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Jarauuá do'Sul - I 48.0 AIO de EIIl'cipaçil Política
I

No pr.óximo dia 2� de março 'o nosso Mu

nicípio completa 48 anos de emancipação. Mas

"�tornemos I,Im pouco no espaço. A 25 de ju

lho de 1876, o Coronel Emílio Carlos Jourdan

fundava Jaraguá. Pela lel . municipal n.o 7, de
22 de agosto de 1895, era criado o distrito de

Jàraguá e, em 26 de março de 19;34, pelo De

creto 'Estadual n.? 565, criou-se 'o Município

de Jaraguá, com território desmembrado do

de Joinville, verificando-se sua ins1(alação a 8

de abril do mesmo ano. \

São, portanto, 48 anos 'de autonomia ad

ministrativa e nos seus primórdios o munícípio
Iimítava-se com Campo Alegre, Joinville, São

'Bento do S,ul, Tlmb6 e alu'!len�u.
Mesmo não tendo atingido os seus dez lus-

, I

tros de existência o seu povo empreendedor

eXp'erimel'!ta pm invejável e�tágio de bem-es

tar. Depois de unia, próspera fase agro-pasto
ral, passou .a intensificar a ativídade industrial

que coloca o Município como o terceiro par-
I que industrial diversificado de Santa Catarina,

supÍaritando economicamente, muitos dos 197 I

municípios do Estado. Com uma economia

estável e forte, a diversificação de sUQs ati"i

fdes indufitrials, minimiza as crises que pe
riodicamente costumam atingir os complexos
industriais do �f.Jrs, gerando greves e de�m
pregos. '; ,'I '1"1

Há Já muifjOs anos 0 Município figura obri
gatoriamente entre os ,dez maiores arl1[lcsda
dores de ICM, já tendo alcançado, t:ert� ve�,
a quarta, p!>sição � nível estadual.' Uma pes

quisa nacional par�' saber quais os 500 mu

nicípios mais desenvolvidos do País, apontou
o de Jaragu�, do Sul c�mo o 34.° à nívet ha;
'cional e o segundo à nfvel estl:ldual, tendo em

vista uma série de fatores estabelecidos pre

viamehte.

�, (lorta'nto, uma posição de destaque nos

cenários estadual e nacional, exportando mui

tos produtos industrializados, para todas as

partes dos cinco continentes. 'Até um pr<;ljeto,
•
0-" Jaraguá''', ensll'la aOS daqUi e 'aos de fora,
como conseguir sucesso nas empresas, ado

tando' conhecimento e experiência adquiridos
nos vários ramos de atividade. Escolas téc
nicas preparál'Í'l a Juventude ávida de conheci

mento. 'Colégios, dos bons, ensinam pacien
temente os alunos tle como' vencer na yida.
Nos r.ece9tel! vestibulares, !-Im número �mor- ,

me de alunos jllraguaenses s'aíram vitoriosos

para as faculdades da UFSC e UDeSC. A FERJ

não só prepara' acadêmicos para Estudos SO"

ciais. ' Hole 60 alunos preParam-!'!!) par� cur-

sar Economia.

Mas, voltemos para os primórdios do' nos
so Município e façamos um 'pouco de hlstôrla,
1ranscrevendo a ata de lnstalação : do Municí

pio: "Aos oito dlas: do mês de abril de mil no
vecentos e trinta e qnatre, na' Vila de Jaraguá,
no edifício da Intendência Municipal, onde, pe
las nove horas e meia, presqntee se achavam
o Senhor Dr. Plácido Olímpio dê\ Oliveira, Se
cretärlo do Interior e Justiça, representando
S. Exa., o Sr. 'Aristiliano Ramos, e mais auto
ridades estaduais e municipais, bem CO!JI!> as

peasoas infra-assinadas, aí pélo Senhor pr.
Plácido Olímpio' de Oliveira, foi dito que, film
nome do Senhor Interventor do est!lel9, decla
rou instalado o Município de Jaraguá, criado
pelo DecretJ> n.o 565,' de 26 de mareo de 1.934,

:om os seguintes limites: ao l'IIorte, partindo
da mals alta cabeceira' do rio ltapoeuzínho,
por este abaixo até a sua foz no r,o ltapocu
e deste ponto até '8. barra do rlo Figueira; a

Leste, subindo 'o rio FiguQira até a sua mail!
alta cabeceira, daí pelo dívlaor de água� c:fos
rios Massaranduba e' Jl!lraguá, até encontrar a

nascente do rio Cerro (Sêrro). Ao Sul, seguin�
do o divisor de águas entre o' rio JarQ9l1á e

'os ;rios do TêstJ> e 6edros até a barr�, digo,'
Serra' do Mar; a Oeste, pelos atuais !imites
entre Os distritos. de Hans� e o çlo Município
de São Bento. A Sede do M!.micíplo d'i' Jara-

.

guá, será a freguesia do mesmo nOme, ,que é
elevada à cat�go,rla de Vila, ficando designa
do o dia 8 'de abril próximo vindouro parà se

proceder à instalação cio nOvo Município.. Em

segUida, congratulou-se S.' Exa. com' o labo
�ioso povo de. Jaraguâ e .. Hansa pela, rf\aHzaçâo
de um velho desejo, hlstol"iando em breves

palavras, a vida destes distritos, que hOje cons

tituem o Município de Jaragllá, concitando-o ti
continuar a, trabalhar Gom zelo e pa,riotismo
para o desenvolvimento do Muriicípie, servin

do assim ao nosso Estado'e' ao Brasil., Decl,a
rou mais que, neste ato empossava tampém,
o Senhor José Bauer como Prefeito MUflici-

\ 1.' r
'

pai do novo Município, e os. Senhores Ernesto

Czerniewicz, João Marcatte e João Crespo,
,

como 'membros do Conselho Consultivo, com
,

promissand<?-os devidamente".
,

"
Parabéns à Jaraguá do Sul, pela passagem

de sua data de emancipaçãô. Parabéns ao seu

povo, pelo 'muito que vem realizando em prol
do seu engrandecimento. Daqui dois arios a

muniCipalidade' deverá levar à efeito grandes
festejos, para· comemorar os 50 anOS de sua

autonomia municipal: '

loyo supermercado do sesi ia em abril
� I o Presicf�nte da FIIiSC; Bernardo

�olfgang Werner, acomp�nhado 4e dI
rigentes do SESI e do 'SENAI de Santa
��tarina, 'mantevé encontro na manhã
de ontaR} ',ú�exta-feira), �o Saependi,
quando anunciou uma série de medidas
que havia'm sido 'reivindicadas pelos
empresários. Dentre 'as medidas anun

��adas, confi'rmou a implantação de um

\.ilube de Mães do Sesi na Indústria
Têr.tiJ JaritÇl, em Itapocuzinho" um Jar
lI�rn de Infância, que funcionªrá em 'Pré-
dio alocado em' São Judas, Tadeu, a ex
,pansão dos servi'çQS da farmáéia man

�Ida pela entidade e, comp item mais
Importante, a çonstrução' de um nOVO

Estã,
-

escoteiro
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MédiCQS e dentistas entrarão com

'" .

em CoruQ�
«:4f. -'_��'"

Táxis serão rE)gulament�dQs
mandado, de seguranc,a

I
A Associação Médica de

'Jaraguá do Sul e a Asso
ciação Brasileira de Odon

teloqla ,_ Subs�cÇão de
Jaraquá do Sul' reuniram a

imprensa .na tarde de
quinta-feira no Hospital e

Maternidade 'S�e José,
oportunidade em que emi
tiram neta oficial lavrando
o protesto e repüdlo da
classe pela ferma como' Este nosso protesto d'e-
foram majeradas: as taxas rlva Qª obrigação da. nos

é impostos municipais,
.

sa e d� todas' as classes

quando ,afirmarain que fa- em não se omitir Ou silen

ce ao absurdo aumento, clar, frente a tais fatos. r

.principalmente do Alvará Acrescente-se que, as

de Licença para Locallza-. nossas aSSOGi@çÕeS, preo
eão, irão impetFar Man- cupadas com tais a�,!ßell
dado de Segurança contra tos, prQc�raram ? (halog� ,

a Prefeitura Municipal, c?m o Sr: P��felt? M4n!
consubstaneladas no fato elpal, no mt!,.llt9 täo : S9-

de que já existe 'ganho de m�nt.e. do trànsmitir'l�e
causa por; questões seme-I' SUbS,

'ld!Qs paJ'aa,' ,reSQIUça,OIhantes em outras clds- dos graves problema� �H-

des.
' ciai,s que tai!3 !11edi4��

.

vem ac�rrefandu nesta co-

. A nota oficiai conjunta munida�.e,
'

liberada à imprénsa é es

ta:

liA Assoçiação Médica
Regional de Jaraguá do
Sul e a Assoçiação Bra"
sileira de Odontologia
Subsecçãe de Jaraguá do

, Sul" ór"ãos r�present8ti...
vos -de. toda a ctasse mé
dica e odontológicã desta
cidade, sentem-se na obri

gação de vir à pÚblico la
vrar o seu protesto de re

púdio frente a forma' es
corçhante \do aumento dos
índices e valores das ta

xas e impestos mUnlCl'

pais, por vezes indeyidos,
a que a comunidade de

Jaraguá do Sul vem sendo

desumana
'

,
e prepotente

mente submetida, pela
atual administração públi
ca municipal.
Tais taxas e impostos

revelaram . aumentos não
condizerrtes com' ª reali
dade Nacional, uma vez
que sua' fiyação visou uni
C3mente o aumento da ar

tecadação aos cofres pú··

Objetivando 'irilprimir pára que possaser lneer
, uma ação mais' dinâmica perada ao' patrimônio e ra

em sua breve admtnlstra-: de municipál de ensino, já
.ção, o' prefeito municipal que é um' prédio novo, que
em 'exercício de Oorupá, fnlclöu as atividades letl
,Ernesto Fellpe Blunk,' rea- 'vas este ano: Outro proje
llzou sexta-feira úm en- to, t�m a finalidade ele pres
centro na Oãmara de Va- tar, homEma�em merectda
readores. com todos os ao serventuário da justiça,
tazlstas do ponto locali- tltulat do Cartório do. Re
.zade junto a Praça Artur, gistro 6iviI, Aloísio Car
Müller, com a presença valho de Oliveira; falecido
também d'o delegado \ de em 1980, que emprestaré
polfcla Antônio Espíndola seu nome à nova Escola
lzidoro,' visando regula- M�!1fclpal que .se '�stá
mentar a' e:x:pIQra�ão des- criando.
se ramo de atividade no

município, definindo, den
tre cutres, horários e ta-'
belas de preços a serem

cumpridas.
/

I�to, segl:.lndo o Prefei
to, é pará que se corrija
algumas �istorções que
e�tãQ ocorrendo, vindo be
neficiar também o próprio
usuário, que terá -então

Não fO�8c�idos. condiçpes de ,controlar a

,ação dos taxistas, DO as

�ntende�í '�I;i� muito pecto preço. (.
,mais tmporta.nte.J!l(Je !;Ima
eonotáção .econeriflca. de O Execútiyo corup'aense
uma :Admini�tr,çãQ F?úb!- r�meteu à Câmara de Va

ca, é,' � sua postura em 'readores alguns proJetos
relação à dignidade. social 'de lei, dentre os quai's, o

de�'séus m6r1ibrQtt.� que cria á Escola '. Mu;,ici�
pell' 4ual ficamos c(,)fjfl- ,pa1 da rua 25 de Julho,
ternados ao constatar liIão '

ser esta a preocupação
maior de' quem deveria
por dever de Ofício assim,

preceder, o que o para
nós motivo de preocupa-
,ções quaflto ao futur�I'.

.

,

bllcos municipais, sem se
respeitar ou conslderar as
reàls' condições sõélo-e
conômlcas de seus muní
cipes,

.

que já vem sofren
do ,defasagem Importante
no seu poder aquisitivo,

'

em decorrência da atI ,ai.
crise econômica pela .quat

.

passsmos;

Vereador
� afastado, do cargo
por'115 dias

,

1

'"

_�,1f.,'-,:,.
'-'

capÍtállui�rfCIna ,f'i'
Chafl'u

"

"

'

Na' yizinl1� Oorupä, a

Comi,sªo Municipal de
Esportes reúne seus mem
t,.rQs �s 17 horas deste
s�ba4º� no Gruta Verde,
q�an�Q proc�derá a entre
g8 de, trof�us e qertifiqa
dos r�f�re,otes ao Campeo
nato MunIcipal 4e, FytebQI
de Salão, ediçªo 19f)1.
T�mbéll1 a Comissão Mu
niclpai 4e saqde tem rel-l
l1iãQ n� terÇa-feira, dia 23,
no GflIPO Escolar Sijo ,JQ
,sé, com o objetivo princj
pa1 4e escolher a npv� (ji
retoria, reativar a CMS e

tráçar as, diretrizes para a
. 3emana da'Saúde, no mês
de abril próximo.

Al.egando ',a nec.essida-!
de de i t�atar ce assuntos'IMPOSTO DE' RENDA
de ordem 'particular, o ve-I Para evitar interpela- rea.dor-secretário da Câ-

ções jurídicas futur:a�, �s mara· de Vereadores de
duas Associações, em no- JaraglJá do Sul, Adolar
me de seus associados, Klitzke, entrou com pedi
esclareceram à imprensa,' I�O de licença do seu car

que �s labatimentos de go pelo prazoêe 115 dias,
honerários méqieos e 0- a contar do dia 17 de

I c:fontológicos nas deduções março, sem direito a re

do imposto de renda, só muneração. No início I, da
devem ser processados s�lmmà, dev.ido a �Ua 81:.1-
com o· devido documento sêl'1cia na sessão legisla-

, hábÚ (reCibo), emitido pe- tiva desta semana, co-

,los profissionais. mentou-se' nos bastidores
que Adolar Klitzke teria
renunciado, o qUEr de fa-

'V b a CO' 8t a-o' da to ocorreu, mas apena�
_
er as par . a

'

y�
n, rue,., da Comissão Executiva

------=-----------.-----

Municipal do PDS; ende

d
. 'J' , P' d t}r8 secretário, permane- ,

ro ,QVIB. aragua-.,omero e eendo, 'no entanto, o ve-

re,ador, inseJ'ite no partido
governista, q li e ' aderiu
Com a extinção do bipar-

concede financiamento
•Wel! Máquin8$

ma, Rio do Campo a ,No
va Cultura. Com mais és

te investimento, o DNER,
ressaltou o seu' dirétor
geral, totaliza em' Santa
Catarina recursos na or

dem de Cr$ 5 bilhões e

BRDE

tidarismo, já que fora
eleito em 1976 pela Ie
gefl�a do ex-MOS.
Mesmo afastado do car

go de vereador por 115
dias, .nãó haverá a eo.nvo
cação de suplente (que
nQ oaso seriá do PMDB
- ,Renato DemãtF.iê) pois
que o regimento interno.
através de resolução a

provada na atual legislatu
'ra, prevê tal dispositivo,
isto é, sem perda de man
dato para tratamento de
saúde oú de assuntos par
ticulares, cujo período se:
ja inferior a 120 dias.

!: possível que Adolar
. Klitzke, findo o prazo 'de
licença, 'que expira-se no

dia 9 de julho; renove o

.pedido, uma vez qúe não
mais pretende

.

(?) exer
cer o qargo que o povo
Ih� confiou.,

à

o BRDE assinou na ta ....
. Pata a c.onstrução da de de quarta-feira no'\{9

,rodovia 'Jaraguá do Sul- contrato de financiameR
Pomer,ode atualmente com to com empresa dty ,Grupo
um traçado sihuoso e ín- Weg, de Jaraguá do Sul,
greme, os projetos finais que, desde a sua criação,
de eRgenhatia visando o vem contando, com d al'olo
seu asfaltamento já farám financeiro do Banco Re
concluídos, numa extens�o gional de DesénvolVimen
de ,21.803,15 metros e é to do Extremo S,ul e ql,!e
de importância vital para presentement� se consti-'
as dois municípios. Com tui no maior produtqr , de
esta ligação asfáltica; o motores elétricos cfa A-

Quanto aos convênios Vale dO, Itapo�1J 'terá um m�l'Iica I..àtjlila. Desta vei
a��inactos segunda - feira novo e confol1ável carni- o, finaf1Giam.�nt(>, alle en-

Fral1ci�co ele paula.. em Pal�cio, destinam-se nho .tumo ao Vale' do It�- volve invttstirp�ntos <ta
,Não se çonh�ce, dê mo- �:,liberQç�o, de I'�cur�os jaí e,outras regiões do Es- ordem de Cr$ 419, milhões

m�rjto, ó�tros de.talhe.s. paril a cón�trução de agro- tado.
' ,

'6�4 mU, f�I, desti"ado 'à.
contudQ, peh� dl�PQ$içl'o. v.1as ligaJ:'do Canoinhas a We� M@qujnas S � A_., eo1-
que eªtá ha,v�n�o, )lá grão P.<>rto Ul1ião, J�raguá o A primeira fr.nJe <€Ie tr�- presa fundada em 1980 e

des POSSibilid�d�� dErque I
Sul a' Pomerode, Meleirp '�alho para t> a$faltameri*o que produz motores de 'al

s�Ja . brevemente ·fundado' ª. Arar�nguá, Braço do
. dess, te�,Via fieará junto' ta potência, alternadores,'

e< paSse a atender a seuS ,Norte ä Grão-Pará; Forqui- a Serra po ��ràg!J�! que' motores tle' cer·li.ente con-.

,objetives, .,1') r e.conjzades,;' .Ihiriha, ,a �Criciúma, ,Presi- , te,m lJlJl� çJjs!�A,(tla",��,,8,7 'tíO!��r, t�êQg�r�d.
'

,

�:(ser;;é
pot Baden �owel. den'te 'Getúlio a Dona ,Em- ':"qui,I,õmetra's. '. ,

"

'

; <;;;]�,' ..:.v.�-mo,ores.,
.

!,.
_-_ ,. ,...,

;ci-'

O àto de assinaturà de
contrato foi realizado na

sede da prõp�ia' empre$a
e contou 'com Ei I')re�ença
do diretor superintenden
te do BORE, João Adal
rb�rto.lIa Silveira e QO 'sr.
Celso éhaves, diretQr- da
Area de ,Agentes Finan
ceiro po Fi,nep.·
O financiamento conce

dido pelo BRDE (jest,na�se
ao desenvolvimento <te
110VO� ,produtQs, IBqyisiÇijo
de instrumentos 'de testes
e de controle de quªlida
de,

Du'as , nOVas opeFQOöes
'�estinadas, tamb�rrij ao

'deseflvolvlmento de tec
nologiá peJas empresas
Weg/Ecemie e Weg Acio
n�mentos, encp.ntraril - se

em.. l�s�' de 'a,ndlise ,téc�'
,

nic�' ,pe�. ,?arte do; BRDE'f

Supermercado do Sesi, na rua Cei.
Emílio Carfos J'ourdan.

Segundo <> ,Presidente da Fiesc,
esse Supennercàdo terá 1 .300 metros
de área. construída, devendo as obras
serem iniciadas ,já em abril. Terá (j

O ditetor-geral do .De-

novo supermercado também padaria, partamento, Nacional de
,

d Estradas de Rodagem, en
áéougue ,e far.mácla. O pré io atual, genheiro' Cloraldir)o Soa-
que atende em' espaço exíguo, não se-

res Severo, esteve segun
rá demolido de imediato; da-feira em Florianópolis,

Em razão da construção do super-

mercado, a cancha' d,e esportes poliva- participando 'COJllO ,repr�
sentante do Ministério

iente localizada aos fundos da agência, dos Transportes, da assi-
somente será coberta em 83. Werner

natura de convênio visan
também auterizou a construção do cam- do a construção de agro
,po de futeqol suíço por conta do Sesi .•"

,

,vias no intetior catarinen-
, se. Ao' todo, serão 93,6
quilômetres de estradas,
com investil'Tlentos totali
zando Cr$:1 bi'lhão 100 mi

í�pes, �endo gerca de, Cr$
700 milhões do Governo
Federal e' o restante ,do
Estado. à

u·m "novo grupo

na
"

,

Járagu8 ao Sul póderá está mantendo uma série

il�!1tar com um navo gru- de contactos ná busca d�

tf1 es�oteiro. Pelo.menos apoio par�, que Ete fato s�

�f).
que se comenta,. a, efetive a pretensão, dan

!'tIl' de um ..movimento dQ ao municfplo um segun-
,

e está h89�OrbJ, "am Ja i :do' glrupo escoteiro, uma,
nalidade .

de . funda-r o,' vez que há anos funcio

,,�rupo EscQteirp �o �r, li.,,; pa .Q<,,�rl,lpo E.§p,q_te�oJ.aerado por um grupo de é'.)icorltaba, ' que PO:�SUl sed(:l
pessoas c�pacitad.as/ que';. propria' ria.\1; '�rtJái'Joaqüim

J,: • �. ;1:-.. , ""- .' ,<.\

'i, "

imeio.

",-_,,'Ji
,,;,'1,
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, Desde ontem, �o. cQnhecidq ad-:
mtnlstrador de eoop�êt<��. p�sjJor:tista
e rotariano Lourival Rothembetger,:
está rnlnlstrando o curso "Bussiness
Game - dogo Simulado ds Negé
cios". Visa, o curso, sobretudo, de
senvolver, a visão admlnletratlva dos

I

participantes e é dirigido, aoe Exe-
cutivos.

'Estamos" sabendo que vários
casais jaraguaenses estão progra-,

.

mando visita a São Joaquim, 'entre
3 e 11 de abril, quando aquele mu-

nicípio do planalto serrano catari
nense estará sediando a " Festa Na
cional da Maçã, junto ao Parque de

Exposições Ernesto Geisel. Haverá
70 estandes em

�exposição.

I ,

DIA 23 DE FEVEREIRO
Fernanda, filha de Celso' (Julieta) AI-

ANIVERSARIAM HOJE: 21
Sr .rInocênclo Silva:_

, 'sra, Cecília, esposa do sr", Arno Be
netta
Sr, José Watzko, '

Sr" Edgar Plazera. em Rio do Sul
Srá, MUda' F, Schütte .'

Sra;,. Aracl Winter'Schmidt
Nélson Lipins�i ,

ANIVERSARIAM DOMINGO
Sr, Manuel Henrique' Karan, em Curl·
tiba .: '.,. '

Sra. Renilda K. 'BéCk
Sr;- Elói 'Zanotti
Célia Rodrigues ,

DIA 22 DE MARÇO
Cíntia Simone Witkoskl
Sra. Nair Elza Harbts Ca�ulli, em'

Foz do Iguaçu
' ,

Sr, Roberto Keiser
AHda Mannrich, em Atalanta
Guido Püttjer
Rogério Loewen "

Sra. Eliana Zlelenka Viei'ra Rodrigues
DIA 23 DE MARÇO

Sra, Marta Pedrl'
Sra. 'Hertha Henschel Marquardt, em
Jolnvllle
Marly Hasse '.,

Sr, Wilson Roberto Schaeffer
Sr, Mauri César Raduenz

,

Sra. Paula, LUZia Steileln, no Pata-
guai

/

Sra .. ' Maria Mueller Holler
Márcia Olzsskl
Leonir Buzzl ,

Adriana Cláudia dos Santos
DIAI24 DE MARÇO

'

Sr. Alfredo Janssen
Franklin Fischer
Sr, Rigoberto· Behling
Sra »Ó: Lisete' Veloso Rosa'
Leoalda K. Sasse
Maria Lúcia Hõrner
Osnildo José Neitzel
Moacyr Silva (Cilo)
DIA 25 DE M�Rço '.1

�r � João Carlos Braga
Sr. ' Ireneu ,Bornhau�en (nesta}
Sra, Norma Müller Silva

"

Sr. Manoel da Silva
$�. José Miguel,Campenlnl
Sr. Valério Kazmierskl
Rosane Sasse

'

DIA 2& DE MARÇO
Sra. Paula Mey de Sousa, no Rio de
Janeiro '

'

Sr. Sebastião Snva'
Sra. Anita Mueller
Sr .. Luís da Silva

if:Aos aniversariantes. os cumpri-
mentos ,do CP". i ' I

qulnl
DIA 03 DE MARÇO

Rosane, filha de Gerhard (Angelina)
Ruediqer
Alessandro Luls, filho de Antônio
(Cecília) Planezer
DIA 04 DE MARÇO

"'anessa, filha de Celso (Marilene)
Martins'

,

.Fãblo Rodrigo, filho de Nílson (Ma-",
ria) Engelmann
DIA 05 DE MARÇO

Maycon, filho de Carlos (Tânia) Link
Fábio Gilmar, filho de Arno (Ivanir)
Krutzsch

.

DIA 06 DE MARÇO
Cristiane Apatecida, filha de Valde

mlro (Dailir) Kreisig
DI� 07 DE IIIIARÇO

Alexandre, filho- de Valmir (Rosa) de
Oliveira

.

, DIA 08 DE M�RÇO
'Elisa,.filha de Helns (Adelina) Drews
Alessandro Joel, filho de Joel-(Dil-
se) Santos ,.

Alexandre, filho de Valdir (Erlanda)
,

''1
'

Marc'arilil,i '

Allne, filha de José (Zenaide) Lazza
ris

C�rlos 'Alberto, filho de Ângelo (Ita
mar) Chiodini ,

,

DIA 09 DE MARÇO
Rica'rqo, fHlilo de Horácio (Valfráud)
Xavier

'

'Giordani, filha de Pedro' (Maria) Pe-
i drotti",

'

Gestelle, filha de Enedí
'

(Marly) Ma-
leskl ,

DIA 10 DE MARÇO ,

Danuza, filha, de Arno (Zuleide) Drae-
, ger'"

< .

Kathleen, filha de Dorivaf (Alzernlra)
Neumann '

Vlvlane, filha de Evaldo' (Sônia) Feus
tel,
DIA 11 DE MARÇO

SUvana Raquel, filha de $il,
.

rema) Lessmann
'

Danielle Luiza, filha de Remí�r
marina) Viçenzi
,DIA 12 DE MARÇO,

'

Grazielle, filha de Elias (Ivanltdl) Co-
lossi

'

EucJélia Laura, filha de Pedro (Lot-
ti) Pellense '

DIA 15 DE MARQO
Lella Mara, filha de Osnir (Marly)
Zanghelinl,

I I

,

NQ espaço" � presenÇa do casal amigo Conrado

(Elsa) Hansen, que nÔ" último sábado festejou a

sua Boda de P.rata, transcorrida no dia nove.

, O quase esquecido- e pouco
apoiado Grupo Folclórico Bumba
Meu Boi, que, conserva 'as raízes

africanas, da raça negra em Jaraguá
do�UI, há várias décadas comanda
do pelo também folclórico Manequi
nha, tem apresentação neste .sâbado,
às 20h30mhl em Guaramirim, ne Gi
násio de Esportes' F;todolfo Jahn,
com 25 "bichos".

;_'*�

I' Casamentos deste sábado na
I Igreja Oatõlica: Matriz - 16 horas,
Amilton Huk da Silva e Lúcia Wis
niewskl; às 17 horas, Vilson Reichert
e Wilma Suelir Modrock, .Nílton Klug
e lnácla Lamln, SérgiO' Peters e Daq-:
mar Dalmann, Valmlrouloâo Junckes
e Carmem Inês Junckes; às 18 horas,
José Franzner e Romilda Zapella. Na
Capela Nossa Senhora das Graças.
Barra do Rio Cerro, casam-se Herr
rique Hackbarth e Maria ,Salete Sa
fanem. Aos nubentes" os nossos
cumprimentos. '

-' ,*-"

Ontem também, estiveram em
,

Jaraguá de Sul, o presidente da Fiese,
Bernardo Wolfgang Werner e o su

perintendénte 'do Sesi, José Zen,
mantendo contactos no período ma-'
tinal com o empresariado locid,' seno'
do ao'meío-dia homenageados com

um almoço. Fo(tudo no Baependi
'

'-,*- ,-,
-

"Minha Senhora do Desterro" lé
o mais reeenfa lançamento do poeta
catarinense Pinheiro Neto. Livro de
f!l1o acabamento foi composto e im

presso na Orleans Gráfica, de São
José e' contém poeSias do-mals apu"

•
- ..ado gosto para homenageàr a en-

F' a I e c' i m e n tos çantàdora Ilha da Santa Catarina ..

.
a Minha (dele) a Nossa Senhora do

De idéia lançada a 15 de janeiro \
---------- Desterro. S6m'ç>s muito agradecidos , O conceituado médico dr. Luís

último, por ocasião do encerramento DIA 12 DE MARÇO -

,

ao ilustre professor universitário de Carlos Bonilauri, que com Esthe:-
, da XVII Convenção' Nacional de "en- Alvina de Freitas dos Santos, 60 anos Literatura, pela oferta de um exepl' forma um casal muito simpático, anj-
dedor�s da Weg, Jaragúá do Sul de- Ilha da Figueira plar. Anteriormente lariçmJ o livro versariou segunda-feira,' dia ,,15.
verá ganhar um novo, museu, nova- ,DIA 13 DE ,MARÇ,O Iriamar e depois Clilrlschelle,

�

o que oportunidade em que recebeu em sua

mente' graças aos esforços da ini- Fernando BeUo"i, 4, meses, y Guara- fez-, com que a saudosa Lausimar novíssima resid�ncla um grupo de
ciativa privada, desta feita o Museu mirim Laus se manifestasse através o Sli- casais amigos, dentre, os quais Wan'
do Motör I:létrico. De acordo com o plemento Literário do Jornal do Bra-, der (Laurita) Weege, Bruno (Janice)
Diretor�Superintendente da Eletromo- sil, dizendo que "Pinheiro Neto é Breithaupt Márcio, (Ver�) Mareatto, '

tores Weg, Vicente Donini, o museu A simpática Denise Martins, uma das boas prOmessas da poesia Udo (Mandl), Wagner; Humb.erto

q�e 'se c�>nstituirá de grànde impor- funcionária da Prefeitura Municipal e ,do seu Estado",. (Cleusa) Meldau,' Irine,u (Njlda) Sta-
�

tancia, podendo-se, através, dele, vi: uma apaixonada ,por motos; "vai - '* - . heling, lido (Asthéria) yargas e Hum-
'

stJalizar a evolução tecnológica vivj- abrir li mão" no próximo dia 3 de O Lions Clube de Corupá já berto (Eyanh'a) Pradi, ,

da pelo setor das máquinas elétricas
, april, no Marabá do Opa Fischer, por tem a nova diretoria escolhida para _ '* _,girantes, ter� seu próprio espaço fí- ocasião da comemoração de seus 18 o �no leonístico 82/83, cuja posse se-

sico, ,Junto ao. Párque Fabril, Weg II, , anos. Só que a festÍlilha é exclusiva rá' no mês de' jylho. Na preSidência, q SeguiU pàra Sijo Pàulo na .(ílti-
onde ,e�tará sediada a admlnístraçlO' às amigas, as quais está convidàn- conforme a coluna adiantara ante- ma quarta�feira o jovem 'emprestlrio
das empresas do Grupo. Segundo os do. Não é Deninha? riormente, assumirá Odinlr Wicziok, Alberto B. Neto. ju.ntamente com Wal

planos iniciais, a antiguidade das, pe-_ - '* _ ex-preSidente imediato _ Paulo Sar- dir Conti, em vlagem de ne'gócios.
ças deverá estar na faixa dos 40 snos Sem dúvidas mêrecedora de elo, ti Garcia, 1° vice-presidente ,-'- Mar- -, '* -
de idade· em diante, sendo que a

"

gios a campal'lhl;l qtJe as Org�niza- cos Wulf, 20 ,vice - Orlando Zanca-' Quem recebeu, os cumprimen-
inaugl:Jração do Museu do Motor Elé-

'

ções Prosdóc1mo éstão promovendo, nella, 30 vice - Amaro Ximenes Jú- tos pelo seu natalfcio dia 16 passa-
'

trico acontecerá por ocasião do 25° visando o reéolhiment" dé agasalhos nior, 'secretário - José Affredo de do foi o emRr:esário e presidente do

anive��rio ela !Weg. Sem dúvidas, Para o inverno que se apro.x:ima, des- ,Souza, 20 secretário - Jo.randir Si-, Rotary, Club de Jaraguá do Sul, Bru- \

urna' iniciativa das mais felizes esta l.inados a distribuição f,OS carentes, queira, tesoureiro ,_ José Norberto no Breithaupt .
,

tf� Weg, demo�strf!�do � pr�ocupa- O lema é "Aqueç,a I seu coração an- Müller,. 20 tesoureiro - Enos Klug,
- '* -

çao ,para com a preservaçãg dó acer- tf!S' {Ja if:werno çhegar" e em Jara- ,diretor social - Rudl Zer.brleri� afre- I, 'fofâm"anfltrlãs de seus �I'UPOS
vo histórico. Merece os aplausos e ql�á do Sul a loja localiza-s� na ,Ma, tor animador - Oscar Max' Seidel" ,de' Lancne; esta semana, as' Srai�,
apoio de todos! 'rechal Deodoro. Sem favorecimento,

I'
vogais para um ano - LUiZ Orze- Guislene Müller Dellagiustina, DOfa-0

"

- '* - ,comercial, r:!3.9lstr�!l1os apenas para chowski, FilhQ e Nilo Nichel e vogais ci B,raun e
I

Jane Schulz. Já o Café "

O Clube Atlético Baependi, que destacar o cunho altruístico_ da cam-

I
para dois anos - Ivo Tureck e B�r- das Primas da última qU-inta-feira es-

tern para o dia 30 márcada assem- panha. ,tholdo Frankowlak. \
,teve a cargo da Sra. Sílvia Fructuo-

b,léia qbrn. o seu corpo àssoCiaí:ívo
parâ' �Iei,ção do conselho deliberàti�
vö, ápr.ovaç'ã'o' do balanço patrimo
'n'iãl, eleição de' cargos de vice'pre..

:síd�nt�s, 'atuàlmimte, em vacância, '

'�I�f1l de. �ssunto� :ói:Jtt,os,' progra.oou
a sua 'prim�ir� prQmoçãci� soéial do
'ano' p.aÍ"a,�Ö, dia '�� 'de' maio, quando
'sera, realizado ',o �al�e

'

de E;"pírito
Santo, com o cO!1juntt) ''',Os Sonatas",
de São Bente do Sul., I

,I

:o Rotary Club d'Ei Jaraguá ,do
.

Sul raaliia terça-feira próY.iina, as

sembléia 'festiva, em comemoraçlo
a uma data muito especial, os seis -

,
lustros' de fundação desse clube de

serViço, transcorridos dia 14 de mar

ço. Na reunião desta, semana, o
,

Comp. Mário Tavares reprisou a pri
meira palestra proferida há trinta
anos, pelo pr6prio, em 'encontro fes'
tivo, ressàltando, dentre outras, as

finalidades de' Rotary.
-,*-

so.

-,*-
De acordo com os últimos da

dos fornecidos pelo. Tri6unal Regio
nal Eleitoral, Santa Catarina possui
atualmente 1.866.101 eleitores ins

critos, número esse que deverá cres-'
cer cóns;rleravelmElnte até,15 de no

vembro, tendo em vista o Interesse,
, que a eleição direta para escol,ha de
governadores desperta.

Dr. ·Vitório Altáir, Lazzaris
-

" ,A,DVO G'A D,O
I

pentral Espec'iali�ada em Cobrança Empresarial
cular, Cobrança 'Judicial 'e Inventário.

, Rua Doming,os da Nova, 283' - Jaragúá dó Sul
72:-0004:

:.!
..

e ,Parti- ,

- Fone

. /.,

•
,. . .

• .. 1i• .iI'� .. "
..

As Damas de Clilrldade
guá do Sul, que �á' anos . r,
um trabalbo exe,epcJQnal, reune
.as 'ati�idades -do é0frente an

nove de março passado - seg
a Döna atrlia Ni�ólini.,

, -,*- ,

, Recebe grupo' de amigos na

te deste sábado; em sua res!�
para a comemoração do seU

,

Di

que transcorre na segunda-feira
doura, à Sra. Eliana ZielOli'lka ,R

gues, esposa do médi�(l, dr. Fra
co Vieira Rodrigues.

_, ,-:-,*- ,

'-' Festejou no dia 13 passa
seus quinze anos, na AASB, a ,$
Cristiana Fiedler, filha do casal
di (Rornllda) Fiedler e, na mesma

ta, a comemoraçâö do, .segul)do.
versário de Cristian, filho de Dê

(Liliane) Koplakl, na residência

pais. \
'

-,*-
Segundo pesquisa, a televi

brasileira transmite mensalme
iss horas de programação. Desse
tal os prlnclpals programas s�o
jornalísticos, que ocupam 15,26%
carga horária, seguidos pelos I

metragem; (14,13%)" desenhos

54%), seriados (11,62%), muste

(11 ,Q2%) e programas de despo
(7;12%). As novelas ocupam a o

va colocação com 44,5 horas de

grama9ão, representando 5,98%
total.

-,*--
Nó inicio deste mês, Oll '11'1!

precisamente' 'no dia �, fol,l �Ieita
nova diretoria da Ação SOClsl

Corupá, sendo' eleita pr�s!d�lite'
ex-primeira dama do murucimo, ':d
traud Weber Oechsler, e vlc81)
dente' Estner ZancaFlella; Os dem

cargos são ocupados por Amérl,
Maria de Oliveira, Charloth O'

Elizabeth Günther, Jénny Garcia,
cílla Pett, Delurdes Blunk, Hildega
Klug, Cristina Fey, Arlete Seidel
Cleusa Wicziok.

,

,-,*, __ '

,

Os últimos lançamentos em

ne foto e som estão 'no Foto Lo

na'Marechal Deodoro, pnde além d

;melhores preços; há sempre um s

riso alegre ê um aconchegante �
biente.

� '� _ ,

-, -,*-
O conhe,cido arquiteto Lenin P,

'fia, da Amunesc" Jofnvilte, foi eJ�1
,

00 melhor, reeleito, juntamente 00

os demais membros, da diretor

preSidente do Instituto Brasileiro

Planejamento Santa Catarin!!
IBP/SC. Como novidade, foi In

tuído o IBP Microrregional, com fii
cionamento junto à sede de ca

, uma des dezoito associaçÕ!ts de m

nicípios e coordenação a cargo do s

. cretário executivo da associaç
correspondente.

'

-*-
'A 'Associação dos Jornais d

Interior de Santa Catarina-ADJORI
SC, ,da qual este hebdomadário f

parte, tem reunião de trabalho ma

cada para os' dias 3 e 4 de abrn" e

Chapec6, nas dependências do Ho

Bertaso. A agenda dos trabalhos e

tá pronta. O coordenador do encO

tro é o companheiro 'Darcy Schul
gerente do "Diário da Manhã", d

Chapecó. também vice-presidente
ADJOAIISC. FláviO 'iJosé e !;J.lgM
Victor Fi.lho Irão representar-õ
antigo semanário do Estado,_ parti
pando dos debates.

O, Rotaract Club M��chestej:, d

Joihville,- estará sediando' de 16 a

de julho, a XI Conferência ,Distri
de Rotaract Clubs e deste 'eocQ

, cu:ltura,l-esporlivo-recreativo parti
'parão além das cidßdes que CO

,. põem o Distrito 465 '-:- Ararangu
Blumenau, Criciúma, Brusque, Itaja
Joinville. Joinville Manchester, Ja

guá do Sul, Penha, Rio do Sul, R

Negrinho e) Tai6-representantes
outras cidades do País, e,specialme
te oonvidadas. O Rotaract Club

'

Jaraguá do SI;II tem- confirmada p'
sença na Conferênçía.

,

-*_:"
Não está afastada totalmente

pOSSibilidade da 'instalação, já n

próximo mês de abril, da 2a. Va

de Justiça dà Comarca de Jarag
do Sul, recentemente criada atra"
de ato do Executivo Estadual.

I Relógios Seike, Technos, Rj-

I .coh, violões, cristais e artigos

para' presentes é com o '

,'L AN Z NAS T'E "

11••lell_.It. I.PIIUa.
Decorações para ca�amel1tos - Deo

.
corações para Jgrejas ,- ,Decoraçõ�s�9��!Jr� "para clubes - Arr8Jr;'I)Qs para f��tl!ls -

',,' ,Plantas ornamen.tais �'Buquês é'rn Ge-
,

<'raf.
"

,
"�'o

FLORICULTURA IMPERIAL

I '
Nesta estação, vista-se bem

_' e confortavelmente� C o m p r e

calçados e confeqções, na

Ciriderela, onde' você encontra

as melhores opções.

.

",'.

Relojoaria ,Avenida
i.; ',',

ETERNIZE'OS ,BONS MOMENTOS'

Presenteie com J61as e, as ,mals finas sugestÕes
. .' i'

,�

'da" R�H)JOARJI' ,AVENIDA, .Marechal, e 'Getúlio

I,
"

)

. : ",
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\
CORREIO DO POVO - Jaraguá do sul-se

PrlclamlS de CIsImello
Áurea Müller Grubba, Oficial- do Registro Ci

vil do 1.° Distr.ito da' Comarca de Járaguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que
compareceram em cartório, exibindo os documen-'
tos exigidos pela let a fim de se habilitarem pata
.casar :

Edital 12..431 de 10-03-1982
NILDO BO�CHARDT E GENI DA SILVA -

Ele. brasileiro, solteiro, operário, natural de. Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Ribeirão. Molha, neste distrito.
,filho de Hugo Borchardt e de Elsa Kleinschmicjt Borchardt.
Ela, brasileira, solteira. do lar, natural de Ourltíbanos, nes

te Estado, domiciliada e residente na Ru? Joaquim Fran
cisco do Paula, nesta cidade. filha .de Jeronimo Teodoro
da Silva e de Edir Conceição da Silva.
Edital 12.432 de 1t-03-1982'
WALDIR MÜLLER E MARLISE BAUMGARTEL -

Ele, br,asileiro, solteiro, balconista. 'natural de Jarag.uá do
Sul, dorntctllado e residente em Rio da Luz II" neste dis
trito. filho de Ricardo MüllElr Filho e de Alzira Zumach
Müller"
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural ,de Pomerode, neste
Estado, domlclllada e residente em Rio Cêrro II, neste
d1str:to, filha de Lauto Báumgartel e de Elvira Gruetzmachar >
Baumgartel.
Editál 12.433 de 11-03-1982
ALCIDt::S SCHALIHSKI E ROSANE STEINERT -

Ele, brasileiro, solteiro. operário, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado' e residente em Estradã'-Nova, neste distri
to, filho de Wigold Scha'linski e de Jandyra Schalinski.
Ela. brasileira, solteira, costureira, natural dê Jaraguá do
SUl, domiciliada e residente em Três l3ios do Norte, neste
distrito. filha de Wal,ter Steinert e de Adair Wagen knecht
Ste!nert.
Edital 12.434 de 12-03-1982 - Copia recebida do Oartérlo
de Guaramirim, n/Estado.

-,.

�
IVO BERNER E MARIA NEGHER,BON ....:.

Ele, brasileiro, solteiro, mecanico ferramenteiro, natural de
Guaramirim. neste Estado, domiciliado e residente em lta

pocuzinho, neste distrito, filho de Alfredo Willy Luiz Berner

e de Milda Conradt Berner-
'

Ela, brasileira, solteira, lndustrlárla, natural de Guarami
rim, nesse Estado, domciliada e residente em Guaramirim.
neste Estado, filha de Natcizo Negherbon e de Cecilia Ana
Negherbon.
Edital 12..435 de 12'-03-1982
HAROLD SCHULZ E MARLI FRIEDEL -

Ele, brasileiro, solteiro. lavrador, natural de Jaraquä
'

do Sul,
domiciliado e residente em Ilha da Figueira, neste distrito,
filho de Harry Schulz e de Guida Mathes Schulz.
Ela, brasileira. solteira, operária,' natural de Guaramirim,
neste Estada, domlclllada' e residente em Guaramirim, nes

te. Estado, filha de Leopoldo Friedel e de Alvera REVnke
Frledel.
Edital ,12.436 de 12-03-1982
�OGAR ARI RECH E GENI MARLENE SCHULZ -

Ele. brasileiro, soltetro, rnotnrlsta, natural de Mondai,! neste
Estado, domiciliado e residente em Barra do Rio,Cêrro,
neste distrito, filho de Evaldo Rech e de Irmtraudt Rec-h.
Ela. brasileira, solteira, do lar, natural de Marechal Candi-·
do Rondon-Paraná, domiciliada e residente em Barra do Rio

Cêrro, n,este distrito, filha de Ervino S.ohulz e de Anilda
Gisula Schulz.
Edital 12.437 de 12-03-1982
S!LVANDRO AUGUSTO LOPES F SUEU KRETZSCHMAR -

Ele, brm1ei�o, solteh'ó, operário, natural de Joinville,
-

neste

Estado, domiciliado e residente em Vila Lenzi, neste distri

to, filho de Maurino Lopes e da Nair Laurenceti. Lopes·
Ela, brasileira, solteira operária, natural de Blumenau, nes

te Estado, domiciliada e .residente em Vila Lenzi, ' neste

distrito, filha de Arlindo Krétzschmar e'de' Ursula Kretzsch
mar.

Edita.1 12.438 de 1203-1982

RUBENS SCHALINSKI E MIRIAM JANETE DOS SANTOS -

Ele, brasileiro, solteiro, operáriO, natural de Jaraguá' do

Sul, domiciliado e residente em Estrada Nova, neste distri

to, filho de Siegfried Schalinski e de Ema Krüger Scnarinski.
Ela. brasileira, solteira, professora, natural de Santana-São

Paulo, domiciliada e residente em Estrada' Nova, nes1ie

distrito, filha de José dos Santos e de Iracema Freiberger
dos Santos.
Edital 12.439 de 15-03-1982

. ANTONIO MATEUS RANK E KlLDA PEREIRA FELfCIO -

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Jaraguá
'

do
Sull domiciliado e residente na Rua Victor Rosenberg, nes

ta cidade, filho de José Rank Junior e ·de Evelina Mueller.

, Ela, brasileira, divorciada, do lar natural de Ilhota, neste

Estado, domiciliada e residente na Rua Victor Rosenberg,
nesta cidade; filha .de Francisco Germano Felicio e de Ma
ria Pereira.
Edital 12.440 de 15-03-1'982
Cópia recéblda do) cartório de Boa Vista; neste EstadO -

NIRTO EFFTING E I:.URDETE KNIESS -

Ele. brasileiro, solteiro, operáriO, natural de Salete: neste
Estado, domiciliado e resic!ente em E$trada Nova, neste

distrito, filho de Bertinos Effting e de Marta·
Ela, brasileira, solteira" industriárla, natural de Rio de Oes
te, neste Estado, domiclliadá

-

e residente em Boa Vista,
neste Estado, filha de Adolf<! Kniess e de Hilda Kniess.
Edital 12.441 de 15-03-1982

.

,

AMAURf COSTA E HILDA GONÇALVES DOS SANTOS -

Ele, brasileiro; solteiro, tOrneiro, natural de, Jaraguá do Sul,
d0!lllclllado e residente em Nereu Ramos, neste distrito,
filho rle Herculano Costa e Cle Carmelina Costa.

Ela, brasileira, divorciada, domestica, natural de Jaguapitá
Paraná, domiciliada' e residente em Nereu Ramos, neste

distrito, filha de Florentino Gonçalves dos' Santos e de Ma-
ria Angelina dos Santos.

'

Edital 12.442 de 15-03-1982
�

.

ANTONIO VIEIRA E VERôNICA LENNERT -

Ele, brasileiro, viúvo escriturario,. natural de Jaraguá do
'Sul, domiciliado e r1'lsidente na Rua José Emmendoerfer,
nesta cidade, filho dQ Domlng s Vieira e de' Paulina Bort(i).,
,Iihi Vieira.

E/a. brasileira, solteira, do lar, naf.Ural de Jargguá do Sul,
ClOrnlciliada e residente na Rua José Emmendoerfer; nesta.

Cidade, filha de JoãO Lennert e de MathYlde 'Kitzberger
tennen.. '

�
�

12.443 de 18-03..1982 '

filDiR FOSSlLE E MARLENE' GROTZMACHER --
brasileiro, solteiro, operár.io, natural, dft Jaraguá do

omlciliadp .

e residente em TrêS RIPS do Norte, neste
filho de José FQsslle"e de Eisa F. ssile· .'

sllelni, soltelrä, op"à�ärla' "litural de Jaraguá d�' Sul;
a e r&$idente em Três f,Uos do Norteil !lesW dis

ilha de' Arno Grijt:i:m�cher e, de, EI'li,� S_chmidt Grütz�
macher. ," j

'Edital 12.444 de 16-03-1982
ÇAMILO VOLPI E SANDRA LUCIA BORGES -
Ele, brasileiro, solteiro. operário natural, de Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e residente em Vila Lenzi, neste

distrito, filho de Valen�im Volpi e de Tereslnha Volpi.
Ela, brasileira, solteira; do lar, natural de Corupá,

.

neste

Estado, domiciliada e residente na Rua JOinville, nesta ci

dade, filha de Abél Borges e de Ana Borges.

,

Edital 12.445 de 16-03-1982

lORIVAl.\D KREISSIG E TERESINHA APARECIDA CARDOSO

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Pomerode,
neste Estado, domiciliado e residente na Rua Walter Mar

.quardt, nesta cidade, filho de Henrique Kreissig, e de EHri
eda Borchardt Kreissig.

'

I;la, brasllelra, 'solteira, operärla.. nawrl>!1 de Jaraguá do

Sul, dcmlcilladae residente na Rua Walter Marquardt, nesta

cidade, filha de Waldemiro Cardoso e de, Nilda dos Santos

cerdoso.

EditaI12.44&i de 1$-03-1982
PAULO C�SAR IKOMGENSKI E IVANILDA KNETSKI -

Ele brasileiro, solteiro; policial, natural de Ponta Grossa-
'>,'

J"
.

•

Paraná; domiciliado e residente na 'Rua João Carlos Stein,
nesta cidade, filho de Paulo Komgenski e de Eduvirge Kom

genski:
Ela, brasllelra, solteira, do lar, natural de Corupá, neste Es

tado, domidiliada e residente em Oorupá, neste Estado,
e residente na Rua João carlos Stein, nesta cidade" filha

de Miguel Knetski e de Marta Knetski.
/

Edital 12.447 de 16-03-1982

AGENOR BUTZKE Ê:'NORMA ,KARSTENS -

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaräguá do

Sul domiciliado e residente e"" Estrada Garibaldi, neste

dlstrlto, filhO de Alfredo Butzke e de Hilda Georg Butzke.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural, de Jaraguá do

Sul, domlclllada e residente em Barra do Rio Cêrro, neste

distrito, filha de Alfonso Kars�ns e de Aguida Lenz Kars-

tens.

Edital 12.448 .de 16-03-1982

ADELIRIO LUIZ FREIBERGER E ROSELI ERBS -

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de Ja

raguá do Sul, domi'ciliado e residente em Estrada Nova,

neste distrito, filho de Otokar Oswaldo Freiberger e de liga
Bento Freiberger.
Ela, brasileira solteira, operária, nature! de Pouso 'Redon-

,
'

do, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Henrique

Marquardt, nesta cidade, filha de Adenlldo Efbs e de Edla .

Erbs.

Edital 1'201449 de 16-03-1982
'

WALDIR KRÜGER E' MARIA HELENA PINtER --

Ele brasileiro, solteiro, mecanico, natural de Jaragu� do'

Sul: domiciliado e residente na Rua Jorge Lacerda, nesta

cidade, filho de Werner 'Krüger e de Rosa Minatti Krüger.
Ela. brasileira solteira, "auxlllar de contabilidade natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua João Picol-
.

ll, nesta cidade, filha de Francisco Pinter e de Hermilina
- Pin�er.

-

EditaI 12.450 de 16-03-1982

NILO KOPP' E ELVIRA !KOPSCH .....

Ele, brásileiro, solteiro, lavrador, natural de JaragLiá do Sul,

domiciliado e residente em Rio Cêrro II, neste distrito, fi-

lho de Lauro Kópp e de Erica Laubr kópp:.
'

.

Ela, brasileira, solteira, do I�, natural de Jaraguá dó Sul,

domiciliada e residente em ,'Rio Cêrró II, neste distrito, filha

de 'Willy Kopsch e de Loni Mathias
-

Kopsch.

Edital 12A51 de 16-03"1982

MAURICIO HELIO DE ALMEIDA E ROSEMARIA MARLENE

DE SOUZA-

Ele, brasileiro, solteiro. enfermeiro, natural de Lapa-Paraná;
domiciliado e residente, na Rua Waldemiro Mazurechen, nes

ta cidade, filho de Heiaclides de Almeida e de�Ecy Mascare-

nhas de Almeida.
/

Êla brasileira, solteira, do lar, natwral de Itapocu, neste

'Est�do, aomiciliada e residente na Rua Fritz Bartei, nesta

cid�de filha de José Jacob de Souza e de Marlene Motta
. ,

Ide Souza·
'

Edital 12.452 de 17-03-198�
FRANCISCO NIVALlDO MARANGONI E OLINDA MAFF,EZ-

I

ZOLLI -

Ele� brasileiro, solteiro, bancario, natural Jaraguá do .Ejul,
domiciliado e residente na Rua :;!5 de julho, nesta cidade,

filho de Anselmo M&rangoni e de Adele Nazato Marangoni.

Ela. brasileira, solteira, balconistla, natural de Jaraguá do

Sul, domicitiada e residente em Santa Luzia, neste distrito,

filha de João Matfezzolli e de Justina Hang Matfezzolli.

Edital 12.0453 de 17r-03�1982

CRLANDO/ EHMKE E ISABEL TITZ -

Ele, brasileiro, solteiro,' operário, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em Três Rios do Norte, neste

distrito, filho de Arno Emilio Reinhold Ehmke_ e de Irene

Behling Ehmke.
Ela brasileira solteira, operária, natural -de Jaraguá do

S�I: domiciliada e residente em Três Rios do Sul, neste

distrito filha dê Antonio Titz e de Cecilia Salamon Titz.
,

,

Edital 12.454 de 17-03-�982
JOS� AFONSO HESS E IVETE MORE'fT1

Elê, brasileiro, solteiro, \.Dperário, natural de Luiz Alves nes-'

te Estada domiciliado e residente em daraguá-Esquerdo,
neste dist;ito, filho de Irineu José Hess � de Monica Hess .

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do

Stil, çlomiciliada e· residente em Jaraguá-Esquerdo, neste

distrito, filha de Lino Moretti e de Madalena EUsio Moretti.

Edital 12.455 de 17-03-1982

JOS� FINTA E LEONIDÀ KRAUSE ,.;_

Ele, brasileiro, solteiro, operáriO; natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em Jaraguä-Esquerdo, filho de

Estefano Finta e de Agáta Voger Finta.
.. ,

Ela, brasileira, solteira, do lar. natural de Jaraguä do Sul,
domiciliada e, rt;lsldfil!1te 'ern Jaraguâ:-Esquerdo" neste dlstrl�
to•. filha de Rein� :Krause e de Neli Aparecida.Casagrande
Kraust;l.

.

.

E para q�e. ohegue
..

ao ,conhecimento de 't
dos. mandei. passar o, presente �drtal, que será
publicado pela imprensa.e em cartório, onde será
afixado durante 15 dias. '.

, r

I '

COMUNIDADE EVAN
G�LlCA - Na próxima
qui n t a -feira, dia 25,
eom lnícto às 19 horas,
reallza,,"se:-§;. a reunião
do Conselho Gomunall'"
quando será eleita pa,.,.
te da diretoria e plane
jada a ação para o cor:
rente ano. 2). De plan
tão neste final-de-serna
na, os Pastores E'gon
Adolfo Lohmann e Ri-,
chard Weissenstein. 3)·
Cultos deste fínal-de-
semana: Sábado, 19'
horas, com batismos,
em Jaraguá (P) e às
'20 horas em Sallta l-u
zia, Nereu Ramos e Ri
beirão Grande do Nor
te (P), .

com posse das
diretorias eleitas. Do
mingo, 8h, Jaraguá do
Sul (A) e João Pessoa
(P); 9h30, Três Rios
do Norte (P), com' pos
se da diretoria e

.

Ilha
da Figueira (Al; às 19

_ horas, culto informal
na igreja do centro, em'
português. -,

Correio InformativD·
CARTAZ DO CiNEMA - Em cartaz no Ci

ne Jaraguá, a partir deste sábado e até qulnta-felra
- �'Altlga-se M'oçàs" com a famosa, comentada e

cobiçada Gretctien, censurado para menores de 18
anos. E no próximo final-de-semana, "Orgia das
Libertinas" .

.

_

IMPOSTO DE RENDA...,... O horário de fun
cionamento aos bancos para recebimento das dê
clarações de lmpcsto de renda foi prorrogado das
9 até as 22 horas 'no período de 22 a 25 de março
e até as 24 horas no dia 26, quando se encerra
.0 prazo de entrega dos contribuintes com direito
à restituição. O' mesmo esquema foi adotado na
última semana de entrega das declarações dos
contribuintes com imposto a pagar. Os bancos
começarão a funcionar às 9 horas, prorrogando
seu expediente até às 22 horas' no período de_12
a 15 de abri I e até as 24 horas no dia 16 de abri I.

VOOS PROMOCIONAIS - Os vôos pro
moclonals, que garantem descontos de 30 por cen
to nos preços das passaqens destinadas aos me

nores de 21 anos e maiores de 65 anos e para gru
pos famlllares, exceção feita ao chefe do grupo,
foram restabelecidas sequnda-felra. o.�o pro
mocional criado pelo DAC no ano passado, com

o intuito de incentivar as viagens aéreas, foi. in
terrompido no último dla 15 de novembro e reto
mado segunda-feira, estendendo-se até 15 de ju
nho próximo. O vôo promocional será lnterrörn
pido no período de 16 de junho até 15 de ag9S1:0;
por ser eonslderado, pelas empresas aéreas, como
de safra boa.

./

KOHLBACH SR
SUPERMOTOR

Conhecidas as vencedoras de

concorrências
boração do projeto final de engenharia
e execução das obras asfáltlcas da rua

Presidente Epitácio Pessoa até o en-

'troncamneto da rua Prefeito José Bauer
e Estrada Nova, na casa comercial de
Waldemar Rau.

Já são conhecidas, as empresas
vencedoras de duas das cinco concor

rênclas públicas abertas Rela Prefeitura
Municipal de Jaraguá do Sul, para obras
de asfaltamento e de eletrificação ru

ral. A Cesbe, empresa que implanta o

asfalto em várias ruas do quadro ur"

bano municipal, foi a única a apresen
tar proposta e consequentemente saiu
sé vencedora da concorrência· pública
para execução de obras e serviços. de
pavimentação asfáltica, drenagem e

obras complementares nas ruas Bertha
Weege e Pastor Alberto Sohneider
(Barra do Rio Cerra), João Januário
Ayroso e João Carlos Stein (Jaragyá Es
querdo), Antônio Carlos Ferreira, parte
da' Joaquim Francisco de Paula 'e a ela-

Já a Instaladora Santa Rita foi .

quem venceu a concorrência destmada
a aquisição de materiais e prestação de
serviços para implantação de linhas de
eletrificação rural, primárias, mistas e

secundária!? na Tifa, Macuco Grande,
Tifa Blank, Estradá, Macuquhlho e Rio
da Luz Vitória, Tifa Vieira, Tifa Geis'
ler e Tifa da Prata, numa e),{tensão de
17.477 metros.

Conheça o Plano
-

SAO LUIZ'JARDIM
.250 lotes residenciais, área para lazer, comérc,io, e fins Il\stituclonais. Toda infraes�rutu

J;a necessária numa área com mais de 190.000 m2' na Rua João Januârlo Ayroso.
"-

ErrÍ�reendimentos. imobiliárIOS
Marcatto Ltda.

Mal. Deodoro, 1.179·- Fone 72-1138
•

ESTES SAO OS EQ.li,IPAMENTOS DO CHEVE'l'Tlll OlJRO PIlETOa
Motor 1.6. Bancos dianteiros 1ndividllals, recÍinäveis com encosto

'

alto, Janelas 18iterais traseiras basculantes, Vidros coloridos.
Temporizador do llD;Lpaüor e lavador el�rlco ·.do pära,-brisa.
Espel-ho retrovisor jexterno do lado, dlre'Uo. Aux1l1ar a väcuo "

Para OS freios. Sistema de ignição eléti'On1éà.' :!;tOdas' esportivlllS
com acabamento dourado e porcas pretas. Pneus radi9,lq.-_.

175/70S1I.13, sem oA:maras, Tampa do �ort_Iuvas c�m,dência l;,�,
Volante ellportivo. Console çom instrumentos: medido' �I'lsé, de Jat..rvel, '

temperatura, voltfmetro e rel6gio elétrico a qe�ptitJÍlcá'; O principafõli. ,inétro no painel.
ForrQ de. Ilc!lbamento do teto Interno pret0xfo absurdo- aumento da tax'ã

'

.Gqarnições do pära-brisa e vl�o �aseir.Jl!,266 00 d z b d
Maçanetas externas pretas: Spoilsl;'s, dran l'. .' tl_paggs eil! .

e em ro. �e ,',
grades do radiadôr pretos. l'onteirà' dupl ,partir deste ano, IstO por mês, e�l.
pretos cem lâmlna de. proteção ae ''boi,nor . ._Da, mesma-"forma. o valor maXIfI"

. .

, gua fornecida pelo SAMAE, em 81, foi
\

"Em,m'.en'd'ollrfer COnÇr$ 24.608,00 e a conta que vence em I,'

Ilr1,784;00. A informação é de· fonte- do n�
..

.

. triste realidade que estamos vivendo.
--------------�------------------�
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'Construtora Seria Ltda.
CONSTRUÇAO CMl, ENGENHARIA I

'COMtRCIO DE MATIRIAL
,

,

OI·CONSTRlJÇAO.

Rua Joio Picolll, 94 • Edit. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL
.

STA. CATARINA

Terraplenagem Vargas
SERVICOS DÊ RETROESCAVlADEIRAS E TRATO-

RES DE ESTEIRA •

Tubos Sta. Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua JolnvllJe, 1016 - Fone 72-1101

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - VINDe - ADMINISTRA·O

SIU IMóVlL
.

RuaWaldemlro Mazurechen, 42 - Foné 72-1342

Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCUR$OIS.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua b

comoção, colocando à dlsposlçl� modernlssl
mos ônibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viage� tranqOlla, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO, - o

'transport� eartnhoso.

JAR_AGUA DO SUL SANTA CATARINA

Jaraguã Ltda.
Calhaa para todas aa flnalidadas. Faça-nos

uma visita. Estamos em condições de atendê-los

eficlentem8nk

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 -

. Jaraguá do sul-se.
.

VOei! TAMB.tM UM ASSINANTE DO

"CO�REIO DO POVO"

Recorte este cupom, preencha-o e envie para a

-Caixa .postal 19.-,

N o me: - : " "...•.••.••_ •..•••......•...••.•••..•••••••

'''',
,.

',1:••

'r

C'IIIIII· du JeHe lãu atille ais íudi&es tecllelda�ls
O'Brasll, segundo a FAO,

tem o terceiro rebanho lel
telro do mundo, com ,13
milhões e 150 mil vacas

leiteiras, sendo superado
apenas ,pela Büssla (43
milhões e 16 mil) e lndia
;(20 milhões). Apesar do
seu majestoso rebanho, o

Brasil produz 10 bilhões
e 500 milhões de litros de
leite anualmente, represen
tando 2,5, por cento da pro
dução mundial e celocarr'
do-o como oitavo país pro"";
dutor 'do leite.'
Quanto 'ao consumo' de

leite por habitante; o Bra
sil e Santa Catarina se a

proxima da média mun

dial, segundo a FAO, mas,

estão bem abaixo do vo

lume rnfnlmo necessário
para uma alimentação ade-

, quada do homem (500 gra
mas diárias, por habitante):
a média brasileira é de 242

gramas e a de Santa Ca-
tarlna 310.
Os dados foram pesqul

sados por especialistas da
Cepa (Comissão Estadual
de 'Planejamento Agrícola),
e incluídos num extenso
estudo sobre a dificulda
de da 'exploração leiteira
em Santa Catarina.

No seu trabalho, os téc-
nicos argumentam que a

I produção de leite no Bra
sll, com algumas raras ex

ceções no Centro-Sul, qe
ralmente é obtldaa partir
de animais rústicos que
conseguem sobreviver e

produzir em condições ad
versas, resultando em lac
tações curtas e de pouca
duração e num pequeno
percentual de nascimento

por àno. Além da produção
não se obter a partir de
vacas especializadas,' es
tão sendo allmentadas pre
cariamente, em pastagens
localizadas em terras des
cartadas para a 'exploração
agrícola, resultando numa

alimentação inadequada ou
. insuficiente' ao rebanho,
pelo menos num período
de seis meses ao ano, o

que-fica aqravado pela in-
'suficiente assistência sa··

'litária.
Santa Catarina tinha, em

1981, 721 mil vacasleltel- _

ras que produzlram 422
milhões e 864 mil litros de
leite, des quais 88 milhões
e 500' mil industrializados.
O Estado tem cerca de 5,5
por cento do total de vacas

leiteiras do Brasil e 3,9
por cento do leite produ- .

zldo , Tais percentuais, in-
,dicam uma, produtividade
vaca leiteira/ano, no Es
tado, menor que a do -Bra
sil. Isto se confirma quan
do ös números indicam
806 litros/vaca/ano para
o Brasil e 586 litros em

Santa Catarina, lndlcador .

este que reflete .o baixo
nível exploratório do Es
tadö.
EM SANTA CATARINA
Em 1980 o rebanho bo

vino ,de Santa Catarina
era, de 2 milhões e 603
mil cabeças e 60 pOl' cen-,
to (e ainda realmente o

é) explorado para a s'Jb
sistência da família, com

eventuais vendas de 'car
ne, feite e derivados aos

pequenos centros urba
nos. Técnicos ligados a
atividade admitem 'q ti e
cerca de 1 milhão e 400
mil cabeças (54 por cen

to), tem algtnna aptidão
'Ieiteira, mas 'apenas 14
por cento do rebanlio to-,

tal localiza-se em proprie
dades que visam a venda
de léite." ,

Praticamente há .1 O '

a

nos que o rebanho, leitei
ro de Santa Catarina não
cr��çef.!, PU POfJC:;o cresce ..

De 1971 para cá o número
'

de vaqaf:! e a pro�ução a

parente da leite cresceram

5,7 por cento e 13,2 por
,

c e n to. 'respecfivamente,
enquanto a' industrializa
ção do leite subiu de for"'!
ma si9n,lficativa,

1

atingin
do em 1981 volume de
330 por cento superior a

aquele de 1971. A taxa

Com a" alta dos preços
do leite em 198(f e a con

'sequente expansão da

produção, ocorreram trans

tornos no mercado de de
,",vados. Admite-se que
"isso tenha ocorrido não

pela alta de' preços isola
damente, mas .sím como

\ '

,,-

conseqüência ,d! crise
econômica nacional, re

sultando na diminuição
do poder aqulsttlvo do
consumidor. Com isso

agravõu-se a situação,
pelo, aumento dos esto

ques das indústrias lati
cinistas. E o Governo, vi
sando superar a crise,
voltou a tomar medidas,
liberando o preço do leite
extra-cota para em segui
da estabelecer preços pa
ra este tipo de leite e di
minuir o preço a nível de
consumidor em setembro
de 1981. Isto. consequen
temente, levou a unifica
ção do custo do transporte
do leite,' independente
mente da distância da pro
priedade à usina e de ter

ou 'não o segundo percur
so. As usinas extinguiram
o benefício de ampliação

1 de 20 por cento, no verão,
da cota de leite feita na

entressafra.

média 'anual de cresclmerr
to do rebanho de vacas,

leiteiras foi de 0,56 por
cento, do leite 1,25 por
cento e dá índustrlallza
ção do leite 15,69 por cen
to. A população catarinen
se, no período 1970/80
teve uma média anual de
crescimento de 2,26 , por
cento.
Evidentemente que o

correram .melhoras, po
rém raras: o aumento da

produção de leite no pe-
. dado 1971/81 foi de cer

ca de 50 milhões de litros,
'enquanto' a lndustrlallza
cão aumentou em 68 mi
íhões de litros, numeras
estes decorrentes da im

plantação de plantéis es

pecializados, na maior

parte para o abastecimen
to de usinas.
Os técnicos começaram

a observar uma estagna
ção da produção, a partir'
de 1977, causada pela re

dução dos preços em 1976
. A menor produção de
'1978 e 1979 tem explica
ção na estiagem ocorrida
no Estado, e o aumento
do volume de leite índus
trlallzado em 1976 foi mo
tivado pela federalização
da inspeção do feite e

consequente incorporação
de algumas usinas no Es- -Os técnioos da Cepa
tado. E até 19('9 se fez concluem que, pelo que.
presente - argumentam apuraram em seu estudo a

os técnicos da Cepa produção de leite ainda
uma, política de preços al- está sujeita a uma série
tamente desestimulante a de limitações e tncons

ponto de. ironicamente, o tâncias que, além de oca

Governo optar pela im- sionarem graves e fre

portação do leite em pó quentes problemas de or

e, depois, acordar para a dem sócio-econômica ao

realidade do produtor na- Estado e País, impedem 'a
ctonal, estimulando a pro- sua, plena consolidação
'dução a partir do segundo como atividade empresa-
semestre de 1980, com rlal, .economtcamente ren

urna outra politica de pre- , tável e segura Rara nos-

ços. so produtor rural;

\
"Se as' cidades foram destruídas e os campos

conservados, as cldades ressurgirão, mas se se

queimarem os campos e se conservarem as cida
des estas não sobreviverão". Benjamim Franklin.

, i

(Secretaria de Recursos Naturais da Secretaria
Nacional, de Produção Agropecuária/MA. - Cola
boraçäo: Correio do Povo).

•. "tiA 20 ANOS

I Os Despachos do Dr. Prefeito
It

1982 � ano de eleições. Para Qovernador, Se
nador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Pre

feito, Vice e Vereador:es. Com ou sem vinculação
o PDS o PP de casamento com o PMOB, o PT, o
POT,,� PTB .e outras siglas que por ventura ainda
possam surgir, vão sair às ruas com suas plata
formas, na tentativa de conquistar o eleitor. Bo-

,

nitas frasés haverão de ser escritas em faixas
multicoloridas. Sempre foi assim. Por que não,

a'gora?

( ,BAMO DE lTAPOClt
,

,-

" •• HÁ 38 ANOS

---, Adolf Hermann qchu.ltz�, ginasta ?e .escol,
era proprietária de uma fábrica de moVeIS,. no
Kammerland - 'Rua Rio Branco, 964, nesta clda:
de de Jaraquä do Sul. Garantia móveis do.mais
simples ao' mals fino acabamento. Nosso Diretor

comprou, de encomenda, um j�go de ja�tar que,
passados 32 anos continua o fmo do '!lavei aca

bado. Já não se fazem rnals marceneiros como

antigamente. Hoje é na base da "carregação" e

da produção em linha.

Realizava-se o jentar de despedida do Sr.
Nestor Luz, no Restaurante Hass, oferecido pelo
.comércio local e a indústria. Falou, oferecendo o

jantar o Sr. Artur Müller, tendo r�spondido, em
nome do homenageado, o Sr. Dr. Prlamo do Ama
rai e Silva. Em sociedade tudo bem. Mas em po
lítica?
--- Mário Tavares tomava as dores do Hos

pital Jesús de Nazareth, de Oorupä, tecendo lon

go comentário, lembrando a reunião de Waldemar
Luz, João Tossini, José Pasqualini e várias outras

pessoas representativas da sociedade local e con

cluía: "Cumpre, pois, já que é do programa do
lntervéntor Nerêu Ramos uma, ampla e contínua
assistência aos catarinenses, que os poderes pú
blicos do município prestigiem essa iniciativa com

um apoio moral 'intensivo' e a auxiliem com uma

subvenção eficiente." Quanto rodeio, meu Deus!
Mas o que fazer se os tempos eram de ditadura.

--- Em 21-02-44, Roberto MauríciO Horst re-.
queria à municipalidade licença .para construção
de sobrado, cfe. plantas, em seu terreno, à Rua

.

Mal. Deodoro da Fonseca, deferido à 'vísta da' in

formação. A construção que ficou só no funda

mento, em 50 e pouco 'passou para W. Weege e,

depois, para Aléssio Berri, de onde nasceu o Nela
Hotel, ou melhor o Hotel Nela Ltda. I

Rod�lfo Kohlbach comunicava à Praça de
Jaraquá do Sul e aos demais interessados, que
acabava de montar bem aparelhada oficina para
enrolamento de motores e dínamos, à r. Oél .

Proc. Gomes de Oliveira, 856. Hoje é o Comen
dador Heinz Rodolfo Kohlbach, fabricante de mo

tores elétricos.

" ", "HA 30 ANOS

--- Realizavam-se as eleições para a mesa da
Câmara Federal, através composlção entre todos
os

.

partidos, a saber: Para Presidente, Nereu Ra-
,

mos, do PSD; para Vicee-PreskJente, José�ugtlsto
da UON; para 2.° Secretário, Rui de Almeida, do
PTB.
---' Falecia em Niterói a Ora.: Hermelinda Vaso
cancelos, a primeira mulher a formar-se em me

dicina no Brasil, fáto que na época, teve reper
cussão nos meios sociais e científicos do país.
,Desaparecia com 85 de idade. !

--- A tática de helicóptero era uma das maio·
res descobertas militares da guerra na Coréia. Os
fuzileiros navais norte-americanos fizeram e esta
vam fazendo com o hel icóptero proesas que sem

ele seriam impossíveis. E dizer que ,depoi,s de
muitos anos tiveram que dar no pé, porque mor

reriam nos afiadíssimos espetos dê bambú, sim'

pies mas terrível arma -de guerra.

---o Numa manhã de 3a.-feira do fim' de feve
reiro de 1962, circulavam Insistentes rumores de
que no Gabinete do Prefeito Municipal estavam-se'
desenrolando cenas indiscritíveis de ódio e valen
tla , O Prefeito esbravejava na presença oe estra
nhos e marchando de um lado para o' outro" qual
complexo napoleônico, prometia acabar à paula
das e à bala com a pessoa do industrial Adalberto
Grubba, irmão do ex-Prefeito Waldemar, que, por
sua vez procurou o Juiz para comunicar o fáto.
Dizia 'a imprensa: "O assunto já não constitui no

vidade quando se trata da pessoa do temperamen
tal Prefeito Municipal,. haja vista os lamentáveis
acontecimentos verificados no _ano passado, em

que, na calada <!Ia noite, acompanhado de capan
gas subservientes, perpetraram um assalto à pes-

,

soa do nosso diretor, de cujoß tristes átos tomou
conhecimento o Brasil inteiro."

" "," HÁ 10 ANO�

O "Doutor Carlinhos", prefeito de ltaocara,
em fins de abril de 1976 teve a lembrança de des
tacar o amor ao próximo do rnaterlallsmo e ambl
ção dos dlas de hoje,· às voltas com as primeiras
convenções, quan.do se apregoam idéias que nun·

ca serão postas I em prática. Alguém até já tenha
,proferido esta frase: - "O PODER foi feito para
servir e não para dom1nar" -.

Mas quantos vitoriosos o teriam praticado?

I
---

. Jaraguá era o 9.° arrect:idador de ICM, com'
Cr$ 965.508,22, em Dezembro171.

1

I •

FOi pensando em poder e ambição que o al
caide itaocarense anotou providências ao seu au

xiliar de governo, ass,im:
"Senhor Secretário Geral. A aproximação en

tre as pessoas, nesta' época de materialismo e

ambição, deve merecer dos governantes todo o

apoio. O am<?r ao próximo deveria sér erigido co
rno meta de governo. E' comum ouvirem-se go
vernantes tendo como plataforma de governo: Saú
de e saneamepto ou Educação, ou o Homem. . .

etc. ou Governa� é fazer estradas" ou ainda "50
anos em 5" . . . 'POiS, como governante minha
plátaforma foi, é, e será "AlT)or ao próX:imo". Mas
convém Senhor Secretário Geral, que se materia

lize, simbolicamente, uma veZ por ano, esse ato.

'Criemos, pois, em' 't'ioc�ra, o. "Qia ,da Flor", e,

n��e dia, q!-!e todo$ os habitantß� �o Município
Qff3rm:�P1 I,.Ima flor a �Jgu.�m. �' um Q��tp pe �!11qr,
�� aRrQXiJl1�S:�p,' Vg;?ITIi�� e!��prl3,. Ror fav�,.., o

regulamento. Será o dia 6 de agosto. Sei porque
escolho. Dia' de amor ao próximo. E, Senhor Se
cretário,' çoh�ÇJH� n�. R�doviária. as repepcio�,stas
da Prefeitura Rar;� que ofereçam aos (me ah pas
sarem de ônibus, ou que an saltarem, uma flor,

I'em norYle da cidade,' como mensagem de amor e

,
de aproximação entre os homens, nesse dia.�

Innústrias R�uninas Jara�uá �. A:
CONPÃL - çoncentr:dCl$ par. AllIDentos I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'r'e'afizou 'ontem" à noite,'

�:sper��1:çi,�tft��6�i��r��" � ;')Oe'Hllueee 'mal·S 'umap�o;a'çâo 'Çtó 'àn(fde�'{j81 �: -;., I: ,� "...�"
, •

pelo Gonselho Fiscal, bem, '"
'

,

'"

José Rocha (Zépi para os intimas)
como,' 'cJ�f;n.iÇão �o ano, "

:Por J,� CASTILHO PINTO "
"

..

esportívo '�a enti��ge ',e, : ; Quando c�ef,luei em, Jaragu� ,do �,!I e!!"
assuntos diversos." Todo�, . 1949, transferido' ele IJoaçaba na minha fuoçao pu:
os 16 clubes filiados ,fQ":' 'blica federa,l ncF"'iriistério' da Agricultura, q Jose
rarn ço'nvocadQs," p'àra' , o, 'Rf,lcha '(Zé'pi' para 'os íntimos) trabalhqa junto coro '

1IIIIiÍ":'_I.�-"'�-���-���'����'�" encontro.:,r,_\ 'S�r�"ri,este ',j!!U MU�r:.'Anséhno, numa barbeari� 10calizada.nQ,HANGEBOL 'C,CM ,GIE$Ê - 'O conheêldo recor� domlnqo na .'1,�ha'ßà,__ '
Fi-:q, "pré'di'o"qÚ4! öta'está'séndo recolNtruldo� na esquma

. catal'ineMe de salte coI'!.' vara e, Pf9fessor de El��- g,uei�a, 'JÚA'tO"
'

a6 'E!státljo'; �da rúa"Maf:,iDeodoro com a praça da prefeitura,
dIS�O HsiGaj,.Waldir Giese, ,foi 'contrat�90 p'el.� .,m)J,ntcl- AntôniO Ri'heiro,10 fbrl')eio' :Munfcipjll." ,,"

,
' ",,';� '.

" ,

ca[idadé para dirigir a aqulpe ��,han\!l��el f�,m!nm�, que, início do IV Campeóiiáto') , , . 1,' ,..." 'Pa:ssei i fi rfreqüentar a'barbearia para "fazer
pacontrava-ße sem técnico desde .a :sal�a de.Celço Tho- Varzeano de Futeßol-Va'r- ') ,i '[ 'barl)ä e 'cabelo" e também para falar ,de futebol"

enazl!ii',' ,J�lies� iniC�<;>ui�h� alguns :�Ias o!,se�, tr,a�al,hc;>" d� jãÓlà2, ,ao- E$porf.�' ,Clube' ;
> "�ois ali 'visto "o' ,Zépi jogar nQtllaependi, se reu- "

�mpleta', reformhll�çao,., \ap'!;()v�I��qqQ" ,.p_ar� �apt�d' a� Fj:Q.u�i���S�; 'e.��e:'��'l�qu!::' '�� ;�(�iiarfi:!;,ilnp�tizantes deste clube, do ACJ._!aYI' ;Faixa,c

letas remanescentes' e outras que estao;�nl(:;la��? o�, ',pe� ins,critas.� ,'.�eFst,�e,�'::;, .:i��,; IpJr�rig��A'!U� Verde �, que, enta(), d,lscor� ,
'

at. mentos, todas as segundas, quartas e sextas-fel' a.n.�p.,,� ,nov� t;�cm,cq! Sf!r:'; , ! !f!afr!J_':'s�!�r,�,���,�lmas �partldas ',efetuadas e, as

trem�as 14 ,às � ß hQ,r�s,) no,�iQ�sip :d\� Espor�s Horst gio Lúís "da Silva; '6' �ae�tn m�fJi!EtQta�äm"POI" se realizar, , ' '" I',' ,.
"�s, h da Associação Atlética Banco CIo Brasil, depen- pendi jog,I:i"\ -'iii{'1!ß l!otàs'Y! '�' ir<' 3(!) �'2'1ipi;"ütn dós numerosos, dos. mui�O:=i ,d:��i�S 'g�ntilmente'cedídas",f:?�!,o .presldente 90 Gon- deste .sãbadc; 'nb ,es�átfiõ ".

'

amigo�'l{pêr'entte�uns poucos e inexpressIvos uu- �
lho Administrativo, Alberto Taranto. '., "

' ,/Má� WilheJm, c�mi70-' c3rê"',10 'mlgos) qôé �nsé�Ui fazer, neste$ 33'anos de re·
se

_ * _
'

I' "" mio Cônsul::, pel� lprftnel- -
: �idênciá 'êíi1 Jàragl:lá do Sul, era' ,um r.�paz mo- "

,,", ,"'" I. "1 ",
• 1 ,,' ra rodáda' do �türnd CIo VI"";' ,derado, :CÖm-panlleiro de todos e b�staQte comu�, '

GINÁSTICA OUMPICA '_ A excelente .gi_na�ta Törn�io Norte Catárinénse:' nicativo;'Cclndiçlb que, como sabemö$, é �ma

Maria Elisabeth Klein.ey "po: �el�cionad() de, glna�t�ca de Futeboh I.:.ula'Malheiro' :' con�tante' nós ,profissionais de barbearia... '
'

;

olímpica feminina, foi ,col1tratada ',pelo Clube AtletlcQ permanece dirigin'do as' "Apreciad'ór de uma pescar.a� nQ' !empo de"
Baependi, para auxiliar o pr?fessor ��rval Bor�a,N�to .

equipes juvenil ,e inf�ntil solteiro, nós dóis. e
.

mais outros colegas empu- ..

na preparação da garotad�. À propOSita,
.

a gl�astlca do azurra. .' A A,ssocia.. nhando caniços e tarr�fas muitas vezes vagamos, '

I' Rica passa por um penado de expec�atlva,' eiS' q�e ção Recrea-tivà e Despor- pelá rio Itapocu acima e abaixo da �ntiga p.oote a

,�I�a�i1hãO de Esportes Artur �üller, no Agropec:,áno, tiva Mirtes "Ardemi" ,es- ,

'procura de saguairu=i, e micholas, acar�s, éascudos
� mais' será o' local dos 'tremamentos, em raza� de tá ém franco preparativo e sarican'gas, que nem sempre apareci�m.

nrgOuns incidentes, que houveram, pass�ndo, posslv�l- para ,os campeOI�atos ci- Depois, bem mais tarde, o �épi passou a

�ente, para o Ginásio de Esportes Mana Kanzler Me- tadinos adulto,' juveni,l ê trabalbàr: fora de Jaraguá, mas como,sua família,

negotti. infantil da Liga Jaraguai.. continuou residindo· aqui, ,seguida�nte, ele vinha'
ense de Futebol de Sa- 'à esta cidade alegrando com sua presença, os fa-
Ião, que ontem à, noite, miliares'e também os amjgos que eram em gran-
'no Beira Rio, promovßu de nlÍJmerO.' ; "

, ,

encontro entre seus afi- O, Zépi desaparece aos 52 anos de idade,
liados, visando ·programar ainda moço, deixando enlUtados a esposa senhora
o calendário esportivo e Alice Pedri 'Rocha, os filhos Juarez Anselmo Ro-
marcar início das dispu- cha e Jairo Antonio Rdcha, os irmãos João Renato
tas.

'

e Sebastião e 'mais outros parentes. O luto, o pe-
- * _ sar e a saudade pelo seu desaparecimento prema-

OLiMPfADA SESIANA turo ficam não só com seus familiares e parentes
..,..... O Sesi, _ Ag,ência de ,rnas, também, com todos aqueles que tiveram a

Jaraguá do Sul_,_

realizpu sorte de conhecê-lo.
enqúete junto a várias 'em- Amigd Zépi (JQsé Rocha), renovo aqui os

presas locais, visando co·! meus pêsames aos seus famHiares e parentes; e
Iher subsídios para o pro- à você dou o meu adeus, na certeza de que esta-

jeto, orçamento e custo da rá sempre sob a luz e proteção de Nosso Senhor.
Olimpíada Sesiana que o Supremo Criador.

,

j!)retel'lde prOrlilOver no Jaraguá do Sul, 02/03/82.
mês de julho. Trinta e (Republicado ,por haver saído incompleto)

.:-_--""""'-duas empresas confirma-

�:�s:ir��ti���t��i�ar, i:: [ooPHratiul [ond@oam ßtão �Ol, atravenalOfHI
pontando quinze modali-
dades, que Émvolverão
2.483 atletas em 250 jO
gas, todos dà indústria,
numa verdadeira ,integm
ção da família industl'iária

jaraguaense. As modaUda
des confirmadas são as

seguintes: atletismo M/F,
basquete M, 'bolão M, ca

'nastra, dominó, ciclismo,
futeDol de campo, futebol
d€ salão, futebol suíço,
aeneral, handebol M/F,
tênis de mesa M/F, :tiro
áo alvo" volibol M/F e xa

drez. O projeto e ,o orça- ,

menta foram f'lnviados es

ta semaria ao Departamen
,to Regional dc:)' Sesi, para
viabilizaçã'o da sua reali

zação ou nãô" contudo,
pela importância, opina
mos que a própria munici

palidade poderia contribuir
financeiramente, saldando

�

parte das despesas, que
são altas, principaimente
porque está prevista para

o mês do aniversário àf\
fúndação da cidade e ne-

'

nhuma programação, pelo
que se tem conhecimento,
será realizada, para mar-'

car a importante data.
-*

TORNEIO NORTE CA-
TARINENSE \ - Com a

participação de dez equi"
pes, filiadas às ligas Ja
raguaense (Sele�o, Estrel
Ia, Baependi e Juventus),
Joinvilense (Tupy, 25 de

Ago�to, Grêmio Cônsul ,e

Tigre) e Corupaense (B�n
deirantes e Ginásti'co),
será aberto neste sábado
o VI 'Torneio Nórte Cata
riliense de Futebol, com

- * - jogos anteCipados em ra-

INTERMUNICIPAL DE BOLÃO...;.... Em amistoso zão do televisionamenta

intermunicipal de bolão, na "ng te de segunaa-feira, d�a 'direto amanhã' do Grande
15, na� canchas da S.E.R. VIelrense, o ClubjLde Bola0 Prêmio Brasil'de Fórmula'
81, daquela Socieda(le, venceu a Associação Atlética Um 'e da partida amistQsa
;upy, de Joinvllle, por 1.377 a 1.356 palitos. A Tupy entre os selecionados bra
l!tilizou doze bolonlstas e o ,Clube '81, onze, sendo corn- sHêir() e 'alemão ocidental,
'ta,dos para',. 80nia ,geral, àpen�s os seis de melhor 'rlo Maracanã. Pela. Chave

ies�mpenho de cada equipe. Ola 29 próximo, a equip� . "A!', joga", em -S. ,Ben�o c

�aragliaense retribui 'O' amistosó. /' -:- Ginástico x Tupy 'e, as

�.
- *...;.." ,16· horas, no Estadia Mar.

'. ES!='ORTE EM tGOTAS"-' Cpm vistas'as 'provas Wilhelm, Baependi x"çqn-"
alldas pela segunda etapa do Campeönàto Oatarinense sul; pela �have "l3",' =-
e Cross, Óí'Moto OliibeVa'le do Itapocu iniciou là limpi T;gte ,x 25 de Agpsto;, ßrn
a do MOOOdromo Getúlio Barreto da. Silva, em Nere� Jolnville e, em São Bento
amos. t,

"

,A equipe Weg A�ecic.lismo, compete nes�e. do:. Syl. Bandéira,ntês'� 'X
dom i figo,'" j'em Jb'iuVi;1I ê,: :' p 8"1'0 C,� rrl'Jii,;e o n a t Ç)' 'JuveliÍtrls '. Nirodada "se-i

�orte Catarineflse, na Av:' S�ntos Dumqnf; q,l1a dá qÇe.S�f : gtl1nte some,nte no o"qtl'O t'

::o,ap, gerOJ)orto'. (.) � Li�ra""Jaraguaêns� dé Futebdl' firial-de-semàna. ,,::.....�.;:..__,_� ...... ....._
I> ", h,

.

�OVO - 'Jàraguá do; sul-se
1 ....._ .I>�.. �.

j' -

",
\'

i. 'i _

"

-*-
,

,JOGOS ABERTOS/CME _ As modalidadeß que

irão representar Jaraguá do S�I nos Jogos Ab�r�os de

�anta Catarina, em Itajaf, estao em fran�a,�tlvldade .

De acordo com, o presidente da CME, �lde!l.s C�rlos
Hruschka, embora tivesse pretensão de inclUir outr�s
modalidades, o futebol de sa'lão, por exemplo, deverao,
ser estas as modalidades que serão registrad�s pa�a
� ,dispu�as dos Jogos Regionais �e A�e!to� ate; o ?Ia
14 de abril: nataçã@, atletismo, bolaa, gmast,.ca ollmplca
(todas em ambos os naipes), handebol, s�ltos ornamen

tais (ambas só no feminino), c]clism? e windsu,rf. �s
atletas destas modalidades serao registrados ate o dia

04 de maio.

, ESTADUAC DE B'OlJAO ,_ Esporte que é uma

tradição em nossO meio, Jaraguá do Sul vai sediar em
,

abril, o Campeonato Estadual de Bolão, masculino, e,

t'l0 mês de maio, o Campeonato Feminino, nas canchas

"0 Clube Atlético, Baependi e da SOCiedade Esportiva
s Recreativa Vieirense. Na manhã do dia 30 de abril,
'') Baependi, será realizado o congresso técnico e aber�
tura- do,"Oampeonato-." As�'Competlções Inleiam"'Se � no

período da tarde, à,s 14 horas, prosseguindo as partidas
"I') Baependi e na Vleirense, devendo desse. Campeo
nato participar 16 equipes, representarydo as cidades de

laraguá do Sul, Jolnville, Itajaí, Brusque, Gaspa.r, In

rlaial Blumenau, Timbó, Florianópolis, Lages, Caçador,
Videi'ra, Xanxerê, Chapec6, Joaçaba e ,Concórdia. Se
rão na bola 16 cm.

FUTEBOL SUIÇO - A' Associação Recreativa

0lipê, realiza neste sábado, dja 20, um fe�tival e,sporti
va de futebol suíço, em seu campo local1lzado ao lado
da Metalúrgica Lombardi. A tabela de jogos é esta: 8h
'- B,radesco x Pasta Maser, 9h - Unibancox Kohlbach,
10h - Rio Molha :Je: Caraíbas, 131130 _ Bamerindu� �
Marcatto, 14h30 _ Besc x Malwee e às 16 horas, Ollpe
x Banco do Brasil.

PESCA DE pANIÇO _ Um verdadeiro espírito
'ie companheirismo e de confraternização, marcou a

'1Í'imeira promoção esportiva do �esi dest� ��o, o To.r
neio de Pesca/Caniço.. em Palmeiras, mumClplO �e RIO
'los, Cedros, que 'reuniu 19 equipes 'e c�rca �e' 250. par
ticipantes, durante 36 horas. O t-ornelo fOi realizado
�1l1 duas etapas, sendo estes os' re,sultados fi!,a.is:

, EQUIPE _ 1.) Weg com 1.625 gramas, 2.) Mecamca
'araguá com 1.585 e S.) iKohlbach com 1.380 gramas
de peixes fisgados; INDIVIDUAL - 1.) Marcatto, 2.)
Transportadara Max Wilhelm e 3.) Estofados Mannes.
Oestaque para o tr,abalho do Serviço de Esporte� �o
Sesi, com a atuação marcante do encarregado Sergio
Luís da Silva bem como do Conselho Desportivo Se-

t ., ,

siano, 'presldldo pelo desportista Waldir Bruch. O Agen
te esteve no local prestigiando o ,açontecimel?to.

-*-
,

CAMPEONATO SERTANEJO .- Após realizado
I) torneio Infclo, em que saiu-se vencedora a equi,pe da
Sociedade Esportiva João Pessoa, será aberto neste

'domirigo o Campeonato Sertanejo, patrOCinado pelo c�
municador Athayde Machado (Dadi), com quatrO' parti
das, válidas pelas 'chaves "A" e "B": CHAVE A _ S�r
tanejo x Fluminense, em Rio Molha e Guarani x Joao
Pessóa, em Rio da Luz. CHAVE B - AJiança Xl Rio Cer
ro, em Três Rios do Norte e Canto do Rio x Caxias, na
rUa Walter Marquardt.

"

'lo"

,am'IDO

Representantes de 19

cooperativas catar,inenses,
estiveram' \reur�idas em

IJoinville, discutindo os

problemas que estão en

frentando na comercializa
cão da safra de armz.' As
éoopérativas estão ::10-

frendo com. 'a ação des
atravessad<;>res, que estãO'

pagando . aos produtores
Cr$ 2.200,00 pela saca de
50 quilos, enquanto que o

preço mínimo fixado pelo
Gbverno Federal é de

Cr$ 1 .399. A melho,'
,oferta dos .engenhos par"
ticulares está gerand')
um desvio na produção,
que fatalmente prejudicará
as cooperativas. No ,final
do enoontro foi elaborado
um documento contendo
duas reivindicações bási
cas para resolver a .situa ...

ção: a elevação do preço
mínimo e a dotação de
maiores recursos para a

agricultura.

Farra-de-Bof

Um caso 'de polícia
Silveira Júnior

Tenho feítouma pregação .solltárla contrai
, "a crueldade que anualmente, pelaPáscea, se pra
tica centra 'Jmdefesos animais. Fel.izmente,.já '�o
ano', passado outras vozes, se j,1!mtaram�:à .mlnha,
principalmente- pelo rádio. Miguel Livramer;'lto, no

,

'seu ouvídtsslme, programa .da ;F;lpdio Guaruj�, leu
, um artigo que, sobre o as,sl,lflto, ,p'y�liquei neste '

.: jornal e o número de pessoas,que me informaram,
ter ouvido essa' irradiação dá bem a medida do
grande veículo de divúlgaç@o, que ainda, é o rá-
dio. " • ,

..
'

, 'MäfVse é 'verdade que tenho obtido apóio
: e 'aplauso por esta campanha que façtil hã mals de
'20 anos, não posso negar que também têm sido
qrandes as lncernpreensões e: até as reações:de .

Mensa e' agressividade que tenho .rrecebido; como
daquele faAáticQ de Itajaí que me' garanti·tI , que

,

levara o jornal qUe estampara 'a minha matéria,
para es�regá-Io iiá cimi do' boi que estava, sendo
torturado ... '. ' , ",

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO,SUL

Homologa �espesas de' exercícios
anteriores.

,o SR. VICTOR ,BAUER, Prefeito Municipal'
,

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no

uso e ,exercício de suas atribuições.
Faz saber a todos os habitantes deste mu

nicípio que a Câmarà de Vereadores aprovou e ele·
sanciolla a seguinte Lei:, r

ART. 1.0 - Fica o 'Chefe do Ex;ecutivo Mu
nicipal autorizado a homologar despesas do exer
cício de 1981, na imporfcncia de Cr$ 42.!??2.444,00,
(Quarenta e dois milhões" quinhentos e' vinte e

dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro cru

zeiros) da firma LlNC,K S/A. - Equipamentos,
,Rodoviários e Industriais, na aquisição d� equi
pamentos rodoviários, autorizados pela tei Muni
cipal N.o 823/81 de 23 de julho de 1981. \.

.

'ART. 2.° - As ,despesas decorrentes des-
ta Lei correrão por (,conta da seguinte dotação do

orçamento vigente.
"

) r

ANEXO I - QUADRO A
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080322.025 - Manuten";,

ção das atividades da Divisão '

de Contabilidade .. , .... , ..... , .. Cr$ 42.522.444,00
ANEXO II - QUADRO A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE,
0501 .03080322.025 - 4.1.9.2 _

Despesas de Exercícios' an-

teriores .� _ _._ .. 7-
••••••Cr$ 42� 522. 444,00

ART. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na'
, data' de sua publicação, revogadäs as disposiC;ões
em contrário.

, , ,

PALACIO DA PRE'FEITURA MUNICIPAL DE
JÁRAGUA DO' SUL, aos 1 � dias �o mês' de mar-

ço de 1982.,
,

VICTOR BAUER'
.,Prefeito Municipal I'

A presente Lei foi registrada ,e pubticadll
nesta Diretor,ia de Expediente" E�l,JqflÇ�9. ,�>As�h�t
tência pQciar; aos 11 dias do mês .de' março de
1982.

.
.

.
�. f

,

, '"

Nó ano', passado, dese(1volveu-�e, Qmá efi-,:
,

ciente campanha de conscientização popular con

tra essa prática cruel, sanguinária e criminosa,
que consiste em torturar um 'animal 1 att1; a sua,

morte, como normalmente �e' fazia ,e ainda se faz '

em mUitos' municípios catart.nenseß� da orla ma.rí
tirna, j!)ara -gáudiO: de';urna turba,de -alucinados, que,
pratica no boi indefeso tudo aquilo que gostaria de
fazer no 'seu semelhante, m�s não faz com medo
da lei e da, polícia.

Ainda no ano passado se deu talvez o; maior
passo no sentido de acabar com essa prática bár

'hara, fundando-se em Flori'anõpolis a Sociedade
,de Proteção aos Animais, di,rigida' pelo ,pl'Ofessor

I

Orlando F.errei,ra de Meio." ,

I

� Mesmo assim, na Páscoa de 1981, a tele-
visãe transmitiu uma "brincadeira-da-boi", ónde' o
animal, enlouqueCido pela fúria 'dos seus agresso·
res, se lànça ao mar, sendo resgatado por barcos
e ,lanchas. E como esse animal, com uma perna
quebrada não pUdesse mais se manter de pé, foi
substituído por outro para que a selvageria con

tinuàsse. Mas ainda nesse mesmo ano um jovem
foi mo� em Biguaçu numa dessas brincadeiras
de mau gosto,. E, ao 'que sei, tudo se passou' ,im
punemente.

O que os autores' dessa prática bárbara
quiseram demonstrar ,é que não aceitam a repres'"
são policial, mesmo que ela seja amparada pela
lei, como� é o caso do boi-na-v;ara e, outras práticas
semelhantes.

A cessaçã�o dessa' prátic�, ,absurda não é
um favor que se deva pedir, mas l!.ma "iolência
que deve ser coibida pelõ braço repressor da au

toridade, já que ela constitui um ilícito previsto
no art. 64" do Decreto-Lei n.o 24.546, de .10/,7/
34, que diz: "Tratar animal com crueldade. Pena:
prisão simples de 10 dias a um mês".

'

,

No interior da Ilha de Florianópolis, em Ti

jucas, Porto Belo, Itajaí e Penha, que conh,eço de
ciênci'a própria, essa prática assume carate.... da
mais indescritíve,l brutalidade, tendo o animal per
nas quebradas; chifres arrancadÇ)s e a cauda' des
trancada. E só param quando o boi, vencido pelos
ferimentos e pela fadiga, \não pode mais se le
'vantar. Ai então o animal é sangrado e a sua carne

distribuída entre os parceiros dessa esbórnia.

Há alguns anos, vi, em Canto Grande, mu'

nidpio 'de Porto Belo, um animal fúgir da tortura

e lançar-se ao mar, morrendo por afogamentQ; na

minha juventude vi, no interior do município de
Joinville, bois serem mortos por asfixia, porque,
no auge do cansaço, tinllam as .Jínguas puxadas
para fora da boca até que ocorresse, a morte por
sufocação. != a tudo isso a turba ré'ágia com, frê
mitos de �isterismo e estrondosas gargalhadas.

A próprià época do ano em que essas lou
curas são praticadas me consolida a convicção de

que os promotores dessas sessões de tõrturas são'
aqueles mesmos fariseus que há quase dois cmH
anos passados crucificaram -!_esus, lancetaram-lhe
o peito e deram-lhe vinagre para que bebesse'.
Nos dois casos é a fúria da turbamulta contra a

,

inocência e a mansidão.

"'
...

Daqui vai o meu apele às autoridades do'
nosso Estado, � de .modo e�pecial ae meu dUeto
ami'go coronel Ari Oliveira, Secretário de Segu- '\
rança Pública, para que estejam atentos nesta

.

quaresma. Fiquem de ol.ho em, ;multos farise�.u)..
que vão acomj!)anhar a Procissão do Senhor Mor-,,;
to mas já saem dali ,com laços" facas e azorr.a-,'

/ g�es para torturar até a morte o pobre ani�al'ql,le,
os espera na sua total inocência. , . ,

!'Slo:, José" ,sente os exees'slvos
- Os' nospital$ 'd,e pm modo geral, estão' .senttndo .da- p�l'to "
problemas causaaas cóm a crise econômica! nacional, notadameJi!:.
te a relacionada com, a previdência, social. No, c,a�o específico do
Hospital e ��ternJda�E! �ão_�o:sé.! d_e .)ar!'lg,�(do Sul. que é uma

'entidade de ufifidade 'ptililica,' o pfincipal' da cidade, o fatIO se ar
centua em razão do absurdo- aumento da taxa de iluminação pú�
blícã. que de Cr$/:26�,09"pa9qs em dezembroqe, 1981,. pªssou parl:!
Cr$ 20.872;00 a-partir deste ano, isto por mês; embora o consumI>

,tettha sido menor. Da mesma" forma. o valor máximq ,pago�p,elo '
'

• cO,ns'umo' da água fornecida pelo SAMAE, em 81, foi no �ês_d!l"
novembro � Cr$ 24,608 80 e 'a' conta que vence em ,ITlarço, gas

�sou para' GrcjS 87,784;00i, 'A .,inf0�maça.o é, de fo�te do noSocômiQ,
i demonstrando à trist� rea'lida�e que estamos Vivendo,

�, ,/1; ';i�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



>, 'Neste ano 'o cal,deirão 'd;,polftlca está fervendo
antes. da datà aprazada para esee. tipo de �vento. As

pré-convenções contrlbulràrn- para- essa extempor�nea

O II Centro Administra-
:manlfestaçäo, que é de 'agrado ou descontentamento do

tivo Regional de Saúde, 'atual quadro poUtlco: A imprensa já comentol:J exaustl-

.uCRE,
'

éfetuou" recente- com sede em Joínvllle, ér- .' vamente as, declarações 'de seus 'respoJi�áveis, que ria

mente treinamento de to,. gão da Secrétaria da Saú- -dam num rio de acontecimentos que,não conduz a lu

das as prefessoras que de do Estado de Santa Ca- gar algum. Cada um espera ainda urna última tentativa,

, átuam no setor pré-esco- 'tarina, está iniciando a capaz de acertar em definitivo o calendário 'eleitoral de

Iar, possibilitando - lhes 'Campanha ,"Dentição e novembrc de 1982. E enquanto'lssö fazem QS mais de

condições e conhecimen- Criança" junto a todas as sencontrades comentários, alguns dos quais em condi

tos necesaãrlos ao desen- Unidades Sanitárias de ções de modificar as regras do, jogo que serão acerta

volvimento de sua tarefa sua área que mantêm o das' à partir <!_e 15 de 'maio próximo.

ed4catlva.,
'

" serviço odontolQglco. Cam-' Vamo� a essas manifestações:

, panhas 'Idênticas foram 'j$ No ,POT, o seu dirlgEmte.; .o, e)(.:d�Rutad9 ,,�noel
desenvolvidas .em outros Dias denuncla, Jaison Barreto cand,ldato peernedeblsta
Centros, sendo pioneiro ao governC), de aliciar pessoas vinculadas 'ao seu parti

na área do II CARS, ao 'do, "lamentando" essa Inlciativà:. "A ser verdade o que

qual Jaraguá do Sul está nos chegou ao conhecimento", disse, "é uma atitude

integrado. que temos que repudiar, Inclusive porque entendemos

De acordo com o Dr. que cabe ao candid�to de oposição buscar adeptos não

Alfredo Guenther, que jun- entre os demais partidos oposicionistas, mas entre o

tamente com a Ora. Nídia próprio Govérno, 'que precisa ser debilitado".

Heinecke ,Càmpos,' são os No PDS a nota de maior repercussão em nosso

responsáveis pera setor meio, foi a assinatura das fichas de filiação do eY.íde-,

1unto a Unidade S,anitár,ia putado Fausto Brasi.!' juntamente com seu filho Fausto

de Jaraguá do Sul, essa Brast] Filho, ambos insatisfeitos com a incorporação do

, Campanha será desenvol- p.p ao PMDB. ,

'

vida em quatro etapas e - Na visita que fizeram ao ,Gov; Jorge Bornhausen,

objetiva motivar e conscl- eles agradeceram o convite e o espaço' grande onde

Os recursos financeiros, entlzar a crlança com re- devem atuar. Acrescentou ainda,' que "o ex-Consultor

destinados à implantação ferência a importância da Geral do Estadoi Laerte' Rarnos Vieira, teve participa

e manutenção do pré-és- dentição, pelncfpalmente cão na minha decisão" tanto que ele está aqui, para

colar, 'são provenientes da esclerecendo ,a melhor ma- juntos conversarmos com o Governador". '

SE, LBA e MOBRAL. Ain- neira .de conservar os 'den- Por sua vez, o candidato Esperldläo Amin, CO"

da recentemente, foi re-: tes, prevenindo a 'cárie. rnentou os pronunciamentos da oposição à sua "Carta',

passada pela '19a. UCRE Todos os alunes da fai-, aos' Oatarlnenses": "A Oposição quer' mesmo é fatu

aos estabelecimentos en- 'xa etária dos 7 aos 12 anos rar em cima dos pequenos, através de Um discurso já

volvidos, a quantia de a- ,das redes estadual e mu- meoanlzádo, com frases feltas, objetivando convencer

pro> imadamente Cr$ 800' nlclpal de ensino serão a- o povo a votar: em seus candidatos: Mas nesta campa

mil, que serão aplicados' tingídos pela Campanha. nha, nos iremos desenvolver um trabalho que obrigará

em alimentação (80%) é A princípio, sequndo o Dr. que eles mostrem à, comunidade as suas mãos, que pou-

os restantes em material Guenther, com' ó apoio da co produziram em favor da população". '

didático e dtversos, I, 19a. Unidade
j

de Ooorde- > -' No PM,DB as coisas estão' meio divididas, em

nação Regional .- UCRE, face -da pré-convenção que apontou Jaison Tupy Barre'

os odontólogos da Unida- to, e deixou na berlinda Pedro Ivo Campos, ainda não

de �anitária irão prornbver recuperado do choque e decepção. Recentemente ocor

palestras educativas para réU uma reunião em Joinville,�na casa do vice-prefeito
os ,escolares, ,motivando- ,:Violantino Rodrigue's, onde �nc0ntraram-sê aproximada
os para o hábito' regulár' ll1ente 70 lideranças tio Coronél candi'dato derrotado,

da escovação diària dos para apreciar aspectos do insucesso. Lá o dep. fede·'

dentes e a sua conseqüen- �al Francisco Libardohi, em flagrante' desrespeito ElO

te conserva'ção.
'

Jogo, estabelecido de respeitar qu'alquer decisão, 'propôs,
,A' previsão para iníciO uma vjrada de. niesa. O Cél. reformado e candidato a

A Secretaria da Educa- I dessa Campanha � o mês �àndidato mostrou-se mais cauteloso, ao afirmar que

ção do. Estado de 'Santa i de abril, contudo, não exis-
.

vou eSRerar o pacote eleitoral". '

Catarina, tendo' como ór-,' te de momento um
-

rotei- , Um grúpo menor achou que deveria concorrer ao
'

gão interveniente fiscal o ro específico a ser segui- senado, o que recebeu a imediata oposição de Evelásio

Departamento Autônomo i do, haja vista faltar a de- Vieira (ex-PP): "Sou Senador e minha candidatura é na

de Edificaçõ.es, assinou I finição de' pe_quelilos d�ta� tural. Foi quando alg1ms políticos ligados a Pedro Ivo

com a PrefeItura Munici- lhes que estao na depen- defenderam a candidatura de ,Luiz Henrique da Silve'ira I

p�1 .dlf Massaranduba, cOn' dência de orientação do ao senado. "Eu sei o que é' uma candidatura ao sena

-vemo no valor de C'r$.. ,. __ ..

fi CARS. do", disse o prefeito de Joinvill�. "Hoje eu não tenho

1.ß50 mil, 'que serão des- Como etapa posterior, condições -.financeiras para concorrer. Não tenho\ mais
tinados 'a recuperação do d:enominada executiva, os imóveis para vender ou penhorar. Portanto, não tenho

, telhado, forro, assoalho e' escolares' que se preten- recursos para sustentar umá campanha ao Senado.

rede elétric'a da ;Escola qe' atingir serão' divididos Além....disto, o candidato é o Lazihho".

8ésica Frei Bruno Linden em dois' grupos: o primei- Como a� coi'sas n�o são definitivas, os defenso"

localizada em Massaran: ro, de 7 a 9 anos, fará tra- res da candidatura do Cél., Pedro Ivo de' Figueiredo
duba. ' balho dEl Golag,em em car-' Campos, tendo à' frente Ljbardoni, defendem uma vi-'

tazes, enfocando tudo' o rada de mesa, afirmando que "o ,Jàison está cercado

que se relaciÓnà a dent'i- por guris incompetentes".'
'

çiio 'e o outro grupo, de

Rotary comemora trinta anos !�e�cl2d�n�:�f:�á redação

Seguidamente será f�i-
ta a seleção dos melho-,
'res trabalhos pelos pró
prios professores, ficando
ao encargo dos odontólo
'gos da Unidade Sanitária

, O. Rotary C, lul'.> de Ja'ra-' d cl
a esc'olha' daqueles que,

e
.

e· servir; a boa fé co- melhor mensagem .rouxer

guá dó Sul, o mais. anfl- mo norma
- .

I'

" nqs negoc:os; a e que serão premiados. \

go, clube de serviço
-

da aplicação do ideal de Ser- O Dr. Alfredo Guenther
:cidàde, que em sua VI"'lrO- VI',. pn t d

'

.

. yr o os os rotaria- cl'assifica como eycelente
riosa tl'aJ'etória sustentou r:os sem ex

_

"', ceçao, em· sus a iniciativa da Secretaria
inúmeras campanh'·as' em' "ida pr"lvad' t··, I Iv, a, pro ISSlona da Satiide, na sua opinião,
ben�fício da comun'ldade e pu'bll'ca' t d', , e o en en Imen- mu, itó melhor' do que u,m ADALZ

éomp,!etou no 'dia 14 de' to b d

' IRA PIAZERA DE AZEVEDO

,a oa vonta e e a paz . trabalho curativo, pois que, •
março, domingo, trinta ,:;ntre as nações, através desta forma, estar-se-á ====��.......�� """","__O_f_ic_ia....I_M_a...io_r_�
anos '.de existêJ;1cia'- Sua do .companl:tejrismo entre incutindo na criança � ne7 -,-,------

........�-----...:.:::::::=:-----

diplom�ção deu-se no dia os homens de neqóLios e cess'idade da conservação ", " JUIZO DE
09 de maio de 1952. ,'proHssionais, de ctoClo o dos dentes, com reflexos

.'

.

mundo, unidos pelo .ideal muito maioies . Adiantou
Iniclando as c'omemora- de Servir. d

ções do trigésimo aniver-
àin a que numa segunda

sárió, de fundação d'o R'0- C
'

, campanha 'será empregado

C
ot'nentando largamen- o método preventivo tera-

tary
,

tub de Jarag.uá . do te os quatro princípios de pêutico através da boche-,

SuJ,. que terá assembléia RotarY, o conferenCista cha de flúor�
festiva no pr!>ximo dia' 23 ,I

encerrou o seu '�speach" AMPLlAÇ,ÃO' DA US .... . \

e outra no mes de maio, o I'
com ,�s seguintes pala- I Desde o mês 'de dezem:-

rota.ria,no jMário. Tavares vras' Devemos t t d I L f I d'
,

. ra ar e" I>Jro oram 'para isa os 'os'

da Cunha Mello� um d03 c�nhec'er:mo -

nos) melhor I traba.lhos de ampliação
rt:l,�dadores .do clube,- I'e-. pl'1rl! olharmo-nos, como I da Unidade Sanitária' de
lembrou na terça-f-eira,' pa' 'Irmaos" como integrantes '. Jaraguá do' Sul, anexà ' a

lestra proferida' numa das d� uma Sociedade'
.

Mun- I atual, localizada na Rua
primeiras reuniões fest;- dia! onde estaremos ey,- I Reinoldo Rau, que dada a

vas re�lizada na época, I postos aos mesmos males exigüidade de espaço fi
e aos mesmos, dissabores aumento do volume de a

si não h0l!ver um verda- tendimentos, carece- 'de
deiro en,tendimeilto, entre um local mais ;amplo. Ao
todos os homens, para que consta, está bastando
que sejamos" "salvos do tão. somente' o acabamen

'abi�l!10 que; ,a Passos gi- to das obras, inexplicavel-'
g�Fltescos, ,se está c�ian-, liTIerite paraUsadas . E' n'e�
,do;' ·face ,a incompreensão cessária ação' por parte do

':e ,� ,d'�vida existerite atúal' poder público, para' qUQ
mel)te" .

\ seja ,brevemente concluída
, '

'e-:pàssé- a';of-érecer cemo-

::, 1<;"3"";;;;,; .

.

,".ie /,
:' ;,. ',.<,., "

'

d!dade talÍt.o àqu'eles; que

Â$$fp� ::Ô·,. �!Cofrelo:i;,do POVO" <,CrS;·1<500'ÓO � l;������I�d�tsGeO�ci'o���fe�' "

� �
@ ,,/,.'({ �,,:;-�, ,,�, ;;�,' '"'� �r" d ."�, ';��\,.�i ......, ",.( ;+:-;".';fbJ.!� ;', t. récido$' pela US'�;.,' <

'

',��j[e

'classes' funcionando,

Pré-escolar:, .

'

onze ,orlulará

escolares sobre a
,

dentl��,o
-'.

A ação educativa de
sencadeada com a implan
tação dos projetos Casulo 'o,

Na área da 1-9a. Unida- pretende ter um alcance
de de Coordenação- Re- sociaJ rnals amplo, atln

gional, foram beneficiadas gindo as comunidades a�

180 crianças carentes, na través dos clubes 'demães
faixa etária de 4 a 6 anos,

'

que são organizados, e
matriculadas nos estabe-

. orientados pelo Núcleo de
,Iecimentos que, 'em prl- Voluntárias' do Programa
meíra experiência, desen- Nacion-.. I do, ;Voluntariado
volveram os Já .oonheeldos da ILegião Btasileira de
projetos Casulos'; E ,que Assis�ê:ncja-P � O; N AVlj,
são: Colégio Estadual LBA." "'.

.frefeito' Lául'o "Zimrner-'
mann,

.

Escolas Bäslcas
Heleodoro Borgês (duas'
classes), Euclides' da Cu
nha, Giardi'ni Luiz Lenzi
e ,Roland H. Dornbusch.

r

�esultado de convênio
celébrado entre a Legião
Brasile.ira de :Assistência
LBA 'e a Secretaria da

Educação do Estàdo de
Santa Catarina, acaba de:
ser liberada uma ,nova

parcela de recursos des
,finados à implant$ção e

manutenção do ensino

pré-escolar "rra microrre-

gião.'
.

Pata o co�r�nte' ano Ie"
tlvo, gra.ças ao trabalho
integrado

-

.da 'LBA, MO
BRAL e Secretaria da
Educação, através da 19à.

, UCR,E, a oferta de vagas
foi duplioada com a im
plantação ide mals cinco

cla,sses de �ducação pré
escolar, beneficiando ou
tros 150 alunos, que es
tão sendo atendidos' nos

seguintes {estabelecimen
tos:. ES Roland H. Dorn
busch (mais uma classe),
ES Almirante Tamandaré
(criada uma ,classe), E:B
Holando Marcelino' Gon··
çahres (criadas duas clas
�:e�) e Colégio Estadual
!er�la Ramos (uma classe
criada).

.

Atualmente as o n z e

classes de educação pfé
escolar estão atendendo a

330 crianças, por 4 horas,
nos aspectos pé!dagõgi,co,
alimentar, .recreativo e

médico-od!Jntológico.

RECURSOS

. A Divisão de Adminis�'
tração de, Ensino; da 19a.

, , �

.
I

-

Pelo que consta, há
previsão de mais três re-'

paSSj3S durante o anO, cu

jos valores 'não estão aiA'
'

da fixados.

RECUPERAÇÃO DE
ESCOLA

"!'""'----------_•.-�.�.,,-- ------,

AUREA MOL.LER GRUBBA, TABELlA. DESIGNADA

I,E OFICIAL DO REGISTRO DE' PROTESTOS
'_ EDIT,AL �

! PeJo presente ,edital de citação pedimos
aos, senhores abaixo relacionados, que compare
çam em nosso cartório, para tratarem de assuntos

de ,seus interesses: ADEMIR NEITZEL � Rua Jiha
da Figueira, Loteamento Ribeiro, Lote 20 - NES
TA - EDANIt=t, DALPIAZ -0/' Rua: Rio de Janeiro,
96 _ NESTA - JOS� BRIGIDO LOPES __; A/C
Emp. De Mão de Obra KL Ltcla. _;_ NESTA -
KUNIBERT KLITZKE - Rl!la, 'Duque de Caxias,'
s/nfJ -:CORUPÁ -'LUDrJERIO,LOPES' Rua Mo!"-

. ro da Boa Vi$ta - NESTA.
'

em JaragLiá do' Sul,

/

,Tavares definiu a finali
dade de' Rötary que é: es
tImular e fomentar 'o ideal
de, servi_( como base de,
t�aa'� ocupação'-:úti! e digl
na,' especialmente' estio:

.

tn�lar 'e fomentar o co

nhecimento" mútl:Jo "e .a

,�mizade como oportOhidà-
.

"

". '.�' �,

DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA
, DO SUL

/

SltfDICA,.O DOS. T�ALHADORES NM·.
: . INDOSTRIAS DE 'AUMENTAÇAG .'

,

EDIt'At: DE CONVOCAÇ.lO

Assembléia Geral Extraordinária
..

"

, Pelo presente Edital, o SINDICATO DO

TRA�ALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE Alt,
MENTAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, com sede ..
R.u� .Presidente �pitácio Pessoa, 345, neste mu.

m�lpl� de Jaragua do Sul,· convoca todos os seus

aasoctadoe, em pleno gozo de seus direitos sindi
cais, para uma Ass�mbléia Geral EY.traordinária' a
reaiizar-se dia 21 de março .do corrente ano ,ti
9,00 em primeira ou às 9,30 horas em' segunde'
convocação, para deliberarem 'sobre a sequlnte ot-

dem do -dla:
.,'

1) Debate sobre 9 Decreto-Lei n.o 1.910/81

a) Entrega dos cheques da Bolsa de Estudo. ? a

parcela/81 • �
.' ',_.

Jaraguá do' Sul, 1,8 de março de 1982.
)

I? D I T A ,L, DE L,E I L iA'O'
,

O Doutor JOS� TEMISTOCLES' DE MA
CEDO NETO, Juiz Substituto em exercício do
cargo de Juiz de Direito da Comarca de Jara
guá do, Sul; Estado de Santa Catarina, na' fo ....
'ma da lei, etc•••

F�Z SABER (em' resumo� art. 687 do CPG)
o segumte: - Venda em' 1.0' leilão: .- Dia 29/03/
82, às 14:30 horas: "� Venda em 2.0 leilão: _:_
Dia 12/04/82, às 14:30 horas, por quem mais der
e ,maiOr lance ofereper. - LOCAL: _. Edifício
,do Forum desta Comarca. -, EXECUÇÃO N.o 8.406.
- Exeqüent� MOACIR JOSÉ CIZESKI. - Execu
tada METALURG!CA MARILDO fy1ILCKE. - BEM
A SER LEILOADO .

.- 1) 'Os direitos de ações da
linha telefçmica, S9b o n.o 72-1667, em nomé da
executada na ,liSta telefônica estadual avaliado
'em �r$, 220.000,00 (duzentos e vin�e �il cruzei
r:os). - Nos autos não consta qualquer ônus ou

récurso pendente. ,- Dado e t>!:issado t1esta ci
qade de Jaraguá do $ul, aos 10 dias dó mês de'
fe�ereiro do alio de mil novec.entos e oitenta 'e

, � �oJS . -.- Eu, Adqlpho Mahfud. Escrivão, o subs- '

,

crevi. .

'
,

,'.
" .

, .

z" :'(!;JÓ;;� :fê'-"iSTOCLE�\'DE _,MACEDO, 'NETO
.

�ü; ,).,>;Juiz S\lbstitutp" '.em .exercício,'

Hanz Egon BuroW
Presrdente

,C L U B E ATL�TICO,

EDITAI!. DE CONVOCAÇAO :_
,

'

,,") -- ,

.

Pelo presente, na forma 'do artigo 29 dos Es�'
tatutos Sociais, vimos convocar os associados do
Clube Atlético Baependl.. para a Assernbléla Ge�1i
ral Ordinátia, a realizär-se no dia 30 de março de
1982, às 20 horas,

.

na sede social dö Clube, na'
Rua AugustQ Mie�ke, 4�6, para tratar da seguinte'

ORDEM DO D'lA:

Apreciação do Balanço Pat�imonial
relativas ao exercício financeiro
em 31 de dezembro de 1981.
EI�ição para preencher os cargos' vagos' de
vice-presidentes. '

.'
;, ,I.

Assuntos diversos 'de interesse da SOCiedade.
Eleição do. Conselho Deliberativo."; ,

1 .

2,.

\ 3.
4.

.
qutro$SiliTl,; esc'larec�mos que; ria fOl"1tna éÍo'

art!90 29 § 1.° dos,. Estatutos Sociais, na falta de:
quorum regular, realiza'r-se-á a Assembléia Geral,

�eia hora apés, com qualquer número de asso�
clados. '

Jaraguá do Sul, 09' de março de 1982.
',A .DIRETORIA .

SINDICATO DOS TR�BALHADORES NAS
INDOSTRIAS DO VESTUÁRIO, DE

JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Assembléia Geral ElÇtraor!1inãria
Pelo presente edital, são COlilvooados" todö�

.

o� �ss?ciados, em' p'leno gôzo de seus .direitos
"

_smdlcal�, par� a Assembléia Geral Extraordinária
que sera realizada no dia 20 do corrente às 15 00

�oras e,,!! primei�a convocação e, i1ã� have�do
quorum .Iegal, as 16,00 horas 'com qualquer nú-'
mero ,de associados presentes, na Sede do Sindi·,
cat?' a Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345,: para
deliberarem sopre a seguinte..ORDEM DO DIA:'

• I' �

•

. a) - Deba.te,.; sobre, o De,creto-Lei, n.o,
1.910/8'1; •

_. ,

b) � Outorga de' poderes à FEDERAÇÃO
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS Da
ESTADO'DE.SANT� CATARINA, a quill está filiado'
este Sindicato, afim ,�e que' vote na reunião do

C�nselho de Representantes da CONFEDERA-'
ÇAO DOS TRABALHADOR.ES NAS INDOSTRI'AS

,
- CNTr, p�la adoÇão de m'edidas capazes dß anu

- lar os efeitos ,deste Decreto-Lei; incluindo';'se' a
�reve. como uma das providências a serem ado-
tadas.

"

JaragLiá do Sul, 1.5 demarço de 1.982.

Renilda, Farias
Presidente

.

t '

, .,

, : AQUtLAr NON CAPIT, MUSCAS

,

..JA ÄGÚIA.:NÁó 'Â�ANH1M()SC,ÂS) "'X\',
'

, f_,,�, I" ).:,_-.�:(;: _
/il.: _ ":. ),". :�.

", "'", í:.�.'f:_ )r-'t :;;:�:�{

, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




