me d� que na administração Gilberto
Meirinho se aprovou um alentado código de 9bras,

.

visando a. uma Qcupação racional do solo e sobre-'
tudo tentando impedir os excessivos aglomerados
urbanos. A verdade' é que essa 'legislação nunca
foi respeitada. O apetite imobiliário da máioria das' /
construtoras balneares esteve sempre acima' do,
'interesse púbUco e das mais comezinhas ex�gên-
çias sociais e ecológi.cas.

.

.,........._*:...__

Mas se é verdade que os esplgoe/s nasciam
do solo como cogumelos, sem planejamento, sem'
infra-estrutura, sem u�a,simples rede de esgotos
p,luvi.ßis, a verdad'e é que essa loucural imobiliária
somente. agora atingiu o seu ápice, como este su

per-hipopótamo chamado "Parque . Residencial
Camboriú 2020".

__:.*-

1\110 tenho nenhum interesse maior nos negó
cios imobiliários de Balneário Camboriú. A ami-

.

zade qlJe me prendé a Har.oldo Sêhultt me reco

menqaria O silêncio,\'mas o meu"compromisso mo

rat com �o bem público, a minha longa militância
de· jornalista independente, me impõem este bra-

.

do de al,erta, esta tomada de posição, porque vejo
Ique a população balnear se queda inerme diante
de uma brutal agressão que se começa a praticar,
contra a sua cidade" que Deus fez' linda, m.as que
os homens estão transformando em· monte. dis
formes de pedra, ferro, areia e cimento.'

-*-

PS.: Exemplo de boa informação jornalística.
é a notícia' publicada na edição nr. '3175 deste jor.,
nal, sobre o aleci�ento da senhora Hildegard Hu·
fenuessler. O Sr.. Ewaldo H. Boss mostrou a ma-

neira certa de fazer um necrológio, dando ao leitor
,

uma visão exatá 'da �idä Ha pesSOa falec,idá.,,';;;_
Parabéns. (SJ)'; '..

" '.� ..

. '.(.'
..:::_·)?�:�:;:",f�:;'-.,,; .
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<setecentas'
.t ,

/. ,'m'il, sacas 'de arroz Àesta safra
, < 'I'

,

{

0011ha
'

,área de. plantio
.

apanha. d Presidente -da 'ParI;! o. cultivá:, do eereal.
de arroz estimada em no- qQoperjuriti' acreseentau ';Também, embora' pouco, o
ve 'mi.! hectares, Massfi-, 'ÇJue"c;fé lima maneira geral percentual de aumento da
randuba deverá oolher, os. orizicultores estão sa� ,área plantada f,�i superior
nesta safra 81/82 aproxl- tisfeitos c0m -os preços .

do que a safra passada,
madamente setecentas mil pagos, mas não com o a-: segundo o Presidente da
sacas de arroz (ou, o equf- dlantamentc..' Os enge- Cooperativa .

valente a 35 mil tonela-: nhos, por .exemplo, citou, A' Cooperativa . Juriti,
das), número que poderá estão pagan,do Cr$ 2.'100 .fundada em 31' tle março "

ultrapassar,
' dependendo a. Crt$ 2.150,00·a saca, de 1968 e com lníclo efe-

.

da produUyidade do se- quando à vista e se o pra- tivo de operação a' 2. de

,gllmdo.plantio, que 1§. feito zo de pagamento ,for di- janeiro· do ano s�uinte,i
,

São os sequtntes os locais e horários de vacina;
nas áreas' colhidas até o latado,' .bâ consequente- tem papel muito Importen-

ç_ão: DIA os DE MARÇO _ Escola Bíbelrãö Ma,nso. dia,,1,3 de ·,fever�iro.: A .
re- .mente, aumento do, preço te na vida econômica' -de

(Mans�) das 8 às 9t130, Darcl Va�gas (Grota' Funda] da� velação é do presidente da
I
)'por' saca'. ':�

.

':.,�, .

" \Massaranduba. Ela parttel- ,

9h40 as 11 h30, . Rui Barbosa (V..Schmidt) das 13 às Cooperativa 'A�frJcela Mis- C.omentàÍilde a' '-vanta-, pa, conforme, cálculos es-

,14h30 e E.I. Anídia (SaFita Luzia) das 14h45 às 16h30. ta Juriti 'ltda/ Irineu Man- . gern de ser associado da tlrnativos. entre 50 a 60%

Neste' dia haverá posto fixo na \Prefeitura Municipal: das k?" d.e Massaran��ba., m�..,
"

cooperativa" Ma:nke disse, Ra geração de ICM ao mu-

8 às '17 horas." DIlA G9 DE MARÇO ,.;_ Escola ·I,solada nrcrpre que detem. o ,pn� "que" os sócios: sempre fo-, nicípio, sendo que toda a

Vieira �I.tapocuzinho) das 8 às 9h30, Machado' de Assis melro lugar em Santa- Ca- .

ram beneflclades, pols sua produção é comercia

(João Pessoa) das 9h40 às 11 h, Vila Ch,artres (escola) 'tarlna em termos .de ärea nestes treze anos de hin- Hzada no mercado carloca.

das 11h10 às 11h30, Max Schubert (Três Rio,s,do,Nor-' plantada e. produtlvldade clonamento efetivo; o as': Atualmente está conclú...

te), das 13h30 às 15b e Escola Alberto Bauer (Três deste '. ce��al, dà famílta : socíado, em média, eerrr indo os Investimentos pre

Rios) das 1?h30 às 17 horas. Posto fixo no Salão OQe- das GrammQas. pre recebeu rnals do que vtstos parai o exercício

ring, das 8 às '17 horas. D,IA 10 DE, MARÇO _ Escola 'P�ra Idneu Manke, é o não associado, pols tem passado, nos setores (je
Básica .Euclides da Cunha (Neteu Ramos) das-, 8 às prevista uma' queda de anos de . excelentes de -estoceqem armazenamen-

9MO, Henrique Geifert (Ribeirão GFande' do, Norte) 'das pjodutlvldade em torno de bons e de 'resultados �om-' to' e demals equipamen-
9h40 às 1'1 h, Genend Osório (Ribeirão GraJilde' do Nor- dez por, cento, devido aos patívels, mas

.
abaixo do

te) cas 13' às, 1,4h30, R)beirão Cavalo (escola) das 15 fatores climáticos � pro- preço de mercado; nunca.

· às' 16h�0 e Pad're.Alberto Jacobs (Uba dos Monos) das longamento do frio até o 'Observou ainda que nesta'
.

-I 16h30' as 17h30. Posto fixo na E.B. Helsodero Borges final do a n o 'pas�ado,.o safra o preço pelo produ
(R'ua JQinville) das 8 às 17. horas. ,DIA 11 DE MARÇO que pre'jtldicou, ein parte to não será' problema, ,À oonvite!.da OCESC
_ Escola Aurélia Walter (Jaragua�inho) das.8 às ,9h30,' à floração. Adiamtou, por "deve ser excelente", po- Organizaçãó das Coopera
ES,cola Alto Jaragtlá 19 (Santa Cruz) das 9h40 .às 11h30, ,outro lado, que dás' sete- rérTI, a preocupação maior ,tivas do Estado de Santa

Duque de Caxias (Tifa Jararaca) das 13 às 14h30,e Ga- centas mil saca.s estima- é com relação aO' dinheiro'. Catarina, o Presidente da

ribáldi (escola),da,s 14h40 às 16h30. Posto fixo no Pos- ,das'para esta safra, duzen- uma vez qüe os banco's Cooperjuriti, repl'esenti:m�
·

to ,Agrapecuário (Rua Walter Marquardt) das. 8
.

às 17 tas mil ou dez mil, tonela- particulares .não dispõem do as cooperativas de

hora�.. DlA: 12 ,DE.',IYIAR<;O � Escola Alto Garibaldi das das,· se.rão entregues à' ,de recursos, em função arroz do Estado, partici

� às ,91i130, Escola Freimündo Kaiser (Gàr-ibaldi) das 10 ß.pQPerativa duriti, pe'los da ,CircUilar do Banco Cen- pou terça-feira da semana

as ,11�30!ß�çola �ara{!Juá 84 das'13h às 14h3,0 eIEscola seuS 410 eooperátivados 'trai, de 28 de dezembro passada, como iFltegn,inte
Jaragl!ll� ,99· c;{as �5 às, 16h30� Posto, fixo,na.E.:B. Ho- gUIe se .dedicam ·a esta ex- de ,1�81, que restringi,u·à de uma comitiva 'catari
I.ar.tdo Marc�lino G!onçalve�, (Ilha da",figueira) Elas S'-às. lt1Qração agr,ícola, de Mas-' 'aplicação' de recursos pa- nense, liderada pelo presi-
17 .�or,�s'.} t;?1'A 1& Q�,,rw,!ARÇÇ>.- E�cola I'solada' R<io ,�aranduba (q u e .detém ra a comercialização das dent� da Ocesc, Alberto
na Lu� Vitória !d'a� ,S às 9h30,. Escola Rio da- Luz .11 das sessenta, por cento' do to-

. safras agrícolas. Isto veio' Ósório de Oliveira' Morais,

�h40 �s 11)1 ��qi :�s(i;ola,Orest.es ';GYimfir�ß� (Rio� da l,yZ t�n�";,Ba�r� yé�hà, '��afa- J:>_r�judiCar não apenas -,o a- \ de awdi,ência com o Minis

II) di8s'1�h;as�1;-1h�O, ,Escola Rip çla, LUiZ.J,das Hh45Jt!.às mll'lm, LUIZ Alves e Plçar- €IF1cultor, como também tro da Agricultura. Amau-

16h15 � Escola J9 de AbrU (Jl:iraguá 'Esquerdo) da!? ra-s.�· ",'. ,:,
"

as cooperativas e'.os enge-' ry. Stábile" em Brasília,
161130 as 17h30. Posto fixo no G.E. Albano Kanz'ler �":()" adiar1��mel1'to' provi- nhog, particu'are�,. uma' quando/foram tratados so

(Nov�;ß,ra�-íIi�L�,íil�t��d�s 11"� �9I?8lS".�D'I.A �i6� OE; rV,tARÇO, S!?'T? 'ä-e:,er;'�!()1'; par,a a, sá� vez' que não t�rão rscur:' bre proólemas' financeiros

-:-1 Bar. � ��r:r;",)j�_;,SI�����t.,���0"'1��.!trº, llhdal\,� iA§J,i�'3,º'r tr�, ,,�V,1:l2 ,eJl:I qe" ,?r$. '., ��s, parÇl' c�me�ciaHiar 'Ö em função da, Cireular ,
do

Esopla_""'lÇlQ.i:.ª.()Jil},a[:',��f\.1pr;��,��l'�!O C"errp,.I;I>· 9ªs(;iWj!�, 1.700,�O, ,yª,\o.r, .r,e.aJul3tado arroz. , "
• " Banco Centrai., que vem

1,1h3Q ,.�; E�§QI��fVI�t�r�IM�r�I�§ _(J',r� ßJ@.§ ,r49,,,�rtß) ,"o �!�!P� .��a .��,� ç1���nt: ',�m" Massaralildl:lba" �á � prejudicando jsensive'lmen

�a_s'.,1a-� lA!iI�(l. :P�st�,} f��.O�t!�� José Pltlarte,;t,,Mç$'13.it ,a. asséffifyf�II,P�ge�aH)r�rna- foram \ Golhi-des mais ".de te os produtores. Ao' Mi-

ha�sj:§a!,�Çlldo'J�91CßErQ>.'\:,gª",*8.,l!sJ7>l;,.boras. �f),fA�.7 na, da Codpera�lva, .ISt�, 40% da safi"a,r:d'a �'qtlat" nistro foi entregue Um do

J?E M.ARÇ�'lffi:;E§:pol�'4h�.Q]ßda� IIb��' d� '.fc'i.gue1J:� �daâ<J,'� ,pag� ,;pe.�o,l�rr.oz d�'YJllr,I�e:I- .99%" r-eprßl:?eo:ta�ªrtQz !rri-' p!.-tlilílell�o .subscrito por

?s.,,9h3ß, ._Esc;�t� 1i:�1'�,:bl �J<!�f�lq �,u��,_çJ{lr:fls.k.dil�,ß!1�P(, ��f�O:!� ",e�,Gas�>1ê&'!r�' �ád�, em· razãa"p��,,,Y�s,tpiS ! coóperàtivistas_ de todo, o

BS 11���O�;,J?§'§Ql.affll��Yi� í�pJ�ª,��!l�S ",,13;;i*svJ��3º,�� ��iql,.;,?�,ÇI:,:� ';��ö��)'�!�ti!.� " �r�as'r�rtei�N' que llCilssui �pt�dPf� a.cerça do caso.

E.�.",JliJhI,Jß�iK8fi�ten ,T..� Rlos"Qrn Sul\ .
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I

:'''''':::.''''',:m; .,ê't, ,,�: 'w."� .!I";:.O'{"'�;I�:,�1.��1'p"�� <'-lti:� ·f:.�;·:'S.ff,1 �.:.'\'�� .t-"t�',0� �c ti' �.;'� "
.;.

�r""h }. _,-;:"
I,.

1\f���ff'J·11f1:� \"1'; s,.n�"'���i,o:·�"rit�r;' ��"' /IE' ,. ! ,nm cI1.m!:I, �ft'�...1lt,"�� �"'; .

•
_ }Ç\P�l"'ri'� .�. ..... ,._ �J t:c. '.

fh�' fi; .<;'f'���'lY; .n�;l�J.�lt :'P:"\ ......... " ... '.1
�

\�.

, a'
.

Inlerl·or 'Ioora' mal·s 15' . ��t' ����lta\a;�c�,il!Il,,����'!�iil��d���as_E�a��f�.sta,Qê)e�, ��';:Ga�in�lf'&' �rpiZàde, a' t_o-
'

•
• ..' '. l'�

"._ ,."dO,l?,J�S",qy�Jfe;j W,rpA:W�:maJ'O��'e· ot:l'fra"Se"assocraram ao' pes'�1" p!)r. ocasiao
; .

,1 , -'-" ,
\ 'do seu fal' ii:

'" ;Sj,lH: lrll'fiw· ''i'o1'''IJI '\1:" , .•, •• " d'� '1' ·8:o;:;7·� ,

. 'i
.

. .' . .' 'n
_

... � -;. ;:�':r.' ... � ,�,�" _��troeIll;Q.J�9��rqf;lo,.q_q;,�!�,:'i: ."M��;,éy�(�!r�, .� c�.,.(F-;�� �2h30min.
.

�

Afora os 17,5 qUil,ômetros que entraram em 001'1"'" _._ eF!l: �i�f�g�a,,��o" Suk''8�s",,82 iian0s,�)9., f;r.I�ses <e,��8 "dISS,. �:�If;�r:fQo ,enl�tad()s
cOl'ren9ia, pública. há d�,as semanas, b�nefjciando,$eis _--" 0�,�p��ö:l].r�,�f'!�01�iLe��a!d��S€t.I��tt(�4""f+IAos, 8� fl��9�.' }35 bisnetos

localidades .(:f·I.fa Macuco Grande T'f' BI, ""k' E,," J, >
.•" \e" oU,t.t.��, :par.�nt$?§, .,. �1.;..J,(� ..'"" ::"'''$,1 ,,� "r. .,r·.. • ,F'

' �,'" . ".'."'

,
.

., I a ao, c;�trªu.a, ' _ Ã "�.", Ili.!P}, , .,.{� ��'h'd<'3 k ,�,.,,,,,, ,-. '�"(f
.

Macuqu.inho' e Rio da LUf: Vitória, Tifa ,Viiei.ra, TifJl'd�i�-� ..
_"

":'. t}:l;!:O�!tqf��;"8'1 9�a�J ,+,IIi':�,:!=l J?!I�r�, Çl9,ta� �cer ,s;i,nRe_r,fJ,m��te a eq_ui-
ler.e Tlfa _.?a Prata), ..

a Prefeitura Municipal de Jaraguá ' ',pe_ m,ed�w�,�do, ..Mo.s[utaI, �a<Q"l"-�?��h�aos Qrs." ��se ,Em�,�!�.��p,.�tt<a Mo�ta":lo,
dp Sul .e:�ta !ançando outra concorrência, para estender

Joao B'i� Fi, A����,�� ����n�É..� ��:' �'>.'�!? d,a/�z:_à :dl.�eçao, e!1fermelras e

a eletrlflçaça�, !ural para mais quiRze -regiões interio- enfe�m�lro_s do .nosm;orTllo,. -an; .espec..'al a· ,1'rAla
.
Qlet;1e, ,��m Gomo, aos

ranas do ml!JOI'clpio, num tqtal çle' 24.712 metros." Pad�es Joao He,dem!'lnn, �a.unclO .

Leao, Arno MII:an�a, I':hcolau Koehler.
Osml-do KI,ann e Frei Elsearlo, enfim, a todos aquel,el? gUl� envjaram flo-

,

' A rede de, distribuição. de energia. élétrica furai, res, coroas e· ,telegramas, e acompanmar:allil.,.a, ,extinta .até' a Necrópole

!erá !:inhas primárias, ,mistas "'e secundárias, e estão" l'0unicipaL I
' .

-

'.'
,

.

Il)clmdas, dentro do. programa .de 'governo. da atual. àd-; .

' ., .'

�
_

.

'-Q��rossim,' "Convid�.m: pareliltes""e'':'amige,s, para à Mís�a de Sé�

ministra.ç�o. munic,ipal,. �ue quer 'dotar"todo o" in1j)rior . ;,
Umo Pi�" t:Ju�' será ce'lebraÇfa 'Iles�e s;ábado, 27 db fevereiro, às 10 horas,

do mUIilIOIplO' dE? Jara!!)ua do 'Sul" Gom energia' elétrica.
. na Igrej:lil' i�' São�'Sebastjãa. .

,
. 'J'

Qs, 24.712 rnetr,os de rede �erão im'plàntadosl na� 'se"
'. ,�

"�C

a,:tua pres�nça parã ne':$ pro.te'qer e amar. Hoje 0 vazio.

gUllilltes 10?al'ida�.es::Ti:fa ,Fr�et (filha .da 'Figueira) .,:_ '.400.
,Amanhã a certeza do reenco.ntro". .

�etros; rifa Pellens .(IIha da Fi,gueira) ...;._ 50il!) metrós;
,de SItJI, .24 de ,feye·re.'t� ':�e ,1982 �

�Ifa Junkes filha da Figue.ira) ':"_'898 metros; Tifas MEw'
'-��---,..., ----..:.........;.�;.-...i..,--;

bQ���������>�I���_��i�-�_�_��·S�J�A�'D�O�··P���'S·.��N-·�����-A�T-A�R�m�.�.A���·-·�r-·'�:---;��--·�·�--��-�----
- 996 ,metros; Tifa Sacht (I,tapocazinho),- 1.102 me-' ,.

"-

tros; Tifa Pavanetlo r- .649 metrôs; l:ifa tessmanlil ._ .' ; PR�F�ITUR�: ".��N,�I��� �QE ,���$l},A ·00 $UL:
"

549 metros; Estlià.da Jaraguazil:lho: (Gal'ibaldl) _.i,. 3.278 '
" ";,':', _ eo.,.cORFt!I\IÇiÂ,·: :PQBLU�A

�etros; ,rifa Francisco Lennert (Garibaldi)' - .656. metros;.
.

',7
.

,,:� .• I",,' ,

.

, .

.

-,rIfa' Hornburg (Iat�ral ,Ribeirão: das Pedras) _ 1.846; .". .,EPITAL· ��.o ,0,5l8� ,� .

L�teral EstrÇlda Ga�ib�ldi ,(84) - '1'�1'15- metros; 'êstra- .. I' 'A PREF_EITURA' Mln.,II.CI,p�L' 'DE JARAGUA 0,0 SUL
/

Estado de
d�' Bela Vista' (Nerêu Ramos) '-c 3.'215' metros; Tifa ····Saf.!t�.·�atarina.; ,1'eva-ao-C9nheGlim�� Ges-inter,essados que s�;acha a1;>er
Marl'O dos Monosl-:- 3.362 metros e Estrada Serrá Pré ta a CONCOR<R.�WC�A P'Ú��ICA ........ Eml'AI,.. N.o 05/82, para ,8 execução

·

ta '(Rio Cerro I) - 3'.300 metros.
..

,

de obras Et serYlçQs de ,Terraplenagem, Pavimentação Asfáltiea, Drenagem
I / '

." ,� Ob_ratC�nnpl�rr!,�ntares 'nas. �-e�,�i.r!'tes ruas e roda�ias municipais-:,RlJa
, As propo_$tas pá�a o. fornecimento de mate�iais 2 - Joao Ropelatto d� c::�taC(::fl. �pp à 23 +' 19,65; Ruà 1.- Luiz Sarti

. e p�estação de ,S��iç�s para i",�I�ntaçã'ó �es$as quin� da estaca :23 -4,:- 19,65' à",1'02, + 1,39; RUa 2'0 -- Julio :Tis�i da estaca
ze l>IOhas de eletrlflcaçao rural, aludl�as na conco�rêr:lcia 102+1;39', à 1ßS, -+ 16,90, Rua 22 -' Antonio Machado da estaca O=PP

púbHca" deverão ,ser"entregues' até .o'dia 30 de março, \ à 18+13,27', 'I'uas estas situadas em Nereu Ramos: Rodovia JGS:'346 d'a,
. ésta�a o=PP à .?88,,+ 13,15, 'Ol!l. seja, o Trecho da SC-301 ....:. Ràdovia','

W:aldemar GrwDDf.I aó' e�'ililro, João' Pessoa; 'Ro'dovia JGS-432 da estaca
,288 + 1i3,?$ à...300+17,OO do Bairro João. Pessoa a divisa com 'O'MUAicí
pio de' Schr.oed�r,. :Rodovia JGS-010 da e�taca o=pp à 100 no 'Bairro' de
Santa Luzia e a 'Rodovia JGS-331, .sub-trecho da -estaca' o:=pp à 8 da

.

rodovia e/ou ,rifa Maffezzolli fi sub-frecho da estaca Ot=PP à 20 '+ 4,.
34, da rodovia e/ou T'i'fa Tatu, elll Santa Luzia; As obras serão executa-

das em regime ä'? empreitadas por pre,�o u'lit,ãrioi éorn pl'aiZo'de entroega,
das propostas ate' às 17 (d�zessete). horas do dia 30 de março de 1984.

7

n� sede. da PrefeitUra Mtlpicipal, Praça Ângelo Riaz.era, 247, mediante as

condições cons�antes da)ntegra do EcHtal e s'eu,g anexos, cujos documen'
tos acham-se à disposição dos interessados na (P.M.J.S., no endereço

.

acimà citado." :
'

, '."
...,.

Jära.Quá·,dplS ....

IC:rÓ

"
,

A Secretaria da' Agricultura e' do Abasteciménto;
,

através' de .sua controlada Companhia Integrada de' De-'

senvolvimento Agrlcola do Estado de Santa Catarina e'
. Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, "irão deflaqar no
período de .� a 17 de março, a campanha de vacinação.
antl-eäbíça canina. e f,e�iÍ1a no muntcípto. O 'objetivo -da

. campanha é vacinar quatro mil animais entre cães e

gatos, salvaguardar a' população urbana e rural do ris

co de, contaminação pela raiva e/ proteger o rebanho
bovino, eqüino e suíno do risco de contaminação pela
raiva, através de mordeduras de cães raivosos.

EM BRAS(LI�

MAIS ASFALTO', '
.,

I •

\ �;', t ""

Novas ruas receberão (;) benefício do asfalto. Is"
-

to, de acordo com concorrência -ctljo resumo a munici-
\ palidade_ está publicàndo nesta'ed,iç�o.. Dentre aquelas
que. sellflO �xecut?d?s ós serviços de terraplenagem,
pavlmentaçao �sfaltlca, drenagem) e obras .complemen�'
tares, situam-se' algumas do qoàdro urbano de Nereu'
Ramos, da S�01

,

à divisa com o mYnicípio de
Schroeder e em· Santa L-uzia.

.

,

· Manilesla'çöes. '.urasseiras
imbecís :oas.' mu,ras 'da cidad

.

Alguma.' "pérolas" inscritas no muro. do. Çernitério '

Çatólico.
.

.

i' . .'.

Fato pouco comum em Cidade tida como pa
cata está ocorrendo em Jaraguá do Swl. O 'domin
go, a meio do buliçoso clima eamavalesco, ama

.nheceu com estranhas' inscrições em muros da ci
dade, praticadas, ao certo,' por elementos perni
ciosos à, sociedade, cujo objetivo maior, pelo que
se verlftcou, foi, o de atingir políticos e até mesmo
o dera, Isto, aproveitando a calada da noite e da

'

forma mais I,Jrdida possível.' '.,
. As inscrições, algumas de baixo calão, re- :

velam que' os praticantes, pela própria, formação
das frases, nät> foram executadas. por pessoas de,
baixo nível cultural e o seu conteúdo, mesmo re-'
pudiandõ a incivili�ade do ato praticado, leva-nos

.

·

a algumas indagações acerca de seus. autores, se

por urna simples' "brincadeüa" por parte, digamos,
· de foliões máis af.oitos (de terrível mau Q0StO, di
ga-se de passagem) ou pura e'simplesmente de"

monstração .de insatisfação e revolta contra' 'o
atual estad� de cOisas, nada justi'fiçando, porém,
tamanha radicaljzação 'e imbecibilidad'e.. ,

.

Os muros do 'Cemitério Católico, na Pro

cópio Gomes,' da Comunidade Evangélica, na Es
tliéria Lenzi Friedrich e no prédio da Oficina Léitz

ke, lila Reinoldo Rau� foram alvos da aç�o grossei
ra desses marginais. "Tl'agam lOS políticOs para
cá", "Silêncio não aoordem os mortos", "Mande õ
pastor pal5tar", "Abaixo o.sexo; acima o umb,go",.
"Eleições ... matem o prefeito", dentre outras fra-

'

ses impublicávêis 'foram� as "obrlis primas" que"
·

macularam os' muros da cidade,' restando, agora,·
à nossa valorosa Polícia, ir ao encal.Ço de pistas
que le�em a caça ,desses elemeritos, para \ enqya-,
'drá-Ios dentro' das. comrnações da Lei,. para que
tais ates 41ãc:r venham a se -repetir, resguaN;Jando
se, desta ford: a boa, imagem da cidade que sem-

.

, pre trilhou pela senda do trabalho, do progresso,
da ordem· e que não aceita tais manHestações,.
(FJ). J

milho ',em boa rec�ptividade
A Eml:jterlAcaresc de Jara� , cobe.rtas 'com uma lona plâsti

guá do Sul inicio\] ,no' ane pas- ca, 'alí per.maneéendo por. 72

.sado um tra!Jalho .de cOr:Jsci- horás, período em que ex:W

!'lr:Jtizaç�o junro aQs agriculto- mina todos insetos, Poster.ior-
res do município, mostrando mente são déscobertas, rece-

'

as val'ltagens da técnica do ex-· bendo a' ventilação natural an

purgo do milho, eliminaiildo des... tes ,de serem armazenadas.,
ta maneira, ainda na raça,. ca-, '. E além de' prevenir a infes
runchos é traças. A cultura do : tação de carul'lchos e traças. o'

milho, por sí só, sofre 'mui,to expu"go' flãQ deixa r.esíduos

pela ação do tempo e em con- tóxicos, podendo após, o milho

sequência o P.rodut(,)r nem sem- ser 'aproveitado tant'! .paça a

pre obtém a ,produtividade es.. alimentação animal ç0!'Q0 para
perada e além é!le produzir pou- ,a humana. .

..
' ,

co, quando armazenado, vê o Dêjair' citou exetTrplb da a�

produto atacado pelos carul)- , '.gressividade. como carunohos e

chás, traças e ratas, que des- traças í'ltaçam o prodl!to:..•. , Ojl'
o tr6em ainda mais' aqunle que um' único casal' de'; tarlll)chQS,
lhe custou meses de' tràbaUlo.

.

se nada atrapalhass'é' à s'úa

.0 ag�icultor.. agóra,. está se multipl,icaçãci, ·teríamos 'eo1_do·
cOFlscientizando da necessidade , co. mesE}s' mais ·de \-Im ·milhão
de el,iminar esses agel'ltes que .de carunchinchos, capa2;es ,de
lhe ,r.ol!lba .

Q prodwto. Segunde consumír cinco sacos de milho

D,ejair Pereira, da"Acaresc la- e da mésIT1a forma.' um. casal
.

cál, 'a pratiCa �o expurgo _

do;' 'de :traças, em
.

cinco meses,

milho está sendo bem aceita e ,reprQduz quase sete millhões de

registrando resultados exbelen- ' tr'acililhas, \que poderiam dar ,ca"

tes, isto devidó a maneira sim- bo a '30 sacos 'de, milh(}�.

pies éomo. é real,izado, na pré- Com o expurgo, e�sas per�as
pria roça, ande as . espigas, ,são praticamente eliminadas,

amontoadas, 'recebem a aplica- daí' a sua granâe' vantaaem, .

ção ,de um produto Qurmico em Infórmações sobre. o expurgo.
forma 'de gás' (Fosfinai) e são

.

na Acaresc.
•

��----.-A-U�:�'E��MaL--'[ER�GRUBBA--'--�'-'�1TABELIÃ DESJGNADA .E QFICIk.C DO RI;G(S#tO
'.

DE PROTESirOS .

l ,

'EDIT'AL
.,PeIQ presente ed'ijal de citação pedimo_� aos r

senhores abaixo 'relacionados que c.oFtlPªreçam
em nosso" .Cartório para tratarem ,ge assl:.lntos de
seus ,ipteresses: Amt;> �eoettl:\ '""'\. Rua Domingos

)'.
da Nova, 564"";;_ Nesta --:-:- �)\Içides PasquaHni .de .:
Oliveira --- Rua �racaj 83 --- Nesta --- Comercial
Miner ltda. r--' Av. >,Mal.,DeGdoro, 19? - Nesta -

Dalva Maria Araldi - .Nesta --- ,Elzira P. Less""
manll -:- Rua ,Jc;>sé Emlllel1,doé.d.el;, .2ä0 � Nesta

...

.
- Emi'lio Borba -:- RY8 Qne!iäHorst 43 - Nesta
- Ma'rli Gonçalves ;_ Av. �M;:t:re�hat 'Deodoro, 215
__ Nesta":"'" .Maroio Lhldtke - E�trada, I,tapotuzinho,
s/ nO - Nesta --:- Osmar 'de Souza Soares A/C
Ind. Teodoto Hedt,er -' Ne�tª"':'" Vilmal' 'Klinkos-l

. ki _:_ RUa 272 - 'Jarçlim Pinheiro 1'1 _:_ Nesta'"'""'"
Teresia, Pangratz ��drotti --- F;\ua ,Cei; - PFoc.· Go- .

mes de' Oliveira, 498 .- ·Nesta. Juvenino Giaco-'·

" 'I:
muz�i .••.•.�u";Walte,,,�t�Md;�..i�.:��:;�

J,
, ,:""",(.Tabeltª 7DeslgnatJa;....:;-

� .,< '1,>'Í!.1'.�' �'b " '';ê)I';-:'' ,�\" �� \';:{
.
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