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Jaraguá do Stil está perdendo

6

ANO 1.)(111
I

Edição NO 3.183JARAGUA 00 SUl SANTA CATARINA

Quare:ota' e /noY,e
'

ruas, serão: nominadas no mUBi:CípiO
De autoria dos vereado

�es da bancada do partido
majoritário," foi, aprovado
em primeira discussão,

.

com 11 . votos favoráveis

e 1 em branco, o projeto-:
de-lei que dá denominação'
a quarenta e nove vlas pú
blicas do quadro urbano do
município. De cada home

nageado, acompanha pe
queno currículo, a maioria
deixando a desejar, com

com poucos dadbs e ra

·biscaêfos em papel de em

brulho, fato que foi regis
trado por um edil oposie�o·
nísta, que 'estranhou nao

haver em Jaraguá do Sul
ruas com os- nomes "15
de Novembro", "7 de Se
tembro", "Tiradentes", en
tre outras, ressaltando da
tas e 'vultos históricos do
país, \'

São estas as ruas que
passarão a ser nominadas
com os nomes dos home
nageados: 89 (Richard Pis,
ke), �48 (Anna Karsten),

,189 (Emil' Bl!row), 190

(Otto Kuchenbecker), 194 Pradt);' 27$ (Frelmunde
(Leoéädto Cardóso da SiI-' Schmldt), 278 (Henrique

I

O quadro eleitoral da .comarca e do município
va), 19� (Bernardo Kars» J�nssen), '�80 !C. a r lo.s .de Jaraquá do Sul não' Aé nada, ani�ador no tocante ao'.
ten), J97 (Clemente Sch NI�ls),· 286 (An.!onl� !el-, " alistamento ou transferência de eleltores,' uma vez que

mttz), 207 (Henrique Bar- xeira d�s Santos -Júnlor], o que está ocorrendo na atualidade é justamente o con

tollnf), 210 (Waldemiro' 287. (A.dao Noroscllny), '290 t . trário, isto é, o município está perdendo muitos votan-
Schmitz), 212 (Alberto Pí- "tHell1r1ch August, Les�' tes, fato que está acontecendo com maior intensidade

colll), 217 (Waldemar Dou mann).292 (Leopoldo Joao ri partir de meados de março, quando a!é o proesente
.

brawa), 222 (João Nunes), ßrubba),' 293 (BernaJ'1(l? mais de duzentos títulos foram transferldqs a outras

223 (Max Doering), 224 W. G. J,ünior), 294 (Gtn- comarcas ou' zonas éleitorais, principalmente Joinville, _

(Frederico Barg), 226 (Max lherme Gurnz}, 391' (Pau- Slumelia'u e Guarámlrim.
.

'.
-Nicolau Wilhelm Schmidt), llna Demathe Pícolli), 303

.

1 De acordo com fonte do Cartório da 17a. Zona
227 (Walter Bretthauptl.. (Celso Herme� Ulrich), Eleitoral,' que compreende Jaraquä do SJ,JI e Corupá,
228 (João Manoel Lopes

.

307 (Alber�o Klr��ke), 308,
esses -munlcíplos estão realizando campanhas de qua;

Braga), 229 (João Rudolf.o (B
..

e r n ardina Bltte��.ot,lrt lificação eleitoral e aquele� aqui regis�rados e que la

Florencio Lass), 230 (dos Muller), 310 �dos I��g�an.. trabalham ou residem, estao transferlndo seus do-

; Es�oteiros), 231 (Hermínio tes), 313, (Oentenárlo) e cuméntos com vistas a exercerem o direito do voto

Mafra! Cardoso), 233 (Er- 318 (Herrnann Purnhaqen). nas eleições que seavizinham.
. ., "

nesta Rudolfo Fritz Sohn), I O maior número' de transferênclas e para JOIn-

243 '(Fritz Hasse), 244 Na Câmara está, igual- ville , No último levantamento, conforme o mapa leva�-
(Waldemar Lessmann), 246 . mente, um projeto de su- tado no final de março, a comarca tinha 32.77?> elet

(Adolpho Augusto Alfredo plernentação e anulação 'teres, dos quais 27.674 de .Jaraguá 'do Sul e 5.104 em

Ziemanri), 247 (Theodoro de dotações do atual or- Corupá, centra 32.329 em dezembro, sendo 27.298 de

R 0-9 d e r), 249 (Erich çarnento, no valor de Cr$ Jaraguá e 5.031 de Oorupä. Houve, em te!rli1os, de. co-
Sprung), 250 (C a r los 60 milhões, destinado a marca, elevação no efetivo eleitoral, nos tres �rlmelros
Hardt), i 251 (João Wiest dar a sustentaão. necessä- meses do ano, de 448 e à nível de Jaraguá do Sul, 376.

Júnior), 258 (Alfredo Schu- ria' à cobertura dos juros Para o município alcançar 30 mil eleitores - o

mann), 261 (Ida Bona Ro· originados por contratos 'que consequentemente virá. au�entar d� 13 para, �? o

Chá); 268 (Tharcício . de' finaricéiros contraídos jun- número de cadeiras no LegIslatIvo - s�o necessarlos

Oliveira Motta), 269 (AI- to ao' Besc, Unibanco e ainda 2.326, Q que é ,difícil, considerando as transfe-

win Enke), 273 (Horácio Crefisul.·
'

rências que estão oco�rendo e mesmo que uma cam

panha de qualificação seja logo de!Iagrada para ali,�t�r
novos eleitores e frear essa evasao a outros muntCI

pios.teM sofre grande queda 'DO mês de março

A Comissão de - Saúde de Ja

raguá do Sul, com os poucos
recursos' humanos (voluntários)
de que dispõe, mas com grande, Essas du'as Escolas foram' as

espírito de ação, está se mobi- escolhidas por serem as que

lizando na execução de uma ta- mais se distanciam de centro da
refa de elevado carácter social, cidade, onde as dificuldades,
ligada a odontologia preventiva I principalmente de locomoção
e curativa. Dias atrás, a .exten- são maiores. Alie-se a este fáto
sionista rural Arlene Boos, a- que por serem estaduais', os

companhada do vereador e $u- alunos não são atendidos pelo
< pervisor' local de educação, Ar- equipo-odontológico da munici

noldo Schulz e do jornalista palidade, que está cumprindo
Flávió José, manteve contactos cronograma de trabalho ,princi
com o preSidente do Sindicato ' palmente nas escolas municipais
dos Trabalhadores Rurais' de e 'assim, com o trabalho da' Co·

Jaraguá do Sul, Hilberte Fritzk�, missão de Saúde e apoio do
aventando a possibilidade da Sindicato e da Viação Canari

realização' de um trabalho sob.re Ilho (que fornece locomoção
dentição com. escolares do meio gratuita para o levantamento

rural, com o apoio dos profis- inic'ial das necess,idades dentá
sionais dªquela' organização

.

rias) os álunos desses' estab�
sindical . leciment� serão atendidos no

gab i n e t e odontológiCO do
'

.

STRJS, tendo como única des-
,

A receptiVidade foi positiva pesa, a locomoção para· o cen

e partiu-se então, para um tr.a- tr.Q, nos dias date plinados para

balho de cOnscientização Junto tratamento.' O vereador Eugênio
aos país de alunos que se ob- Gascho, do Garlbaldi, está tam

j�tiva, atingir .. Assim, o.s 3� ,a- bém colabor�ndo COI'!l o desln

limos .. da Esc'ola Isolada Estadu-. teressado . trabalho da Comissão

aI .A'lto· Jaraguá 19, estl,veram de Saúde, que. aguarda a adesão

ontem no SindJtato reallzandQ- de novos 'voluntários para a

Em for'maça-o" o grupo teatral da. SC,AR .0 levantamento .Inicial no to- co.ntinuidade das campanhas em
" ..' cante á eátles é conservação prol, das domun'�es necessi- I 'd" f I lo

'
. tá'j d

�tá encontrando boa re88Qn�eia a Ini' tro em Curitiba e Cascavel. Carlos disse a este
-

dos dentes e no dia 23, será,atadas.'
. Portaria ass na a quarta�.e ra pe "secre, .r o .

a

.ela Soclêdade de Cl.lltUta Artfstlca em'· j6"nal que o grupo de jovens está entusiasmado Receita Federal, .Francisco Neves Dornelles, prorrogou
ar em' Jaraguá do Sul um grupo teatral e que dentro de quarenta e cinco dias, �pro1<i- ·P.ep··, slmpllflc..

I. plglmento de b.ea,ldos para até 22" deste mês, o ptazo para entrega é:las deéla-
pon�abiUdade do departamento de teatro madamente, os ensaios deverão ser infdiadbs: � .tãçôes de rendimentos, Junto às agências bancárias,

I1tldäde. Deze8eÜljoväÍ'ls, de,11.'�"2�-än� ná torounldade EvangéliCa, que cedeu as de:'
I', A partir d.est� allS? fica'máls fáci!:para ö�"l?arti- .por parte das pessoaS' ffslcas com Imposto � pagar. �

�i8 8eis rapazes e (lnl!8 g8r�, :tQCIos os, pendê,nclas dg seu salão CQrilullal.: � ... '.' ". d P b b' d· nt dö 'r.ste prazo venceria ontem.
.

'ã tarde, no ColégiO São Luis, partici- Ainda não existe uma peÇíil escQJhide",' no_ clpantes O' asep rece :er os a onos e ren Ime os 1:;'

Dl) tr.a�albo de .. pere�ç� . e ',exP.l:'s,são entanto "Dona Xêpa", de acordo corri 'o' .·dire� programa .. O éán.90',do Brasil, administrador, do·.prog�a- " .'
'. ,

.
!:

.' , . .

inic'
a), que é.o prim��rp passQ . �ntes,de dar

..,
to� do grupo teatral da SeAR, seria a ideal para ma, está "assinando convênio com as entidades VIR- . A mesma Portaria reabriu o' prazo, também até

,

10 a?s ensaIos proprlamente-.,éht@s... '", ô gwpo iniciante,. uma" ve,z. �qúé ela ,�o:s�bili�a :' cu:ladas ao ProQrama, para que o� -pag,alJ1ente�,: �e�ar.n "
i o '�ia 22,. para f!;a.,�ntreg� '��s, dec,lar�çé>,e� ref�rent�s, às

HOffA dlfeçãq dÇl gruP9 está Cblilfiáda.a C�r1'os .

aproveitar todos os seus Integrantes. xlst.seemr, feItos. 'd, ir.e'tamente." •.
na folha d'e pagamentQ dos ser\ll�o· pessoas fís, icas cem d!relto .,a .restltulçao...Este :prazo

1'1
mann, que' tem expe�iência de CinCO anos

. muitJls outras peças teatrais que pod,e'rí!o " • d ê desta arte, I:Ima vez que já trabalhQI,I� cQJiTl tea� '. engenadas, acrescentou. 1

. - ,

res;" ," havia se encerrado em 29 'o rn s passa 0-.
""
'.

Até o mês ,de fevereiro,
Jaraguá do Sul sustentou
a _posição de. quinto' maior
arreqidador de impostos
estaduais de Santa Cata·
rina, que mantêm há bom
tempo, conceito qUe é
visto em certos setores
com . indisfarcado ufanis
mo, bairrista'. Mas nem tu·

.

do é motivo de júbilo,'Jma
vez que as crises seto

riais, reflexos da própria
conju�tura econômíca bra
sileira é mundial sé fazem
sentior, �� rngindo da mes··

.

ma forma . a arrecadação
do município, que sofreu'
substancial queda no mês
de março, superior a Cr$
50 milhões com relação a

fevereiro e com tendên-'
cia a continuar decUnan ..

do, sujeitando se a perder
o seu honroso posi.ciona
mento na constelação das
lI��dades municipais bar
rlga-�erdes.
Nó I, primeiro trimestre

do anO,.a receita orça
. menté\ria da, Exatoria

.

Es-

I·
tádual de Jaraguá do Sul
foi da ordel!l de Cr$. .�_

.
.654�467. 207..01.,. .c�D,tra
Cr$ 341.329.112,36 em

igual período no exercício
passado. portanto, com

um superavit de Cr$ .. __ ...•

313:13S:Ö94,65, inferior a

cem Dor cento. No mês
de março último, Jaraguá
d!J Sul arrecadou 'ao/ ;.

te·
souro estadual, Cr$ ,,,.. _.

192.0:13.010,88, c o n t r a'

Cr$ 94. 754 . 636,01 em

marÇo de 1981, portanto, .

com diferença de Cr$ ... _

97.258.374,87. Em feve�
reirOl foi arrecadado Cr$
242.597.15.7,98 e em igual
mês, ario passado, CI:'$ •

114.123.797,50, .superávit
de ,Cr$ 128.473.360,48;
em janeiro deste ano, ar

recadou-se Cr$ ...••.••

220.957.038,15, c o n t r a .

Cr$ 132.451.678,85 em

janeiro/81, com Cr$..._._••••••
88.505.3,59,30 de diferen
ça.
O montante arrecadado

em março. implica decH-

nio no rec�himento do
iCM e outros tributos.
Com r.el�ção-af�reiI'iQ•. a

queda·
.

foi ' da ordem de
Cr$ 50.'584.147,10 e com

relação a jarneiro, iCIi$.-.-_ ...
28.944.027,27.

,>-'
SEGURO'. CONTRA
INC�NDIO

O
.

IDiário Öflcial dd Es·
tado, de' 25 de março de
1982, trouxe a Portaria
SEF/050/82, que altera as

datas de vencimento das
prestações da Taxa de
Segurança cOl1tra

. Incên
dio, fixahdo os dias 27 de
julho e 27 de agosto, co

rno fatais para o paga
mento, sem multas, da
pl'imeira e segunda par'
celas: A informação é do
Exator Estadual Jaldlr A.·
Bunn,

.

que soliçita aos

Gontribuintes a observá
ção dessas datas para a

quitação do tributo,' que é
revertido após para o Cor�
po de Bombeiros Voluntá'
rios de· JaragtJá do Sul..

I Pnjetes das Divas aootes
b Chefe dó Executivo Mu- .

, I'Iicipal de Jaraguá do' Sul
deve assinar nos próximos
dias, com a Sociedade Téc.
cniea de Estudos, Pr�jetos e

Assessoria Ltda-Sotepa" de
.. Flbrian6polis os contratos
para execllção· dos projetos
finais de engenharia, das no

Vas pontes e de novas ruas .

que serão beneficiadas com

o asfalto na zona urbana da
cidlide. A Sotepa:foi' a em- ,

Ptesa vencedora de' reqen-
te concorrência pública, de

vendo .o custo desses pro-

devei cOleçar el breve
, engenharia para Pavimenta

-ção asf�ltica. e obras 'com

plementares em várias ruas

do quadro urbano, totalizan

�o 9,7 CiuilOmetros, bem
como, dos pátios do Giná

sio de Esportes Artur Mül-
.

ler e Córpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá . do

, Sul .

jetos chegar a Cr$ 10,5 mio'
Ihões.
Nos projetos para as duas

novas pontes deverão cons-

tar a
-

metragem de cada

qual, çalculada em 150 me

tros a sobre o Rio Itapoou,
prolongamento da Rua Rei-'
noldo Rau e 120 metros 'a

após a assinatura dos con

tratos.

muitos eleitores
'I� I

,

, e participaram de (oó(entrà�ão
-------

o dia de ontem foi extrema
mente cheio em termos políi ..
tlcós, com a vinda a Jaraguá do
8ul dos candidatos 'a governador
e vice 'de Santa Catarina, os

deputados federais Esperidião'
Amím e Victor Fontana. -Os cOQ_'"'
tactos foram a nível rnlcrorre
gio�al, quando' foram definidos
os princípios filosóficos do par
tido e apresentada a proposta
de govejn,o

.

manifestada pela
"Carta aos Catarinenses", que '

retrata /

os aspéctos prlnclpals
que servirão de base para o fu
turo plano de governo, como

opção pelos pequenos, a parti
cipação comunitária, integração
social e a qualidade de vida e

segurança.

I ciação
dos con.tabilistas, stndi

catos Patronais, Sindicatos dos
Ernpreqados, Associação Médica

e. 'ódontológicà, Apae, Pronav,
Ação Social; Corpo de Bombei
ros, Hospitais, Lions Clubes,
Rotary, . Rotaract, \lcre.. Fer],
estabelecimentos particujararee
de ensino, ex-combatentes da
FEB, Emater-Acaresc, Execu- ..

tivas dos PDS de Barra Velha,
Corupá, Guaramirlm, Massarau
duba, Schroeder, Jaraguá do Sul
írnprerísa, quando concederam
entrevis.ta coletiva, alem do que,
participaram de uma proqra
mação especial, (contacto com

o povo, na cidade) e a partir
das 20h30, grJlnde concentração
popular nõ Grêmio ESPQrtvo
Juveritus, que reuniu centenas

Embora o exíguo espaço de de pessoas convergidas de to

tempo
- não tenha oerrnlndo ,dos os municfpios do Vale do

grandés conversações,' Amlm e' ltapocu, ;
.

Fontana concederam audiências. Eles receberãm tnümeroa
'no Baependl, a partir das 14 subsidios das entidades e polí'"
horas, para entidades e polítl- ticos para, a elaboração .do pla
cos,' na seg_uinte ordem: Asso- no de g(i)verno para q quadrl-

.

ciação Comercial, CDL, Asso-. ênio 83-87.

sobre o Rio Jaraguá, na
.

Rua Âng�l� Schiochet, nos

fundos do Beira Rio Clube
.

de C;:impo, fazendo ligação
.

com a Rua 25 de. Julho, na

'o' término desses' proje
tos finais de engenharia es

tão previstos para 120 Aias

"
.

"Camaleão e as Batatas Mágicas"
---.� ...�......_.- -�-. - �..... � _............ _" -,

,- .. � • .-4 .• :;:!!;� ..... �J<..

no Baependi
Numa i'nioiativa da Soéiedade' de Cultura Ar

tística de
-

Jaraguá do Sul, conjunta com a Equipe
Vira Lata, .. do Teatro Carlos Gomes, de Blurrienau,

. será er.lcenada neste domingo, dia 18, no Clube
Atlético Baependi, a peça infantil "Camaleão e as

.Batatas Mágic�s". Haverá duas apresentações, às
1 O e às 15 horas, para as quais aguarda-se o com- .

parecíment!> maçiço CIo públ,ico' infan�i1" acompa
nhado dos familiares.

o 'preço, Único., é de Cr$ 100,00.

Vila Nova. A empresa elabo-�,

rará também o projeto de

-Tratalênlo'�dentário' para escolares

',do meio rural
v�z dos 16 alunos da 'Escola !

solada' Ribeirão Rodrigues.

I

Prefeito de Barra Velha 'ganha
--�----------------�----

rio
'

Tribunal, de Justiça·causa

'.1, o Tribunal de Justiça do Estado deu ganha' de
.causa .ao .prefeito Manoel .Plácido,. &le... Frertas, de. B�rra

( Velha, em uma açãó. impetrada pela fiscal da fazel')da
Antônio Pradi, na qúal ti chefe do Executivo, juntamen'
te com o assessor jurídico da Prefeitura e o chefe do
departamento de arrecadação, eram acusados de abuso
de poder. A senteAça foi, prolatad� no dia 30 de mar

ço, e o tribunal_ considerou inexistir justa causa para
, a instauração de processo.

I

Tudo começou, segundo relata Manoel Plácido de
Freitas, quando AntôFlio Pradi moveu uma ação contra

a Prefeitura, entendendo não ter amparo legal a .cobran
ça dó Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), na

forma como estava seado feita. O juiz da comarca_a con·

cedeu liminar ao mandado de segurança, e el,lquanto o
. processo tramitava na Justiça v�nceram todas as par
celas do referido tributo que. a Prefeitura entendia ser

o proponente, devedor.

Passados 90 dias, Q .prefeito determinou o lan

çamento do débito em dfvida ativa, buscando posterior·
mente efetuar' a cobrança pela via judicial.

.

Recursos· do Procape à Marquardl
, ,

O Secretário Ivo Silvei- Oxford S. A. ,Indústria e

ra, da.' Fazenda, autorizou .comércio, de -São' Bento
o Procape (Programa Es- <;ia Sul (Cr$ 15 milhões).
pecial de Apoio à Capitali- 'Os repre�entantes das

zação de Empresas) a fa- referidas empresas foram
zer novas liberações da reCebidos no gabinete do
ordem de Cr$ 28 milhões, Secretário da· Fazenda,
como participação aCioAá.- ocasião em que. o titular
ria no' capi�1 das seguiA' da Pasta e presidente do

,es empresas!: Marquardt Conselho. de Administra-
S.A. Indústria de Malhas, 'ção do Procape, Ivo Silvel
de Jaraguá do Sul (Cr$ 5 ra, fez a entreg� dos che
mi'lhões), Nylonsul Têxtil ques. Pfesentei'também ao

A. M. Schmalz, de Join' 'ato, o superintendente da.
ville (Cr$ 8 mIlhões) e à J autarquia, Jaime Scherer.

Prorrogado prazo para, entrega
\ .

de declaracão do IR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

AniYersàrlãm hOle: 17- Dia 20 de março

Sra. Rosália ,Pemardhl Fodi. Gabriela 'Joane, filha tle João (Ire-
S�a. M�a S. Sesen. .

.

ne) da Silva. '.'

Sr. Dàódâtó Magg'l, em Guaraml- Dia 23 de março
rfm,

.

,

Fernanda, filha de Benjamino (Su-
MUton Engelmann.. '

zete) Murara.
Mario Pereira. Dia ·25 de' março
Luís Carlos Winter. "

Charles Robert, filho de
Aniversariam domingo ga,berta) Lux.

.

Sr. Adão Maba. AndersM, filho
Wilma Lufsa Sanson Corrêa. '

.

::'ra) da' Rocha.
Marcelo. Karan., em Fpolls. Dia 27 de marÇo
Lúcia Helena Gonçalves. Joyce, ,filha de
Sr. Adalberto Engelmann, em Joln- bratz.

� ville.
.

Dia 30 de março
Sr. Osmar Dutra. . Róger,

.

fllho, de José (Cecília)
Carlos Mehler. Vehrmeister.
Srta. 'Ronlse Cristina Vallattl. J Daniel Victor, .filho de Victor (Ma-
elvira B. Volgt. ria Jalla) Emmendõrfer. ,

Srta. Cristiane Marquardt. VIvIane, 'filha de Antenor (Maria)
Dia 19 de abril

'

de Borba. Aos in"eterados apostadores da A Associação des Fotógrafos do

Sra. ReUnde Mahnke Marschall; D"la 1.0 de abril I·.... 'Icteca, uma. notícla nada vboa. Com Norte Catarlnense, decidiu pela cria-

(K ) o aumento do salário mlnlmo, em ção de um' sindicato de classe. Em
Sr. IIson Noltêneo Bastos' Itto . Cleidinei, filho de� José (Terezi- , j

M dmale haverá reajuste no valor das maio haverá assembléia, quando se- (.._X�)
Sr. Luiz da Silva, em assaran u- nha) dos Santos.

'
,

d L E
'.

rão tratados assuntos referentes à .

ba. , RIcardo, filho de Rudlbe...i. (Rita')
. apostas mfnlmas a oterla sportt- A d t d 16 d b '1 f

. d I
'

n d..l d' 'c'riação, do' slndlceto, J'á. que a Asso- ' a a e . e a ri OI' e

'Sr. Rudolfo Reck, em Itapocuzl- Harnarm.
va, sa orsem e cem por cento, o �

.

I" Id d
.

h que significa, que a aposta simples ciação conta atualmente com 72 fi- porfãncla sln90 arEPara aKv a o

n o. Dia 03 de abril á";' ""ri 20 C'" 40 00 liados, que mantêm estúdios foto- sal Adolfo"_ mma' aesemod,
Srta. Kátia Horst. mtodrlgO,' filho de José (Nor-ma). passar ee \li para I. , .

M hall omerctantes multo
n gráfiCOS em -Jolnvllle, Araquari, Bar- arsc Itl , C .

Dia 20 de abril
.

' Torres.
'

(-:-X-) ra Velha, Blumenau, Brusque, Campo
'

.

nbecidos em,,corupá, pols viram
Sra. Marília Hafermann Campos Dia.04 ele' abril ,

. Está confirmado para os dias 14 e Alegre, Corupá, Garuva, Gaspar, sar as suas .Bodas "tIe Ouro, festeJ
Sr. Norberto Piazera Simone, filha de Augusto (Alvlna) 15 de maio, uma_nova edição da gin- Guaramirim, Itaiópolis, Itajar, Jara- das intimamente em- Joaçaba. EI
Sr. Ivo 'Kupas

.

Bo�denberg.
.

\ :'- ' cana, culturab de, Colégio' São Luís, guá do Sbl, Mafra, .Massarank:luba,
..

têm dois filhos _ laurlta, ca

Sr. Luiz Medeiros Dia � de �II '. I qwera exempfo de 'amos _anteriores, Piçarras, Rio N'egrinho, São Bento com Altino 'BertoH, )�residentes ,

Dia 21· de abril Joslane, filha de José (Beatriz) deverá reunir -bom namero de equi- do Sul, São Francisco' do Stii" Tfm- Joaçaba e Herbert, casado com

Sra. Ecy Mascarenhas de Almeida, Eger.., pes. Uma delas, cuja presença é cer- bó, Indaial e Pomerode.
.f I

• linde Mahnke', além de seis netos

n, Lapa: (PR) Alessandro,. filho" de 'rDomlngos... ti;
- ê'tä:"'Oogmu�s', terceira colocada

� I" , (..LX-) .

dois bisnetos: Ao casal Jubilar,
Raul Marcos Marschall (Ione) de �o�aes. '

. no ano passado, que há meses se Comemorou os� seus bem vivido's nossas felicLfàções�
�,Sra. Edla Lange Weiss, ,em Sch- J Jose filho de Jonas. (Undl-

. .

.� I. ;:x \'
,

roeder onas.., "." . r

•.ore.para· com vlst,.a,,s a uma boa. colo- 80 anos de idade, dia 12 de abril. a' \.- �/'

na) Leite f' ,)
'1'

·"'Plri- é I0Il' A G "h?) A r'Sr'a'. Tec'fa R'ah-n-"Braun, v'lu'va do�'·Sr.:
,

O Jornal "Nova Geração", de

�,- Sr. Pedro 'Stenge'r .' "
.

"

.caçao \ ad
.

verwaue,
.

enln o,.' E S á
- Dia 06 de abrl� , ,promoção é �o Centro 'Cívico e se . Hugo Braun e'�'I!I!liIa das fundadm�s

" I latina, . sprrito anto_,: est ·se

c Sr. Hilário Tribess Lufs Felipe, filho de Gllmar (Rose-:- ate o momento não houve :uma di- da Ordem Auxiliadora das Senhoras boicotado pelo legislativo daquela!
.

\ ,Laurita Inês Tepassé mari) Lan�. . vulgação da gincana, foi devido ao Evangélicas de Jaràgu.á do Sul', que
dade capixaba. A· matéria insett

'"

'Dorival Kanzler'
.

Mateus, filho de Valdir (Zuleica) clima eleitoreiro do "'São Luís", que em 1981 festejou o seú cinquentená- "" naqueie semaaárlo, 'sQb, o titu

.' Hulda Horst
.

CarIIn!.
.

esteve às voltas com a escolha da rio de fundação. Dona Tecla foi mui-' "Sessão da ,Câmara, marcada de er

Sra. Geta KQ.bs Gruetzmacher, em Dia 07 de abril
.

.

.
' 'nova diretoria do Centro

.

Cívico, to cumprimentada em sua residên- tlcas 'e saqwe de arma", deixou r

Blumenau MIchelie, fUha de Celso (Lira) TI- ocorrido qlJ.lnt�-feira, com duas cha-; cia, pl'incipalmente à noite pelo Co- voltado o diretor da Câmara Munie

Dia 22 de abril roni
.

t JEC JASP ral da Comun'idade Evangélicà,' do
" 'pai, ,Af'naldo Vasconcellos, que pre

)Sr·. CIaus' Arlldo Gonça.Jves G'llm"ara Vera, filha de Gi'lm"a'" A/e-' pas Ç.9ncarrel'l,es: e .

bi
.

I h a'sse até a
I \ Y qual' sua filha é partiéipante ativa;

. u i que o Jor,:,a c e9 "

.'

Sra. Anita Stinghen .

'I

, ra) Campregher.
' .' (-X-) Mas, a festa "'continua neste domin- sa dos' vereadore�, alegando que

Sr. Almir Malhelro Vanderlei José, filho de José (Nir- Desde quinta-feira, até este sába- go, dia- 18, no Baependi, coril lauto'
' tebr da :matéria era: inNerídlco. '!M

• Sra. Zilda Guenther ,ce) Junkes.·
-

'

do;, ,está sendo., reaJ,izado _> em Itajai.: 'almoço of�recido à parentes e àmi- no' entanto -. diz o jornal _'. o di

Dia 23 de abril Dia. 08 de abril a Conferência Qlstrital do Rotary gos pelos seus filhos Ruth, Heins,
.

, tor' esqueceu' que muifa gente es

Edílson Schmõçkel, em Curitiba Aílton, filho de Valdemar, (Darer)" Club de Santa Catarina, Distrito'465, sua nora Olívla' e a netinha Karln'. O 'va presente ·à 'sessão, e t0dos vir

:" Sr. Arlindo Doege, - , Schvhardt.
.

, cujo dirigente maior é 0\ Comp. Re- "Correio •. do Povo" àssocla�se aos' 'o que realmente houve, porta
(, Sr. Jorge Luis Perêlra'" , ,Stielen Cristina, filha de AI1tOnio �maclo Flschér. �s pal�st'ras foram 'e. cumprimentos dirigidos a Sra:'Teéla� ,v ,não ,havia neceSSidade, de prender:
ii Lourival José Tepassé " "

(Lourdesf Fugel. estão, acontecendo na Sociedade augurando�lhe muitos anos de vida, jQrnal, Já que todos ,ôs verea�r

{J.océlia Panste.�.�': ":_".:.�,," ..
" ,',"'.""""\"" EFrdaengk8er.,'filhO 'de Osvaldo (Efellna) Guarani e no encerramento haverá' ainda. são anunciªntes, e também assi

!P -.," um ,�how de patinação com o grupo .

(-X-) ,_ " rarn. a cima". Ainda falta muito 8 d

F a'l e·c'.· I" �m;""'� "e"
.

'�n�
,.

t "o"' ;s·�''''.' ,D, i&CIOé9bedre, af�llrhlol Ad'él'c'lo
Flocos. de Neve. Repre�entantes dos Foi dê fato .multo 'comovente e mocracià chegar ao leglslatlyo •..

de (Alice)' RC de .Jaraguá do Sul e Guaramirim marcante a representação por' úm
. ,(--X-)

�
r.,'

,

-m , .,
,.

'

:.. Campestrini. " est&o .marc�ndo presença em Itajaí. grupo de jovens, da paixão, morte e Ainda este ano, Brusque vai I

,B
•

.

c .' .

' ., "r; ",' ,Dayane, filha de Paulo (Maria) da
.

,-

.'.".�'"
.. _"

....(-X;;.;....)
. -

J"essurreiÇÊ\� de Cristo, realizada na nhar duas novas estações de rádl

"Ia 03 de abril "'", ..". Cunha. Quem troca idade neste domingo, Matriz. A comunidade que uma vez além da 'Araguaia", no ar há �5 an
,

!' Regina Rayl'hiJhdb, '74, anO,s; ,1Iha .'

Nádla, filha de Joaclr (Norita) de" dia 18",,�. 'o-prefeito Adelln� Hauffe, mais demonstrou seu fervor reIl9,i_0-,. _ '"

Será uma esta�?o ,,"AM" - RáAd
r
da Figueira.

,', " .

. Jesus.
' ,

de Corup,á, que segunda-feira" reas- /so, apreciout muito a representàçao' ',Cidade e outr:a FM I do .Grupo "r-

ia G6 de abril; ';
" " ,.

'

, '

"

,:DIa 10 de abril sumiu' as suas funções públicas, e as celebrações de uma 'Ji'uli'nUra
� - > '9uaia, esta ,já fun,cionar.ldo em car

Anelore ElI'ane Afbreeht," 2 dias,' I ''''Paulo César, filho de Darcy {Cris- após um mês de licença para trata- ,
\ geral.

. .' • . ter' experimental. : Em, Jaraguá..:.d
�(Schroeder. '" .

,. ,':
'."C' tina) de Lima.' mento de assuntos particulares. Pa- (-x-) Sul, comenta-se em círculos' fec

� Abílio Pereira, 54.,anos, Fp,ans. "'. Sidnej, filho de Benildo (Maria) rabéns ·Sr. Prefeito.
.

A Carroçarias ,Argi Ltda, 'ciu'e em ,,'

..

-dos,,'a lniciativ� '�e. um'grupo Liga

�:n�ar:�n:�� '::.:.., �;� �;:,;��::'���l:'�:'��rl�, filha do Aliou (Edr- O navio brasIIO��rotaSUI, zarpbu �::o':�I��I.: =�::,s:02 ";Ir;.;
.

. , ,:��'::I:n;::';:.,��.::l;"c��
.

B 1'0 II., '

., ..,: lia) Garcia.. .

\

/ ' no altimo final-de-semana do Porto quela. 'riiês, ã 3a. SPAT (Semah'á' hi:' �', RádiO�Jarag�a., Nao se s�be at� o.
�ia 11 de abr:iI "

,

" , ':" " :Diogo, filho ele Nercilí (Miriam) de São Francisco do Sul ,com uma "':>t'ernä' de'°Prevenção <:Ie AcideÍ1t�s' dö de val ,h veraaldade, dos fatos', . ,

�, Emma Finkbeiner Lange, 75 anos','
,

.

·,Cardoso. .

ca'tg�, de; 13 mil �on:ladas de soja T�,Çlb�!lho),' ,�través da CiPA' _:,�!nôó- " , ',';':
"

-: ,,;,(..;.;.:o.X�, ,'. -d
� ·nesta. • ' Dia 11 de abril p�ra, ,a, França. ,Atl�glu a marca de mis�ão Interna de Prevenção 'de I'cl-' ;

I
,- �: grande, curtIÇ,ão�dJste fmal"

",ia 12 de abril :.� Ädriané, fUha de Euclides (Alzira) 32 pés� sendo o lT!alor calado alcan- dentes. ; . ',�é,mána é a flesta(de SaolM�r�os,
j Paulo César Ribeiro, 4 'horas, nes- ,\, ,Cagnettl. .

,

'. çado por um nàvlo no Porto de São" ":',
.' .(';_X-)., Mi' r).' 1":1", ;Bárr!'l� tio Rio, _Cerro, . �0m: n:UlImeF

ta.. .

. Christian e Christiano, filhos dei Francisco, ap6s a dragagerri do canal
, Quem' ,deVe lançar nos p,r6�jrijö$.i" ,�' ':� �tta�õê�s e �gi'andes' .�Ivêrtl�eli�

!\i . -Nilson (Fátima) do Nascimento. 'de 8?eSso. O navio, Frot�s�1 é de
, dia� o,.§�u liv,t9 "Anotação do"f1rónt"

.'

�
. L���el.e�" qu�, se . �redls����r�m, ,

(�X-), Joice Fernanda, filha de Osvaldo propriedade da Frota Oceamca Bra- !tali�no"-'-,' ,.,con,ando asi ve{l.,v.ra�,,? ""in"r'r�.r�sttgtar as fest��ld,��TS' � .dl�
O bastiãO presidencial do Lions (Bernardetb) dos Sar,ttos. slleira S.A. e tem como comandante as desventtit:'.8S da 2à. Guerr:a �Mltn-� ',; :: � !I%, ' �a ,,9apelt N. :. �r�·.. �.�� }�lNfÇ;1.

Clube Ja'raguá d() Sul-Centro, para Fabiane, filha de Valdi.r (Ruth) Za:- o catariri�nse de Jaragtlá do Sul, Ralf, dial, tia qual, ao lado de tantos Jfl- �... 'COflVlâa: a tddos à 'pattl�lpar,:
.

Q ano leonístlco 82/83, será entre- pella. Sprung. " ."rag.uae.nses.",catarinense.s e brasilei,,:
. O'' d a

(-:-X-J
.. ,

atue ao CL liso.!! Noltêneo Bastos" o Dia 12 de abril C"':"X j rt'c'p
, C It�o Ferdinan.. entro e uas semanas mlcla

K;itto, que substituirá ao" CL Sebas·' Paulo César, filbo de� ,S,ebastião :j::Agr�déC!:Eimos ' a � Comunidade dos ��� ��k�, 1:J��'g�a�te �� a

EB, "quand�"
'.

,

.

·'v(d:_äd'e�()�m:.,C'tul:)e�êI\é I�o,sös' jun�
tião AYroso. No Rotary :Club, Bruno' ,(Antônia) Ribeiro. !,rmãos Maristas,' de Jaraguá do Sul, 3.0 Sargento.

• . Y, ' Açao S()clál, d� Ja�agu� Ho Sul, Ini

�reithaupt passará o ,comando para "Anderson 'Diogo, filho de Osair pelos",V.qt9� de feliz Páscoa endere-
'

(-x-) ; '. clativa das voluntárias do Pronav

Cf Comp'. Márcio Mauro Marcatto. " (Alvacf) Lopes. .., ça<;Jo,s a,_e.Quipe do CP. Casamentos' na Matriz São Sebas· '. LBA, com 1,2 velhinhos cQnsiderad
1- tião: 9 horas - Francisco Nivaldo .

_

os mais carentes dó mWlicrplo. "fa�'
iF===========;=.===::;=::;===;;===i;===i;::i=\' ."

. .r" Marangoni e Olinda Maffezzolll, 16
. bém breve serão formados dois Clu

cl { ", " , horas _ Lourival Krelssig e 'f.ere7.'·,:' " bes' .de I' iGestahtes;; 'qüe ,. pres�atâ

.�,. Pr'i�Jl/Irj�',�·!���;1:j��e.�s:���d:��:re��n��e:�dO��ro.i= "I ' .1' - � nMhaaur�lcPI·oa�edceidAal.mCe�lrddaOSeoR;01s7emhOarral'sa �'e
; ':

���:�m����'S'��s�e�t�!��;�:pr::ê1
.......__

'

:' re·$.
.

... J ',S',� ,,', .' ,. ,'," Dr.FRô:mafi '0' 'Mari'k Souza, José Afonso Hess e Ivete
'

p�l.o 9r�.n�f1l'rr.���€ã1�0 qúe as volun
"';, -,I;i :', �,' _:�

,

" I Moretti, Camilo Volpl e Sandra' Lú· tarJas ��m dese[1volvendo em pr

':I3.o��}l6, ���as e,�oÍ'8�õé�.em geral.
I.

cia Borgés,'Vaidir Fossile e tyI�!:I�ne., . d��JWll�,�,�Ç�S�I���i,. "1:11.'., .

,. ,e 0" Neurologia e' Eleíroencefa.lografia"- Grützmacher, João Borba e Marila[l� ) ..... e :�' �',;' ,n f'��'f-::):" ,"1.,:" ;'.�Id·
de Nazario, Sau I da Costa Filho e " r 'd" �b!ll,�,çqu q!!'"ta- �Jrá e val al�, O

.

'Irac(2àbel, Adir Devigille e L�i�lf� .�;:' r '�\ngOr{"d!�J�j,im, J�I.Hv�}�'t:� �;� �a: '

.

Rosa Odorizzi. Às 18 horas - Adelmo ,; ; t }�o.�e Ätt�,s. e� �q�R�lan�, .p�s�.sª;
LuiZ Freiberger e Roseli. Erbs\ e

. �s , .
' )�e's, ,�e g,�s���� da �ocledaCJe Har'rtlO_

20 horas .-' Afonso Sapelli e Marle- -nla lyra. A�lstas de diversos E�ta.
te Bor,nhausen. Aos n01Vos, os nos� dos' ins'creveram-se e estão partlei'
sos 'cumpr�mento�. , pando�'

,,.. ,.
"

__ iii t: 1,">( �_, o.:. , ,�

, .

'�" Pi- ,\ �,." , 1i�'� 'n�c ,
.,,\.), ,.,,' �

••".'. . '", , ...
\João L�cio da Costa, político do ca graças ,a Iniciativa particular de,

An'lversa r I a ri1e�s: N '8' 's�S I·m e n tos pós, ex�er�ad?r, ex-governador de '-'Il'!, agricultor que puxou uma linha

, _
• • ..... v esÓ, '.. • ,. , Llo.n.�, 2. vice prefeito de Jaragu� ae cerca de 300 metros. Hoje, a' tl- ,

I' l .

do �ul, empresário, diretor da' IÁdús- fa Hga 'a .
cerca de �. casas e- sem:

trla Têxtil Jarlta S.A., Manoel F. da condlçõ�s de suportar a uma 'máter- � ...

Costa S.A. e mals dois outros em-- '. nldade, para 100 porcas crladelras,
preendimentos, situados no Bairro . dá ,un'Íá de suas empresas, especial
João Pessoa, neste município, o 5.°

.. �mentE{com a vínda do Imverno, qun
ou 6.0 conglomerado industrial mala do muitas centenas de leltões.. Re
importante (te 'Jarágöá do" Sul;" está 'Cessitam de aquecimento para a sua

fulo da vida com os dirigentes e po- sobrevivência. E o político-empresá
In9Q (In- líticos loeais. Ele" acaba d� dirigir ' rlo agora quer .saber dos dirigentes

ofrcio ao sr, Adernar Garcia Filho, da Celese se a energia vem ou não,

de Pedro (Selml- diretor-presidente da,Celese,' denun- ..para que ,possa·-se..pr-eparar com fon
; qiaodo uma' trama que está sendo' 'te alternativa de' energia. Cópias da

dirigida-contra o seu grupo� que oon- longa carta. ao sr.. Adernar Garchl Fi

Irin"eu (Nair) Mil- ta atualmente com' mais de mil fun- lho, foram' enviadas aos principais
cionários. Há 15 anos tem a promes- _ dirigentes do municfplo e do estado.
sa da eletrificação da lUa' Lánge, A coisa está ruça no Bairro de João
que só recebeu a energia monofási· Pessoa.

Será neste sábado, dia 17, '

horas, na Igreja Evangélica 1.;
na da Rua Trajano ReJsJ199j';';"\
tiba, 'ás bênçãos pelas-,Bodas:d
ta de' Eraldo, Staoot e'Gertrudes
cker; jaraguaenses,' ""as' há
lustros' residindo -na

:

capital .1

..

'naense. Após :as bênçãos, havtJ
eepção na Socfedade-' Benef
Rio Branco: .t;, t; ,'.' I

(.....X-J·
No dia 7 passado, a Sra. Maria

Graça e o esposo Geraldo Gornl,
mtnlstrador de empresaa' e ijÍÍ1'�

. gerentes· da' Weg, recepciana'
com jantar: flnfsslmo os casais
cir (Albani) Sens, Gerd Edgar (M
Baumer, Waldyr (Ooracl) Ribeiro,
sua residência, para comemora

passagem da Páscoa..

(-X..-:-)GENTE & iN'FQ.'RMAÇÕES Receberam com lanche, na qua
feira, 'as amigas de seus grupos,
Sras. sabei Mir Brandt e Má
Müller Muniz.

FLORICULTURA IMPERIAL ..

Coml:!nica que está atendendo em seu novo
.

'consultc:v:-io, na rua João Picoll,i, 235 - Salas 6 e
7 __;_ Fohe 72-1744 - Jaraguá do, Sul (SC) proxi-
midade's da rua 'Reinóldo .Rau.

.
'

.Novo endereço: Rua Reinoldö Rau, 86
Fone 72-1801 - JARAGUA Da SUL-SC

Nesta estação, vista-se bem

� e conf�rtavelmênte.· C o m p r e
I, ',7'

.

'�.J-t "I�' I
" ''_''''i''� .

'

...... '
, '

•. _

.

. calçado� ,·8, 'i,copfeG:çõe�,. na

, Clnderela, ":õ�di:Vodl: enc,ontra'
.

'as melhóres' opções.

I Relógios Séiko, . Technos, Ri

, 1 "coh,' iIOI?eS' cristais e a�lgOS
,I". .. para presentes é com o
�.-,...

.

. �

-----------------------.----------_

Altair' Laziaris I
,

-. 1
.

Dr. VRirio
. Clinicai 'El,. ·Qslim:íMalina ,de

I '
'. ,

,

' A D Y' ()\ G A_PO"
- "�I • , ,

-'. 1"" t
" ,�;. 1 ��" • ...'_

•

_"�'.I
'" '.

'. ,9�riU;llt� g$��f��\iz��,a, em .�o,br'!"9(' .

Empre$flrtllt . p;��trt'p.ul..ri:�'�b�anç�; '411q;�� \

"

. cJaL.e" Inventário� �r ,.,. '"
, •. "o>:

.;
"

.�
- .i· ,�"

-

'�/' JE" �>.' ,
.

; .. i�'>-· _""-f-.';' 'o.
�·i+1} .. '�'

.

,,;�. � u,�X bÓmi�g�'s,;(J�, ;N6va� �8$�_ JáJ� , ','"
d,�,

;'u'á 'do c, Suí' .....:: �o.n.e� 72-0004.' #i
.
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CORREIO DO POVO - Ja�uá_do ..���� ..

Praclalas de Casalella
EDITAL 12.498 de Q6.Ó4-1982
Cópia recebida do cartórid de Boa Vista, neste Es. :
tado.
Sinildo Görll e Cleonice clla

Ele, brasileiro, solteiro, àuxlllar de contabi
lidade, natural deste Estado, domiclliadó e resi
dente em Boa Vista, neste Esta�o, filho de Alfre
do Görll e de Wally -Josephlna Döge Görll:

.
,Ela, brasllelra, solteira, costureira, natural

de Ja�aguá do, SI!II, neste Estado, domiciJiada' e
resident� em Três �ios, neste distrito, filha de
Genésio Teclla e Lourdes Maria Buccl Teclla.

EDITAL, 1�.499 de 0a.;04-1982
Sebastião Valdir Id'e Moraes e Zenaide Assmann

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Campo Belo do Sul, neste Estado,. domiciliado e

residente na Rua Joinville, nesta cidade, filho de
Lealdino Moraes e Zenii' de Oliveira Moraes.

,

Ela, brasileira; solteira, do lar, flatural de
Tucund'uva-Rio Grande do Sul, domiciliada e re

sidente na Rua Jotnvule, nesta cidade; filha de
Waldemar Albino Arnoldo Assmann e de Leontda
Schmidt Assmann •

EDITAL 12.500 de 06.04-1982
.cesar Pamplona e Lídia Theilacker

E'le, brasileiro, solteiro, mecânico, natural
de Jaraguá do Sul; domiciliado e residente na Rua
'Epltácio Pessoa, nesta cidade. filho de José dos
Santos Pamplona e de Ernestifla Fodi Pamplona.

Ela, brasileira, solteira. auxiliar de escritó

rio, natural de Jaraguá do Sul. domiciliada e re

sidente na Rua Roberto Ziemann, nesta cidade.
filha de Faustino Theilacker e de Alzira Hornburg .

Theilacker.

EDITAL 12.501 � 07·04-1982
I.arcilio Maria e Luiza Steilein

Ele, brasileiro, solteiro. operário, natural de
Rio dos" Cedros, neste. Estado. domiciliado e resi
dente em Jaraquá-Esquerdo, neste distrito, filho
de João Maria e de Rosalia Rosniak.

I
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Jaraguá do Sul. domiciHada e residente em Es
trada Garlßaldl, neste distrito, filha de "ndreas
Steilein e de Ollrnpla Hilbert Steilein .

EDITAL 12.502 de 12-04-1982' <,

João CatoUno Forte e. Iseldi Rosa Pessatti
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Barra Velha, neste Estado, domiciliado e residen
te em Rua Oarlos Eggert, nesta cidade, filho de
Catullno José Forte. e de Rosa Silva Forte.'

Ela, brasileira, ,solteira,' 'costureira, natural
de Guararnlrlm, neste Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Joinville, nesta cidade, filha de Ar
duino .Pessatti e de Anna Preti Pessatti�.

EDITAL 12.504 de 13-04-1982

Cópia recebida do Cart6rio de.Guaramirim, neste
Estado.

-

Ademir BUzZi e' Cannen. Lar,ena Vieira
Ele, brásileiro; solteiro; mensageiro, natu

ral de Benedito Novo, neste Es:ta'do domiciliado r.
-< residente na Rua Padre Alberto Jacob, nesta ci

dade, filho ,de Mabillo Buzzl e de Ida Buzzi.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Estreito, Qeste Estado, domiciliada e residente
em Guar�mirim, neste Estado",_filhà de Werley
José Vieira- e de Leni Bernadete dos Santos Viei
ra.

ÉDITAL 12.505 lCfe 1�1982 .

Rui Carlos Menegheln e �nllde Ma,la GQ!ttz
Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natufal

de Rio do Sul, neste Eetado, domiciliado e resi·

dente em Vila Le,nzi, neste distrito, filho de Faus
tino Meneghelli e de Hildegard Meneghàlli.

l?la, brasileira, solteira, operária, natural de
'Corupá, neste Estado, domiciliada e residente na

rua Bofivia, nesta cidade, filha de Alberto Goetz
e de Elli Goetz. í

EDITAL 12.506 de 13-04-1982
Geraldo Junkes' e Ida, Cristina'Leutprecht

Ele, brasileiro, solteiro, allxiliar de escritó

rio, flatural de Jaraguá do Sul, domiciliado e resi

dente, em Jaraguá-Esquerdo, ne_e distrito, filho
de Paulino Junkes e Etelvina Girardi Junkes.

,

.

Ela, brasiJeira, solteira, a�xiliar' de escritó
rio, natural de Jaraguá do Sul, neste 'Estado, do

miciliada e residente ,na Rua José Emmendoerfer,
nesta cidade, filha de Bruno Leutprecht e de lu

zia,-Sch,urtz leutprecl'lt.

EDITAL 12.507 de 14-04-1982
Eliás Colossl e IvanlicH Kluge

,

,Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
de Ponte Alta-Curitihanos, neste Estado. domlcl·,
liado e residente em Barra do Rio Cêrro," neste

distrito, filho de Oscar Colossi e de lucllda Olga
Colossi.

, Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
,
Pouso Redondo, nestt) Estado, domiciliada e resi

dente em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filha
de João Kluge e de Noflldes Kluge.'

Correio Informativo
,

CARTAZ CINEMATOGRAFICO .- No Cine ;Ja
raguá, a partir das 20 horas de hoje (sábado) até
terça-feira, urna produção de David Cardoso com

Sônia Garcia, Zaira Bueno e Arthur Rcivedeer. em
. "Aqui, Tarados!", filme pornográfico, censurado'
para menores de 18 'anos. Quarta _e quinta-feira,
"Shaolin, desafia os 72 Bárbaros". E de 23 a 27'

"Quem encontra um amigo, encontra um tesouro".

CURSO PARA SECRETARIAS - O' Senai e
a Associação Oomerclal e Industrial estarão reali
zando no período de 26_a 30 de abril,' um curso

de "Aperfeiçoamento. para Secretárias ExecuU--'

vas", nas. dependências do Centro de Treinamen

t� do Senai, de Jaraguá do 'Stil. O programa do
curso compreenderá - conscientização proflsslo-

.

nal, capacidade profissional, relações 'humanas,
apresentação pessoal, e, outros deveres. Terá du-

, ração de 20 horas e será ministrado no período
matinal, das 8 às 12 horas. O custo é de Cr$ ....
4.500,00 por partlclpante e_estará a cargo da pro-
fessora .Yolanda Anarade, 'do Rio de -Janelro. .

AMPLIAÇÃO DA REDE DE TELEX - A Em
bratel está aceitando inscrição para o próximo
programa de ampliação da Rede Nacional de Telex;'
a ser efetivada a partir de 1984.'As empresas in
teressadas poderão' inscrever-se junto a Associa

ção. Comerciai e lndustrlal de Jaraguá do Sul, que
encaminhará aSI inscrições à embratel, em Joln-
ville.

.

CEF ABRE INSCRiÇõES PARA IMóVEL USA
DO - Apaixa Econômica Federal; Agência de

Jaraguá d'o Sul, a exemplo das demais do Pars,
'realiza neste final-de-semana o plantão da casa

própria para receber as lnscrlções dos íntereséa
dos em adquirir' imövels usados. Depois de sá
bado. e domingo, o atendimento se estenderá' nor
malmente até o dia 16' de junho.

O interessado, munido de um documento de
identidade, CPF, carteira profissional, os três úl
timos contra-cheques da CEF ou os envelopes de
pagamento, deverá 'procurar a Agência da Caixa
Econômica Federal, na Av. Mal. Deodoro da Fon

seca, para alt preencher a ficha de inscrição'. A
ordem çle inscrição, segundo a Caixa, -aão signifi�
ca prioridade no atendimento.

Decorrido o período de lascrlção, os candi
datos serão selecionados por computação e pOSO,
teriorménte convocados por carta para compare
cerem . à entrevlsta, na .untdada da CEF onde se

inscreveram. ,

.

". • -

Apôs -à- 'éomprovaÇã'o de/rendá e .aprovaeão
do cadastro do proponente, a CEF emitirá carta

�e 'garantia de financiamento� O' .valor da carta de
gatantia será o máximo permjtido pela renda e

pela idade do proponente, I'imitado a 2.250 UPCs,
equivalentes a Cr$ 3.781".065,00.

Com a catta de garan1:ia de �inanciamento,
cujo prazo de validade é de 60 dias, o interessado
estará apto a, negociar o im6vel que deseja, cujo
valor de avaliação não poderá ser superior a ."

3-:500 UPCs (Cr$ 5.890.990,00) ..
A abertura das agências da Caixa no Pars,

neste sá6ado e domingo" das 9 às 16 horas, Umi
ta-se tão somente ao trabalho de inscrição de in

teressados em adquirir imóveis usados ..

170, . milhões
/de SC

liberou

A permissividade, a por

nografia, o erotismo, o des

pudor enfim que de uns

tempos à esta par:te vem ml
nando o nosso país median

te publicações pornográfi
cas,' teve seu volume au

mentado com a libidinagem
verificada durante o carria
val passado.
Numerosos veículos de

comunicação docurnentaram

essa licenciosidade através

do vídeo, de fotografi�s e

filmagens, sendo, que os fa
tos obscenos pela su� quan
tidíide aH:n'maram"'esses- rnes
mos órgãos de divulgação.
Eram' foliões de. ambos os

sexos procurando dar o seu
recado carnavalesco e de lu

x(rria também. Elas, quase

desnudas, a bambolearem,
saracotearem e rebolarem
eroticamente, numa Inslnua

çllo, à 'relacionamentos mais

fntimos. Eles, usando trajes
femininos, balançando, re

quebrando e fazendo trejei
tos duvidosos, numa de-

para nove
-

oooperativas
o Banco Nacional de Cré

dito Cooperativo, liberou
nesta semana Cr$. 170 mi
lhões para nove cooperatl
vas catarinenses, para apli
cação ná 'correção da defa

sagem exist�nte atualmente
entre q preço! mínimo da sa

ca de arroz" garant!do pelo
governo federal' e os preços
pagos pelos atravessadores.
A liberação dos- recursos é

resultante de solicitação das
próprias cooperativas, que
estavam enfrentando sérias

,.

� difi�uldades frente a ação
dos Intermediários, que po
deriam determinar o desvio
de até 40% da produção' de
arroz do Estado.

Segundo o presidente da

Cooperativa Agrícola Mista

Jurltl, de Massaranduba, 1-

rineu Manke, porta voz das

cooperativas catárineneses,

.foram realizadas uma série

de reuniões entre,�Ias, e

chegou-se a conclusão de

que a únlca forma de con
tornar a situação seria atra-

vés da liberação de recur

sos pelo Governo ,
Federal.'

Afirmou que as cooperatvas,
com o preço mínimo do EGF

(Empréstimo do Governo

F.ederal ,}e'm torno de CrS
1 mil 400" por saca do arroz,

não tinham condições de

competir com os atravessa

dores, que estavam pagando
até Cr$' 2 mil 100, pela saca,

Disse que as cooperativas
levaram Imediatamente ao

conhecimento da Secretaria

,

da Agricultura, que após
• consulta ao governador Jorge
Bornhausen, determinou o

pedido, de empréstlmo �
ao

Banco Nacional de Crédito ,

Cooperativo. O presidente da

Cooperjurlti disse ainda que
o BNCC liberou de irrrediato

os Cr$ 170 milhões, mas que

exigiu a pronta aplicação
dos recursos, o que não foi

possível, uma' vez que a

maioria das' Cooperativas
não mantinham estoque.
Irineu Manke afirmou aln-

da que logo er seguida as

cooperativas voltaram a rel

vindicar:,8' 11bêração Imediata, '

o 'que' foi, cOt.cordàdo pelo
BNCC. Acrescentou o prési
dente da CoopêrJuritl que' as
nove cooperativas envolvidas

'na questão já receberam os

recursos' do empréstÍmo 8'

estão pagando aos produto
res os Cr$ 700 da diferença
entrei o preço mínimo do
Governo Federal e o preço
real da saca de arroz;
O porta-voz das cooperati

vas
.

oatarlnenses não soube

precisar 0\ volume da safra
de arroz deste ano, mas ga
rantiu que não deverá ultra

passar a safra passada. Se

gundo ele, o· mau tempo
. 'reinante na época dá colhei

fia deverá determinar uma

perda em torno de 10%, que
poderá ser recuperada em

parte na segunda safra, a,

conheclda safrlnha;: que foi

plantada há poucas semanas

atrás, 'e Já apresenta boas

perspectivas.

e

8eJ'a' como for, a nossa'
, '<,

Impressão é que o relaxa-:
mento dos, costumes, com

a conseqüente abolição de

certas regras de moralidade

e de alguns preceltas até a

pouco intocáVeiS, é que res

ponde I"el� atual onda dê

permissividade, pornagrafia,
despudor, licenciosidade en

fim. Urge, portanto, resta

belecer o quanto' antes es

seil valores morais abolidos,
mesmo porque a História da
Humanidade está a nos ad�

vertlr sobre o fim triste e

dramática dos povos licen

ciosos, de que é f exemplo
frisante o' outrora poderoso
mas devasso ImpériO Roma
no do Imperador NeJlO.

PornografiaPermissividade
O Fim Triste E Dramático Dos Povos Licenciosos

Por JO. CASTILHO PINTO
�

,

monstração clara de seu ins

tÍnto feminil e desejos sus

peitos, falhos de virilidade

masculina.
As pessoas que recebe

ram uma formação mais aus

tera, ficaram chocadas não

só com o que viram na te

levisão mas também com as ,

fotografias que jornais e re

vistas, publicaram sobre os

festejes carnavalescos nas

grandes cidades, fotos que
sem dúvida comprometem a

Imagem do brasileiro tanfo
no Interior cemo fora do

__ pars.
E foi certamente enxer-

'

Qando ,Isso e melindrado

'com as publicáções porno-,

gráficas que se vendem por

ar, que o presidente Joãa B.

Figueiredo manifestou o seu

desagrado, falando em per
missividade e pornografia,
manifestação que alguns cri

ticaram dizendo que a solu

ção do problema Inflacioná-

1'10, do alto custo de vida e

do desemprego é mals Im-

- portante que o combate à

permtsslvldade e pornogra-,'
fila. Mas perguntamos :- se

rá que parte desse preble- '

ma não cfecorre' dessa mes-
'

ma licenciosidade, já que ela

pode originar toda espééle. '

de atiuso e desmando?
'

Secretaria faz estatística ed'Ucacional·
A Secr.etaria, da Edu

ção, através sua Unida
de de .Documentação e

Informática, terminou a

coleta oficial dos da-.
dos estatístitos educa
cionais, relativos à edu-"
cação pré-escolar, 1.0
e 2.° graus de todos os

estabelecimentos das
redes particular, muni
cipal, estadual e fe
deraL

. O levantamento de
dados que foi encerra
do dia 7, faz parte do
calendário

.
escolar que

determina n9 período
de 1;0 a 7 de abril o
Preenchimento dos Ins
trumentos da C o I e t �

Oficial, que tem como

objetivo principaT, ol:)ter
dados oficiais. p a rIa
subsidiar as várias eta-

pas de planejamento à
nível estadual.·

No trabalho, foram
envolvidas $IS 19 Unida
des de Coordenação
Regional de Educação
através de' seus setores
,de Informações ,Estatís
ticas Educacionais, as,

.. 144 Supervisões Locais
e cerca dê 8.500 Uni
dades :Escolares de to

das as redes num tra-
, balho conjunto com tó

das as prefeituras mu

nicipais do Estado.

De acordo com as

informações prestadas
pelo professor Anacle
"to Fernandes da Silva,
diretor da Unidade de
Doçumentação e Infor

, mática da Secretaria da
Educação, anualmente
é realizado este levan-'

tamento de dados, atra
vés de questionários
específicos.
Neles" são registta-·

öas as informações re

ferentes a corpo dis
cente, docente, aspecto
legal da escola, do pré
dio escolar e os relatI
vos 'li educação pré-es
colar, de 1.° e 2.°

graus em todas !iS r:e
des. Além destes da
dos a Unidade partici
pa' junto com a Funda
ção Catarinense de
Educação Especial, na
obtenção de dados re
lativos à educação es�

peclal e. com o IBGE,
dados relativos ao en

sino superior. Do ttaba�
lho, faz parte também

.

dados econômicos, p0-
pulacionais e fisicos de
cada município.

'

Conheça O, /Plano'
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c
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EmYlreendimeritos' hnóhihanos
Marcatto ' . Ltda.

KOHLBACH SR
'

SUPERMOTOR

lrs�nal ��Iico � a��u�ta��r no. mnn�o
I •

o embaixador Celso Souza e Silva chefiará a dele

gaÇão brasileira à conferência' sobre desarmamento que
a Organizaçã� das Nações Unidas-ONU promoverá em

Nova Iorque dentro Oe alguns meses. 9s números com

que os p�rtlclpanteä Vlo 88 'defrontar são assombrosos:

este ano, o' mundo' gastará 500 bilhões de dólares para
manter e renovar o seu arsenal. Cinco países - Esta-

-

dos Unidos, União Soviética, Françá, Reino Unido e

Alemanha, detém 90- por cento das exportações e 75

por cento dos gastos 'militares internacionais. Algumas
comparações: enquanto uma criança na escola custa a

seu país 230 dólares anuais, um soldado sai em média
14.800 dólares. O preço de um Destróier permitiria
eletrificar 13 cidades e 19 zonas rurais com 9 milhões
de 'habitantes.. Para construir-se um submarino' Trident,
gasta-se o equivalente a educação de 16 milhões de

crianças, num pars em desenvolvl�ento,. como o Brasil.

Finalmente, um tanque de guerra custa <> mesmo

que 520 salas de aulas. A tese do Itamaraty na confe
rência será de combate as armas nucleares principal
mente, pois nossa chancelaria considera inevitável'que
o mundo continue armado, mas crê que arsenais con

vencionais podem ser controlados com mais facilidade
e menos destruição �

250 lotes residenciais" área para lazer,. comérclo, e fins h1stltuclonals. Toda Infraestrutu

ra necessérla numa área com mais de 190.000 m2 na Rua João Januárlo Ayroso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10 de maio 'de 1919
CGCMF, H.o 84.438.681/0001-34

lugInIo Victor Schmocke'
.tomal._ Prof. DRT4C n.0 729 e, Diretor de Empresa'

.tomal(atlca DRT-8C nP 20

�:'
Fl6vlo Jcia6 Brugnaao. Yvonne Alice' 'Schmßckel Gonçalves,
JaIme Blank, Prof. Paulo Morettl. Silveira J6nlor, Rudolf Hírseh-
f.rd. José CUillho Pinto, Dr. JoI6 ,\lbertO Barbosa.

'

, Recla9lo, Adml....VIo • Publicidade:

Rua Proeópio Goines de OlIVeira N.o 290.
,89260 - Jaragu6 do Sul - SC.

I

,CompoeIvIo. 1mpIllilo • Clrculavlo:
Sociedade Gráfica Avenida Ltda. • JaraguA do Sul - SC.

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ 1,500,00
Outras cidades .. ;............. • • . . . . .. Cr$ 2.000,00
Éxemplar avulso

'

.•.......•.••..... , • .• Cr$ 30,00
,

N6mero atliasado '

•.•......... , .. , Cr$ 40,00
.... )orrMII RIo .. retIpOnublllla por. .rII� ....nados e nem

, ...... OItgInIIIIo,
'

'

, O "Correio do Po�o" eS assocfaCIo a ADJORI1S� e ABRAJORI'

'r.rrQplenagem Vargas
SERVICOS DE RETROESCAVlADEIRAS E TRATO-
RES DE ESTEIRA

'

'fuhoS' Sta. Helena
ruBOS DE CONCRETO EM GERAt
Rua JOlnvllle, 1018 - Fone 72-1101

Imobiliária Santa Maria

I
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA O

SEUIMóVEL
,

'Rua W..ldemlro Mazurechen, 42 - Fone 72-1342

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com á sua lo
comoçlo. colocando à dlsposlçlo modemfssl
mos Onlbus, com pessoal ,speclallzado. possi
bilitando uina viagem tranqüila, rápida e segura:

, f,rograme beml Progr�me CANARINHO - o
transporte çarinhoso. , ,

'

,

JARAGUÁ DO ,SUL SANTA CATARINA

Relojoaria Avenida'
,�RNIZE os BONS MOMENTOS '

Presen�ele COrn )618$ e as mals finas sugestões
da RELOJOARIA' AVENIDA. Marechal e

Ge,
tOlio

IVàrgas.

��---------------------------------------------

'araguáFunilaria Ltda.
Ca,lhas para, todas as finalidades. Faça-nos

uma visita. Estamos em condfç6es dé atendê-Ios
eficlentemenle. '

,

I

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72-0448 -
Jaraguá do SU,I-SC.

Constritora' Seria, Ltda.
CONSTRuÇAO CML, ENGENHARIA E

'COMI!RCIO DE' MATERIAL
DE CONSTRlJÇAO.

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

JARAGUÁ DO, SUL STA; CATARINA

Belina II L - AmarelO' , .• ,., ..... " ..... 1980
Belina II L - Branco Nevasca:.;o ••.•.• ' ., 1979
Belina " L - Vermelho, .•••. , .,0. : ••••••• 1978
Corcel II L - Brànco Nevasca ".... 1981
Corcel" - Branco Nevasca ', '

.. 1980
Corcel " L..;_ Azul Metálico "", .. ,

' 1979
Corçel II LDq - 'Bege ,.,.,., ... " .. :'. 1978
Corcel II L - Amarelo ....."........... 1978
Corcel Cupe Luxo -.- Amarelo " ?.' 197,6
V.W. 1300 L -'Bege. ;' ...... ,. /...• , .'; 1980
V.W. 1309 L - ,8ranco ."." . .- .. , : 1979
V.W. 1300 L - ,Bege .,., , ',' 1978
V,W, '1300 Branco .•.•.•• , 1979

'g�1��ib�;:�:�e;â!��i,���r :': :
. .

..;'.��,' :1' ·.,

"\"
t "."� ,;tr- @ ,)l ,

•

.

>�.

Sobre Anúncios
Cooperativas:
'bom' de,sempenho
no eno passadoSILVEIRA JONIOR

'"

Creio 'que já disse mais de u'ma vez que' adoro ler
anúncios. Mas não apenas os an6ncios bem elaborados por
agênci,as famosas. Gosto de todos, InclJ;lslve daqueles mal
feitinhos, 'escondidos nas páginas dos 'Jornais e revistas.

As cooperatlvqs catarínen-
-ses, filiadas a Federação das
Cooperativas Agrrcolas' do Es,
tado de Santa Catarina, que
somam vinte e sete, faturaram,
no ano passado, Cr$ .. : .....•.
22.780.845.562,00, figurando
no primeiro posto a Ooopera
tiva Regional Alfa) de Öhapecó,
,cpm Cr$ .4;786.560.000,00, a

Cooperativa Agrícola Mista Ju

ríti, de Massaranduba, está na

,vigésima colocação 'em termos

JJe faturamento, com Cr$ ...: ...
362.,105.479,00, a Cooperativa
Agrícola Mista Itajara, de ' Ja-,

,raguá do Sul na VigéSima-ter-
ceira posição, com Cr$ .

165,208,.284,00 de fsturamentor
e, em vi!iJésimo-sétimo lugar, a

Cooperativa Regional, de Arroz
de Joinville, com Cr$ .

100.445 . 879,00.

Nove cooperativas filiadas à

Fecoagro .sobressalram-se na

exportação de grãos, somando
em conjunto rnals de 13 mi
lhões de dólares, ôu Cr$ 1,08
bilhão (correspondente ao Va

lor do final do ano' passádoã,
representado pelas 47.400 to- '

neladas exportadas.

,Os O'espach�s
I

do Dr. I Prefeita
, .

Erp abril de 1976, o Dr. Car-
los' Moacyr de Faria Souto,
PrefeitO Municipal de Itaocara,
Rio de Janeiro, proferia o se-,

guinte despacho ao requeri
mento que to'mou o número

,

244:_

S. F. dos Santds. Pe�e, aqui
sição de túmulo perpétuo, Sim. ),

Todas' as manhãs acordo, e
/ di-

\ "

go: "Presente". Muitos, a

maioria de minha classe, já pão
responde à chamada. Não res

ponder�o jamais.' Foram con

vocados simplesmente, Outros
virão, ocuparão seus lugares,
os papéis continuarão andando,
os processos seguirão ,

seu

curso normal, mas ,eles Jamais
, serão substituídos.

" Houve" uma época que pen
sei, e alguém declarou, que 'o

"cemitério está cheio de in
substituíveis" . Aceito a ex'"

pressão ao pé da letra, Nun
ca' poderão' ser substituídos os

, que -ali descansam. Preenchi
mento de vagas não é substi
tuIção. Camo substituir no 00-

f:'ação, de um pai, o fjlho que
partiu?

Ou o amigo convocado? Co
rno substituir o talento 'de ,Rui,
o pincel de Portinárl, ou o gê
nio de· Da Vinci? Como subs-

'

tituir na alma da criança po
bre, o amor ,pelo sorriso ami-
go do ,seü pai, ainda que me��
'digo, Não. Ninguém é 'substi
,tuível neste Mundo�, que, em-)
barà "'pequeno, 'é 'tão chelo de
:o'olTlplicações ... "

Tenho também curiosidade de verificar que produtos
_
anunciados atl'avessalTl os anos, dai o meu interesse em re- .

vistas' 'e jornais ve'l�os para 'er as" suas publicidades.

Hoje me chegou às mãos uma preciosidade: a coleção
da revlsta "Fon-Fon", de 1912. Fartamente ilustrada ela me

provoca tarnbémjrma grande nostalgia, ao constat�r .que a'
vida é tão curta, .que todas as pessoas qne aparecem na

quelas páginas hoje estão mortas. E os anúncios? E os pro
dutos anunciados? � o que vamos ver. '

Abriado a série, lá está o "Bremll", que cuea a tosse,
por mais rebelde que seja, em 24 .horas. ,O grande automó
vel era o' "Bulck"; que a'lcançava facllments de 60 a 80 qui
lômetros por: hora e custava 4:700$000.

Venda de
,

,

Imóvel

Uma curiosidade: o dr. Luiz Oscar Romero, especialis
ta em moléstia tropicais, com consultório à Avenida Central
146, no Rio, CUrava "tabes, asma; prísão de ventre e muitas
moléstias crônicas pela reflexoterapia",

Para crianças anêmicas, nada melhqr do que Emulsão
de Escott., t"tas rriuita atenção, porque andam falsificando es
se prodeto, S6 6 legrtlmo o vidro com o rõtulo que con,
!ém o homem !<Q!I1 um, bacalhau às costas.

,Vendé�se tim terreno
c o ,m _ap�ox:imadamen;te
600 margas, localizado
naS Estradas Três Rios
e Francisco de Paula,
distantf;ls 500 metros do
térmrno ,do perfmetro
urbano dé ,Jaraguá' do •

, Sul. O imóvel é dotado
de ribeirões com água
abundante, própria para
as atividades de pecuá
ria, suinocultura e, agrI-
cultura.

'

Informações poderão
. ser obtidas na Rua Pra
sldente Epltãcfo Pes
sea, n.<r 2.599, "'com o

Sr. JOÃO '(MATHIAS
VEBBINNEN.

'

A Saúde da Mulher, de Daut & Lagunila, era o medléa-
'

mento de elelção para as moléstias das senhoras. E se
anunciava também a afamada "Farine Lactée Nestlé" (asslm
mesmo em francês), que vinha diretamente do depósito dé
Londres, da Maison Henri Nestlé.

/

CONFIRA A HISTOR.IA ...

8UA.O DE ITAPOCU, ',I

\
, •• HA ,8 �QJ

A Casa Pratt anunciava u.;, dUpli<;ador de car�as, quepodia reproduzit até 1.000 c6pias por hora. Era o avô do' ,

. a!ual mimeó!iJrafO. Essa mesma Casa Pratt plln"'a li vénda um
produto tão sofisticadp que nem a indústria japonesa o fa- '

'brlca h9Je: A máquIna de escrever marca Remington, 'que
escrevia, somava e dimlnula .•.. '

\

- Fra d.ep_os,lI;ajia n9� ç,U_A JPl:\tenj:�1 �ara novo "métpdo
,ap�rfei,Çoaçl9 pe Il)i�turar çªf,�, 'IJO qua,' �r:�1T) �pIJGª�OS rálos

ultr,a "i9;l!ttª�, .para .ç9Qse�uir 1,I1JI� ml�tpra ma� unifor;��.-,p
�oventqr diz,la gl,l� o processo pf_eteçla um p�laflªr IjI,OVO e

muito �ªbQr.osp,' "ol;>tiSlp cem djverstls e�p��es,de café, sem

prejudicar as qualidades altamente nutritivas (?) da preciosa
rublácea", Nos dias atuii,i,s ,QS torra!ior,es .de café, além de

jmaguinário "It!_lmente sofi�cªdo, vendem � produto por
,

sistema em que ,é �mpregado ,o vácuo, para aum�ntar o .tem
po de SUfi utili,zação. '

,..-- A Ass�,ciação Atlética Baependi Inff>rÍnava que dis

punha de 'bem ortgaOizada bibliotéca, .constltufda de livros dos

melhores autores dos díversos gêneros de IJt�r.atl!lrí'l, como
novelas, contos, remanoes, p,olleiais 'r outros, de ficção, .re
cebendo' sempr.e as ,últimas noytdades em obras-dos mals

renomados escritores. O C.A. Baependí que se or.iginou .da

Associação, deveria abrir ao seu grande .circulO de sócios, as

dependências culturais que n&o asma sendo vistas, desde

que se verificou a mudança do �ntigo prédio parar o atual.

-,

•
,;_ Vários jor�ais ',fI� Sui��a revelavam que o, tlraqo

alemão empreendia o preparo' 4e exércitos Internos, compos
to quase exclusivamente de menores de ,15 4UIOS .e que, na

África e na Jtálla, figuravam verdadeiras crianças que che-:

gavam a chorar a? serem aprisionadps.

I

O Café GIC?bo era o melhor do Brasil.

As páginas sociais da revista anunciavam grandes- fes
tas e, em quase todas aparece o nosso conterrâne,o Lauro

'

Muller, então Ministro do Exterior, o "Saraiva Gue�reiro d�
1912." '

O molho inglês Lea & Perrins estava sendo falsificado.
O legítimo era, Q que tinha a assinatura do fabricants 'sobre
um rótulo vermelho.

O Hotel Avenida, na Avenida Central n.os 152 a 164,
era a, maior do Brasil. Tinha 22Ó quartos, elevadores elétri
cos e diárias a partir de 9$000" Se ai gente soub&6se a co- ,

tllção do dólar naquela época poderia comparar os preços
com os de hoje.

" ,"
"

,

,

Uni bom' r�médio era � Elexir de Nogueira, d� farma�
cêutico químiCO João da Silva Silveira. Tinha depÓSito geraI em Pelotas e casas matriz na Rua Conselheiro Saraiva'
14, nd 'Rio. Curava sífilis; escrófulas, flores brancal! e púri-
ficava o sangue.

"

,

... HÁ 30 ANOS

- O Governador de Minas, Juscelino Kubltscheck,
, -convldava o sr: Getalio Vargas a visitar Belo Horizonte e

Juiz de Fóra" para assistir o início das grandes óbras q!Je
seriam realizadas sob o patr.ocínlo do govêrno mineiro, no

tadamente as que s,e referiam ao sistema rodoviário; IigaJ1ld�
<

Belo' Horizonte ao Rio e São Paulo em modernís�imas e,s
tradas.

- De ordem do Sr. Prefeito Municipal, Octacílio P.

Ramos. Dir. do D. E. E.A. Social, tornava público que, à

partir de 1° de abril a assistêneia hospitalar gratuíta pi:da
Prefeitura seria somente féita no ,Hospital,Jesús de Nazaré,

pertencente ao municípiO e sediado na Vila de Corupá. ,Ho
je, com a prevldên(:la social atendendo em quase todos os

seguimentos da sociedade, os hospitals reclamam cO.ntr.a os

prejl!Jízos ql1e se avolumam; mesmo tendo al'guns pacient�s
nécessidada de entrar com uma q.,ualáca recheada de" barõ�s
para receber o tratamento adequa<lo que seu estado de sau-

de exige.
' ,

O ilustr-e tenente Guilherme Cesar, da políCia baiana\ ' ,

estava quase cego da sífilis. Tomou dois vidros :1e Gale-
nogal e ficQU bom.

,

_ O complementarista Waldemar Schulz, hoje expoen

te marcante na sociedade corupaense, era nomeado pelo

prefeito Artur! Müller, para,� cargo de Firofesso� Paljrão "K"

e era designado palia ter eXElrcício na Escola Machado de

Assis" em João Pel'lso,à, com os ven,cimentos fixados em
,

, ' k '

lei.

I
'

{ , I
I'

.

'_ A Empresa de TransporteI! Frenze S. A. comunica-

va à Praça, que na AGO de 22 de março de 1952, era eleito

o sr. EugêniO José da Silva, em substituição do sr
�
Alberto.

Roessle, formando a nova diretoria 'com 'o sr. Hermann AI-

thoff.

o senhor Crlstian'o Aguirre tencionava vender,� negó.
cio e abandonar, o trabàlho, tal era o seu sofrimento' com
peso no estômàgo, dores de'cabeça e prisão de ventre, �as
tom9u duas caixinhas das Pflulas do Abade Moss e fico�
curado, '

Um remédio muito bom também era a Água Inglesa
Granado. IndisposiçõeSj do fígado, não resistiam às suas vir
tudes curativas,.

�ara: tuberculose se anunciava o 61eo de Capivara"
que também éurava tosses rebeldes � puxação �o peito.

E estes, versinhos, que apareciam no interior de 'um
bonde:

'

Veja ó ilustre cavalheiro
O belo tipo faceiro
Que o senhor' tem a seu lado •••
E no entanto acredite,
Quase morreu de bronquite,
Curou-se o Rum Creosotado.

:•• HÁ,20 ANOS

_ O rotariano Guilherme Riqmann;' de· Mafr.3-SC,

apresentàva extenso trabalho, abol'dando' um (:ruciante pr?
,bíema, mas de palpitante átualidade, tratando da poupança

forçada ou volurt�rra.
,'_

'
,

, _ Experi�ncias em larga escala com um novo, tipo ,.;Ie

asfalto especial para uso em rodovias e �estradas pavimenta
das, segundo os técnicos. êontribuiria dêclsiv,amenté para re

duzir o namero de aeldentes 'autolT)obilíst!cos·e estavam sen-

do. "realizados no Estado de Illinois, Estados Unidos. I' t

_ A' antiga ponte Abdoo Batista, da qui só ,existe o

pilar central nÓ meio do rio Itapocu, voltava a ter proble
mas com' o I�tenso tráfego entre JoinviJIe e Blumenau,

pós� que tódo o tráfego era feito via Jaraguá e reclamava-se

a. construção dEI uma nova ponte (a atual), que deveria ter.

sido iniciada à-'partir d� 31 d!'l janeiro de 1961, data da ins-

talação de um novo governo municipal.'
,

, "

... HÁ ilO ANOS .'E para terminar, se você pensa que a Calói 1'0 é,'
uma g.ránde novidade, engana-se. Pois já em 1912 a Terrot '

anunciava bicicletas com 1, 3, 4, 6, 8 e'10 velocidades!
... _,r.

I
• •

�'

,
- FreI' Aurélio Stulzer, nossa Ilustre conterrâneo e

autor do Primeiro Livro' do Jaraguá, :dlvulgava pelas páginas I

do "C�rreio do Povo"', um interessante trabalhO de pesquisa,
intitulado JOURI:>AJ'l! NO ANO 05 1816, registrando, cronalo-

'

,gicamente as atividades do nosso fundad.or no ano em qúe
,

na'scia' 11 cidade hoje corihecida �elo cognome de ..Pérola do

,
Vale do ltapocu". Pelo seu -graTldé valor histórico que o tra

balho encerra, nas datas respectivas serão os acontecimen,-
,

tos registrados nos dez anos do "Confira a História .. " ", em.

bora houve�sem-se d�senrola�as hã 1061 anos.

Assine o "Correlo do Povo"

, ,

InóústM8S R�unid8S· Jara�uá.l�,,/ ot,.' ',; �_ '

•

COH'PAt - Concentrados para

Comercial< Floriani
Revenda' e ássistêFlcia técnica' autorizada

SHARP, 'revendedor DIsmac e, conserto d� máqui-'
nas de escritório em geral. ,(Temes n:táqulnas ,de
escrever e som�r usadas para ve,nda),

l,;R,úß "V�nâncio, da Silvá'Porto, "331 ,".� .Fone,•.
72�149'2�-- Jaraguá (;fo, Sül:':SC, ',' ',"

,

'(�f;;::Si� 'l}..
' };�::1"'�' ��. "",_.,�� ':�>:� ',,":l,�
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-- quarta rodada, com R�rtid,s progra��das 'pára' às 15h30· "No -día '20, :terta-feirat
'KOHL�CH ADdIA.ATl:eTA�':..ii-,NtI�.a iniéia,tiya .. 1 " d��tB �0!1'�go.. EJ!l Chi�o de_�aula,·;'�lurnin�QS�,·x:.S�n; 'Jc!iQaifi"êl'n:"GtJãt.à1\tlrtm, S�t
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...,... Inêlus-. ,-
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'·a'ocIeJ;M.áqllli"a��;�klJ��a"i�c�b�.·,_e' ��atar:}duaS'làtletas � '" ',', I' •

'. Rlo'Ce.-;ro � Atlança, em RJg CprrP li §.jC�l.�S x Canto "1-Arw�� - I ,;1.._ .. .,.;. x C'yl.ru·s.\
!r�egrantes doe setee.lcjJlVid�s jar�.9u��Me e lcatarinense- �

'''':
1., ..... ,., ... , ..... ' :'1,30 Rio,' em Santa Luzla;

. .?< .' .. -l" -'_.''', '.

�e',atletiSmo.��C:Qrn,él.JtJijQI�jmgei"�esQóris,Ma�ia·R?hchL�," ";' .. :;:-'�"
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O acerto oGorre.",. QS�r$a.manas.. ,c,0,,'1)],._ 'a empresa 'a.pós;;;· I

......._ -. ' ,'� ,I.,
,J ...,,� " .:'" '.,i.,! ':. "

. '"�o I Arwen x,' C'�v'rru�-'�1JibanO 7,;

-ta",dot4ilO suc�.sO;q�.sªa�ldlJasJ t?�p.QE!,n,.,.tes do ",atletrsmo' ,.":-"". .,' ,,,,,.

.
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J�' uÁ 'di:)'S�1 Äp6s
catari,"en�,�;ltqu_e., �,ao. UOIla, �()r.e�� con çoes e-s-:::: .f

::
...

,...:
1'. ,', <W.-.'I \tIP�!.J,'�. �t,J,

.•}�,')í";'1 Yt'.l,(; ,!. N;: iti'''':'' em .M.p�:tr .,',11"""" .

dediGar&m;a6s�����s,..b J�. yj!lta �s��r ass�.• .- . .,...- c.">,,w_' �.::;::."iililJrÚ. ':"":' 1 li .,r,' '". ,.... .... _ .,'. .

')"J1'r, . .,� I" .
as, 18' rodadas que ,çpm-

ada à retaguarda fmanceU8d;l.endo QS prim�mos casos' \ :-��.,,,J ..•i, .i 1.1. f;,· -- "1JARITA PATROCINA AUTO:Mq·ß..lL��O _ A Jari-
.

,põem Q.turpq e.Çf't��no, o,

�e adoção de atle�� ...����.r�,dos no Muni�íPi�., 'J�.:"�'"..:,� t� ":." ,� jo,l .:' �"I�. �r�:. .

. ·":I"".t .'1' ,.11.< ,,',' - I t�, !�� exemplo ·de. outras, e!"pr�a�_;ja,tag��enses, está dois prime:irQ�. l?f1.9P�oS
.. A Kohlb�,c,ij, tam�em". colaborou fma�ceirall}ente' .' <'.: ,A .",?qumta I:P� 1,ultlflla rodadoa. do."prlmen'o �urß9 iriveS'l!i�do ne esporte, assim é que renovou contrato de cada chave ).\�;:lo' �.I�PU-

. '. 'ida .de" Dó�ii:l rfilá rS-e'mana passada 'a' São�'F)aulö r do ;('arneto -Norte ,Catarln�nse,tem quatro partidas. pro- de 'patrocínio' com o piloto Roberto Alexandre Pruner tar Q tíWlo� Ido çe�!me a-

par�f<�artlé!iPar"ag�t&�ä8ä'ge ír)cffc�rque'garanträ·ö seil'" ,,�··,,:9r:alllad�s.<P8f1a �te4jßal:te.s�mana:..,Sel�to.:x J:up.y,i em "_"(ß'et5)," de Camb,orlú,' para particjpär-"çt�_' provas pelo dulto éle fpte69ll(�)t?� salãö

P:�:l'Iporr� ä;,�m:lIiä����,e;' na .F.ran9�:r Atletas �e)�dás"': -,�.�aram�nTT;'·C0�sul. x-Gmástlco, �m' J0mvllle� Est�ella ,C�mpeonato, Catarinense de A4iOl1lobirli(�lilo, dlvlsão i, �,�t8;) tem'po!ada, ,

�s ·yni�à��s. fe�.er�êas� p�rtiflp_ªra�I e. na
.:moc!,ati2,ad,�"" :",XI�Bande",a�tes.,. �m Ner� R�mos" e. Ju�entus x J,'lgre, ; 'd'ést�. temporada.. O c�lendáriQ .clà)=:éd�r�ç� de �uto-. . ;', - 1�1l! ,%*" 1

"

de ��.I!O �!l1 �1t,lJ�a"..,� ��f��, JaraguSlense .a�mg.iu a ,JTI�r-. �m ��ra�ua"do ���, .�s:te, às 19· ho�as .de�teJs��ado�('�O?,IISmO do Est�do çle .Santa Catarin�,. tem preVistas, -"" r
.

cada 1,551!1�tri'?!ía•.R:"lmelra.na p�o�a;Qflc!�I, eDq�antQ,
., I,

''.i.
j .,01'3.L.

*'
...

,.'
.. I' �ltO �tapa.s:.�� RIO Negrmho, fv!afra, �a,(L�ento op S.�li "'CONGRESSO'DA'CRO-

que as paulistas tólana T�rezmha LUIZ e Julla Maria da
; �c.

' -

'.
"';"" e' Oamponu; Cidades que têm Pls,t�� p.ropn�s ,para tals NICÄ 'ESPORTIVA .;;...,j,J No,

Silva·conseguiram,�p�llli's 11,50 metro .. Estes saltos fo-, .' '�:' .,' .'
'1r

.� eventoS .. A abertura da, tempq_rada pficial d� Fauesc .

�

ram sábado e no dO�l/hgo e na tentativa extra,�um4 atle-'",
,TORNEIO INT�GRAÇÃO ::-,

.. Duas, partidas .. mov.I_�,' ,s'e�ft 'nç, dia' 24 de abril prõximC? �rp, f\1!«?I'N�g�inho, se- período de 6. a:;'J'y ,de ja-

ta ama�onense ob.te�e 1;6�"",,etro, sendo el)taoc
..
on��-, m�ntar�m�. Tp�nel;? �ntagraça� que,.e c�ordena�o � .'gumd,o-se as etapas em Mafra, d,a;15,�e.,�Qlo;,em Carni .,neiro .de; 1983, ,��rá,reali-

cacla'pelo MEC à Glmnaslade,ctIOlt ter se aproximßdo. �Ii'�movld,o FJelb �Ileml� -eSportiVO ?r�z oe
.. Ma�ta, (;IP, ....Jbc1riú, dia ,17 de Julboh�m São Be.'ltQ. dia 14 de agosto; zado em.- S,anta Cataljina;

mais do :,índice mJmime. exJgido de 1.,70:. Dóris .naõ par·-, ultImo s.abado, dta 1q, 'funt� ao .�stadlO EU�lc? p,lJW�,,, ""ei;ti'Mafra, dia �11 de setembro� em �iQ Negrinho, dia,23 na' Capital, o IIX Gongres-

ticipou dessa tentativa extra pois jál>estava', de retornO'
, . �o� g.�I,s,.ae .Marco� e Roml, o RIO .Ge�ro ���ou �e �en� "H/e outubro; em Camboriú, dia W. �� l np;verpbro .e 'em

so
. Brasileiro ;\d'a' �Qiônlc8

à J aguá do Sul.. , '.,' '. .

" C1da ao VitórIa, 2 a O, enquanto o GU8l1'am, com .:teRtos Sao IBento dia 11 de dezembro.. .
.

,ar .. :�:' de Waldir,. derrotou (1). Fluminense por 2 a 1, ..que tev.e . ",1
'

.

,
< -. !"II! ',' ne_ t . ..' 1

'

Esportiva,'-devendo "reuntr
'

__......._:*
t • '; o"· -g()P ;de honra anatado por Moacir...A classif,icação". .

," ,
�* 1"." ,. � •.

, ,.

,ceréa d� 1SÓ cronistas es-

;,"'�.. .',' .:�_ t;:.r;1I 'I 'r' ��,,� §lpóS duas rodàdas está assim: CHAVE HA" ,-=- Qruc;1;H�e ,'Pj hCrrADI�.O ADULTO DE, áFUTEBdOL DEdSAdLÂO -I 'pór:tivos do Brasil. O go-'
;PROVA. .;CICUST:IGA,iNESTE DOMINGO �'. N','m'a' Malfã''e Rlö Cerro ZtXV de Novembro e Vitória O; .. ,I")l' ",�0.meQOu esta semana - e j corri' Ilas tO a SlS rea i- .

.,

u

ve �'B" _. 'Botafomo:� Guarani "tem 2,. G�mio ß,.arib.aldkw'zaÄa.s - o. Campeonato Citadino Adulto de Futebo'l de vernador :·Jo..ge. 'Bornhau-

protnoQão,da .Assooiação. Recreatiwa Weg (A,rweg)j ser�
- l'. -

" ,
•

'

én

desenvolvida neste''CIomlngo, díà ,1'8, uma prova cJÇlísff-, e 1F11'tlminense .nefihulFI· ponto .. Ontem à. noite., 1dla �.ß, Salão da Liga J,araguaense de futebol di:J' S�lão, com sen, garantIU, em reC te

ca e.nvolveAd�· os, melhoresl• pedaUstas de Santa. 'Gata'- iogaram Oruz de Malta e Rio Cerro, além de Botafogo x rodadas 'ho Ginásio de Esportes: Rodolfo:.:Jahn, em Gua- audiêndà 'com a' diretoria

rina..
De acordo com 9 dirétor�executiwo da �rweª: 'Vat-' Fl'úmin'ense . .' ' " rarnitim 'e ,no Ginásio' de Espor:tes AtttJ� MOlIer.. Joga- d�, 1:�soch�çã.o .dQS .9ro-

dir Bruch, mais de sessenta cicUstas do Instituto Está.
..,." "r, c, * -

, ': ",.' ." "',"-r.'.\ I', �é1:am na jerça-feira Seleto x Ja-rlta;�Mstlso't :X' CyrLJs'ie .

t E rt' d S

Ed
�

H T
- j ,l,

" ."CAMPE0NAl!0·�SERTANEJQ --.·O,It..,�ampe(l)nato·.' .ftio:.MollÍ"a x Arweg'e ontem'à·noite�· Wtimno Xi Mirtes,
OIS as spo IVOS J e an-

dwal de ucaç.ao," erimg,. igr'e e da própria ..��f!,g ·SertaneJ·o, patrocinado: pe.lo comunicador.!-Atbayde;,Ma�t Mar{sol x Seleto e Rio Molha x 4rarita:�\São 8 os clubes ta CatäriJ:ta,. a,participação

deverão tomar parte nesta"competição de caráter amis- r

' d
.

toso, 'cuja '1largada .darfse'"ã às 8h30 na SC.301, d'efronte�
- �hado (Dªdt)'e promOVido pelo: Nova ",AlianQa, -atra�s ê p.artj.Cipant��_. No total serão 1'8' 'rodadas, I com turno e o seu govérno nesse con-

à Associação, segUindo os particip.a(;ltes atß Guar�mi':." �os·�t_:;:.·Ari Plermann e Sebastião Ou�ha,,·entra·lem·.sl:Ja �rretElrJ1o..' .:1 :;. �Iave..'
j

riml'��� pe� SC41� ir� ��Dt� de acesso a ���������������������������������������������������������
Luiz Alves, em Massaranduba, ·retornando p'ela mesma
via até a ponte Abdon B;:ltista, onde farão o: conto��q. e., ..

se dirigirão ao. ponto de'chegada, em frente a, r�creàti-'::'
va...Os dez: primeiros colocados, reoeberão troféus e.'
medalhas .. Todos os amantes do18sporteI do peáatsäo'
chamados a pr.esenciar, esta prova, que tem a orga'nk. .

7.açã9 : da Flederação,J1�atarinense' de, Ciclismo.. ..: ,

,_ ,,� ....

,.': '.

"

',,,, ,1' .
j .' �

�

,
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,;KRAbJSE NA, LlDEBANÇA DÓ,.VARJAQ/82 -'Co�
parttda,s' válidas 'p�la Chave B, ,o ii\! Oampeonato Var
zE!'ano'lde ·FureboJ-Varjãol.82 teve continuidade. no do'
mingó" de . Páscoa, com' â; terceira radada.. Pelà manhã,
Ferroso e Santo Ant�nf9 empataram a' 2 gols e à tarde,
Saturhe e· 'GrêmiO não -feram além de- um empate' pela
confagem minima, enquanto a Estofados Krause obteve

I

a única vitória da Todada,1 S a' 2,' sobre o Imigrantes..

Asàim;·'li. 'das9}fleaÇâO' 'desta chave-'aponta Estohtdos
Krause com 4, Santo Antônio, F.erroso e Grêmio têm 2,
SatUrno e Imigraotes 1 ponto somente.. O Varjão/82'
terá desenvolvida neste domingo a $U_8 quarta rodada"
com os seguintes jogos: 9h -.- Sempre Unidos x. Vidra
çaria Joel, 14h - Vila I,.enzl xVeteranos e às 16h "T
Figueirense x Olímpico. .

"

""� fI
"

�.

,. I 1

,l'! .

,ESTADUAL DE ..GINASTICA OLTMPICA EM JARA·
GUA - A Federação Oatarlnense de Ginástica divulgou
esta .gem�Aa ,o oalendárl�, ·de c,ampetições desta tem
porada1" que ,contém o Campeonato Estadual Adulto de
Ginás-tica OUrnpiea. marcado para Jar:aguá do Sul.. Vai
de maio:· a de,.zembro,. neJe estão COQtldas as seguinte,s
datas ·e lacais: 8. e 9 de maio, em ·J.oinville, ginástica
o!ímpica'M/F,; 20 a 2,ª de maio, em .Brusque, ginástica
ntmica desportiva pelos Jogos Escolares Catarinerises;
19 a'20 de junho, em,ltaJai, Estadual Infantil de ginásti=
ca,olímpica; 19 e 20-de junho, em Itajaí, Estadual Illfan- .

!O�Juvenil"e�,tAfam;til,-dei giA8stica olímpica; 19 e 20 de

J�nbo� em "Blum�nau, Estadual l(;Ifanto-Juvenif d.e ginás··
tlca' lltmiaa deSp�)'f:tivjl;cl!e 8 'de, I:Jgosto,' em Videira; Es
tadual Juvenil de ginástioa olímplcà; 28 e 29 DE· AGOS
TO ·EM JARAGUÁ DO SUL, ESTADUÁL ADULTO DE'
GINÁSTICA OLIMP.ICA; 1;\.,e 12 de setembro, em Blu-'
menau, Estac(ual Mirim de ginástieaolímpica; 18 e 19 de

�ete",lbr�, em Florianópolis; Zonal"Sul Adulto de ginásti
c� ohmplca; 25 e 26 de setembro, Estadual Mirim de

'rl���ica ·rítmica desPQ�iva;, 16 a �3 de outubro, em

tajal., Jogos Abertos' 20 e 21 de novembro em Join

�ille, Estadual Abert� IndfY_!dual'de glnástic� olímpica;
I
e 4 de dezembro, em Sa� Bento do, Sul, Brasileiro

nterclubes Infanto-JuvenU de �inástica olímpica; 11 de

��Zel'nbro, -em São Bento clQ Sul, BrasIleiro Interclubés'"
n a�P.-,Jux�nil de gi.ná�ti.Ca alímp,ica; 11 de dezembro,

em:;i'!p!J1Yill,e, E;s..�a9u.al hJSivJdual
�
de< ginástica olímpica

e r>i.t.mlCa; desp.ortlv�..
�

. .

"

.. "

'1 •
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TORNEIO' 'NORf�"CÁTAR�ENSE'� a VI Tomei�
r°rte, CatarJne.p.se de, Futebol terá neste domingo. a úl

c�mat�tt� �o.�r.irneiro_tutno a �a fil!la�ta-felra, dia �1, a
tr mPfe�t;!otaçªo da §ua.rta ,rp,dada; 'com duas partidas,

p:�s er.!Qas .da. domingo últimQ, em. razão das' festàs

B Scoah�as.. Nó dia 6,pa,sado� em jogo antecipado, O

c!ependl foi goleado em Joinvie!'le, pela Tupy, pelo es

'Jor
e �e,4 t�nto$ a 1, enquanto o Estr�lIa, também em

di !WIlle, sofreu revés diante da 'Tigre, 1 a O, Isto no

foa '" Assim, as duas partidas faltantes desta rodada

a
In tr�nsferidas de comum acordo para (') dta 21 de

E.s "erla�o naciOnal, entre Juventus e 25 de agosto nQ

to ���ao Marcatto, e Ginási.� �. Seleto, em São Ben·
. I �

.

.... ,
.

l

·cla�slfiéação. mesmo com as partidas que fál
qUarta tõdada, está-·áS'Slm��VE'''A''·i;;.... Tu-

l3aépendf 5, COilsul 2, Seleto. 1 e Ginástico�I,O:t
"S" - Bandeirantes 5, Tigre'4, 25 de Agosto 3,

ram
2 e Juventus. O�; �os: 14 J;Ogos j'á '�eallzados, fo

qUe rna�cado� �9 ,go'ls;�c0"':l :médla. de .3;5� !endo o ata

pY ,(�als POSitiVO o Band�lrantes. (9), ·segUldo.c.pela Tu

Gin -
.

e aaependi (7) .. 1 A defesa- mais vazada' é a do
a�tlco, com 8' góis.: "l,'

.

.\

: ,

..

, '

; ' ..

'� ,I'J1 í: :; �.�

MaAlúRG,CA:1 JOÃo�::WlESr
.

'$.A.

SéritiorE$Àcioniks: .

�

••
'

f Erbcu'l'R'i�nto aQ§ precéitos le�is e estatutérios, submetemos à aprecia
- ção de V.Sãs., o bàlanço patrimonIal e qemais demortstrações financeiras referentes

. ao exercfeio social encerrado.em 31 de janeiro de 1982-: Colocamos-nos à disposi-
.I

...... � ção dqs �nhores para quaisquer esclareCimentos adiqooais.;
.

,
.

Jaragf,Jâ do Sul (SCI, 10 de março de 1982

• A DIRETORIA .

,f.Ma Presidente EpitáciG Pes:;õa, 2'388 , ,

, CGCMF 84.430.76810001,95

Jaraguá do Sul -'Sanla Catarina

.- )
,

b.

.... ,..,��. fOo,"'iI..o\. ii! �
.............. .;;.;

RELAiTÖR,� DA DIRETORIA

BAlANço PÄTRIM0NIAL ENCEltRADO EM.31 DE JANBRO DE 1982

(valoies expressos ein milhllrtis de ClÚZeitõs)

1982'
.

�87.3H1

lI..ill
69

17.464

1Qll4?
121,326
23.358
3.&40
1.300
2.508
562·
'784
57

1.864
'60'6'

3.138

§§J2Q
9.469

23

.9.446
fi1l
577

�

m:���
111:203

52-403.
58.800

'PASSIVO
I'

Nqtas Prem. a Pagar , ...•.....•.••.•.•

Instituições Financeiras : •. � .-. '.' • -; ."';.-: .", •..••• r

Direstores/Acionistas ..•....•........

Prov.p/lmp.�Renda .•...•...•....••....... ,.
.

- -Contasa Pagar ,..! ••.•.••.•••.•.•. , •.. , ••

PATRIMÖNIO LkluIOO , , .. ; ..

Capital Realizado : , .

• f��j�!��i:IÃ��ii���::::::: :'::.:: :::::: ::::::
Reservas de Capital. . . . . . . .. . ..

.Correção do Cap;tal .. _ ............• , ••......•

Res. de Investimentos ..

Res. EspecialDL 1.892 .

Reservas de Luaos. . . .......•.....••...••

Aes. Legal.............. . :.-:- •
.

dRes. p/Äum. de Capital. . .

Fundo Resgate Ações
TOTALDOPASSIVO

.

1982

.lJ!.Q.§llli
35.599
2.833

20.037
3.444
55.228
35.172
7.734
3.608
5.366
8.210'
3.454

�
4.075
" 21
4.07·9
1.159.
4.175

�
108.000
'108.000

127.762
iõ4.52e

2'.483
20.753
29.838
2.158
20.139

, 7.541
459.794

1981

�
23.211
1.589
12.285.
1.608

38.809
9.290
8.336

•

3.536
2.883

5.1·99

13.698

677
2.121
10.900

1.!.Q.ill
60.500
61,000

500
25.025
24.495

53G

25.270
1.842

20.404
�

231.239

.DEMONSTRAÇÃO DAS,ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

(valofes expressos em milhales de cruzeiros)
,

1982 1981

1. ORIGENS Df RECURSOS

Lucro Uquido do Exercléio , , , .

,Depreciações. .

cOrreção Mônetéria Bãlanço .

Alien. Direitas c;a Permanente .

Realização do Capital Social. ,

Reserva de Investimef.atos.... , ...

Redução!Aumento do Exiglve{ a Longo Prazo..
.

TOTAl DAS ORIGENS. . .. .. .......

2. APUÇAçOES DE RECURSOS

Dividendos Propostos.. . .

Aquisição de Direitos do Ativo ImObilizado'.
Aumento do Realizável a'longo Prazo ..

Aumento dos Investimentos .

Aumento EquivalênciaPatrimonial .....
ReduÇão de Reservas ....

rOTAL DAS APL/CAÇOES ..

3 .• AUMENTOJflEDUÇÃQ DO CAPITAL CIRCULAN·

\ T.E LIQU100 .

53.228
4.966

113.030)
3.875
500'

1.675
1189)

50.965

7.712
5.463
.374

49.660
16.916)
1.125

57.418

31.8'9
1.685
14.8961

68
19.500

430
7.572
56.578

7.557
17.820

116
. 8.375
7.879

41:7;,'?'

16.453) 14.831

. 19i11' � r

1������( C�=�;;�:: ::: :���:� ::::�:�:::::::::::::
139 Salarios a Pagar '.' _

� , ••

10.378 ,g=g::���!r���:'::: ::::: ::�::::::::::::
� Instil. Financei,as .

9.479
Prôv.p/l.mpostodeRenda

·

.

21�gg ·��?�����[�iári��:::::::::::::::::::�:
2 438

Comissões aPagar.. . .•.•..........••.•...•••.

'304 Notas Prom:a Pagar .......• _ •. : .....•.• 1 •••• �

194 ,Çontas a Pagar .... '. � .....• I.'
••••••••••••••••

57 EXlGlVa A LONGO PRAZO , .

500
_ 135'
2.209
38.949

LW!
13

2.315

2lU
203

,

.

CuiêuLANfE :
·

..

." ooporib;ldãdes ..

������:O;Oi�U;::�::::�:�::::::::::::::
Créditos ..•.•....•••••••• � • '�'7. .•••••••••••••••••
Duplicatas a Receber '� .. � •••••••

(-) Titulas Descontados ..

(-) Prov. p/Deved. Duvidqsos' •••••••. , •••• \ ••

Depósitos Prazo FIXo .•••••.••••••••••••••••••
Bancos CNfnculada ..•••••. o •••••• o •••••••• o.

�

�����:in��eoa:� :�:::::::::: ::::: ::::::::::
�;:���ni.e�i�·::::::::::::::::::::::
���:���.�.�r.::�·::::�:::::::::::::-::

�.:e;.;.;.;:�;,;�.::::�::::::�:::::::::::
·

Seguros d'Vence?: ......• : 0,:; � ••••••

· Ercargos Fin. a '\Lencer ...•••••• o. :•••••••••••
REÂÍJtAvá ALON!ID I!RÁtO .

Def?{lsitos .Eletrobrás .

PERMANENTE .........•.....••• _ : ..
Investimentos ..•...•. oi, ......••. + ;; .

Imobilizado , .•..••...••...•..••••••••

TOTAGDO A1'1110 459.794'

DEMONSTRÀÇÃO DO CAPITAL CiRCULANTE LiQUIDO

(valores expressos em milhares de cruzeiros)
1982 1981

ATIVO CIRCULANTE'
No Inicio do El$erclcio ,

..

No Fmal do Exercicio .•..........
. /Total ..

.

PASSIVO CIRéULANTE
No Inldo do Exercício , .

No Final doExerclcio . .

Total. . ..........••. . ..•.....•••.•

.

, CapitaICircul�nte'Uq�ido '''�''.''o

1 19.833
�
67.486

46.7'9

l}�:n�
106.746 48.463.

l��:m' 1�s:m
16.453) 14.83n

...:....-

53.228'

(20.753)
(1.624)
(7.7121
(3.000)

120.·139)

• r I"

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADQS EM 31.01.82

(Valores expnlllSl)s em ..._ de cruzeirosl
•

t 1982

RECEITA€lPERACIONALBRlt1'A· ,
427.57.2

1-) Devçluçôes eAbatimentos.. .. .. ..
3.75ã

RECJrrJ,.'�:rc,�Ls,yQ=::::::::::·::::::: 3:�:���
I-I €ustodos Pfodütos Vendidos .. � ..•.••••. :

163.536

LUCRO OPERACIONAL BROTO.. . ... .•.. ..••.. .. .• 178.925

'1-)Dosposao�................... 142.040

Honorários da Diretoria '..... •••. .• 10.400

OespesasAdmínistrativa.s•••......•••.•••••• ,. 31.563

5?-�:�'���:;::::::::::::::: 50���
DespesasFinanceiras : 54.922

1+) ReceitasFi�nceiràs...................... 12.751

( + 1-) Resultados. de Invest. avaliados p/Patri·
mO<lki liquido ..

' ' '
.

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO , .

( +) Resultado não Operadonal ..........••••••
( +', Correçäo Monetéria Balanço ..••.....•••••

• LUCRG AN,ESOO IMPOSTO OE.RENDA ....•. , ....

1-) ProvisAo p/Imposto de Renda " ..

LUCRO APÓS O IMI?O$TO DE RENDA ,.,.

LUC�ÕU��fJß"�tx�}��a�:��::::::: :!::::::
Luc", lquidoporAção , , .

198'

2.12.496
í.í30

40.615
l.BU§.!
70.746
100.005
5'4.317·
4:928
14.988
25.440
'.302
124

20.Q46
4.632

7.879
4.5.688

801
4.896
51.385
Hl.030
35.355
3.536
31.819

0.52

(6.9161
36.885
30.719
13.030

�
23.798
56.836

'\5��� {,

0,49

I I

DEMONSTRAÇÃO DAS �AçöES PATRIMONIAIS .

, .
.

DISCRIMINAÇÃO

SaIdoem ;,'.01.8Ô •• �.:.'•••• : ..... .}.....
=��I·::::::::::::·:::::
Forrnaçäp de Reservas •• o o •••••••••••••••••

��:":�dk:ic;:::::::::::::r.:�:
Destinação do Lucro;
- Reserva Legal· artigo 193 ..

I - DiVidendos Propostos •••••••••••••••••••
- Fundo p/Resgate de Ações .

-" Reserva p/Aumento deC8pita1 ..

���;,��·��a�i:::::::��::::::::::: ,."
AumeritodoCapitalSocial ••• ,. •••••••••••••
Formação de Reservas ..

Redução de Reservas ..

CorreçãOMonetária •••• 0 .

luero Uquido do.El!tercido .

Oestinacão do Lucro:
- ReseivaEspeclaroL 1.892 .

- Reserva Legal· anigo 193 : ..

- Dividendos Propostos o � ..

- Fundo p/Resgate de Ações 0, oa ..

, ..... R�ap/AumentoCapitaf••••••••••••••
Saldl>em31.01.82 , ..

CAPITAL
Realiz.

23.500
17.500
20.000

61.ÓOQ.
47.000

.
Lucros

, Acumul.A Realizo
Aes. �
Capital
8.236
(B.2361
-"-

430
24.595

- � !;=,-.-

Patrim.
Liqllldo

41.666
'

19.500
430

24.937
31.819

(7.51l71

110.795

500
1.675
(1.125)

108.239
5a·228

-.-;;-

.,
, ,

'Em nossa opinião. ás' demons�ões fmanceiras referidas no 'primeiro pará.
grafo, lidas em conjunto com as notas expicativas. repesentam�mente a

posição patrimonial e a situação financeira da METALÚRGICA JOÃO WlEST S/A..

Examinamos o &danço Patrimonial da METALÚOOICA JOÃO WIEST S/A., em 31 de janeiro de 1982. o resuftado de' suas op8faç�s, as mutações patrimo.. ,

em 31 de iiillf!iro de 1982. as corresPondentes der1lonstr8ÇÕeS de resultados. das niais fi as origens c aplicacÔ8S dß recursc<": desse exerêtc1o, de conformidade com os

lt1UIações palnmooia,s e das oiig<!Ós e aplçações de l8ClK$OS do periodo f,",*> nes· P'� coo_. Qer.ÍIi1Jeote aceitos. aplicados de """"'"'"u_. el(CeID

.. data.. . _,

! �to a6 exposto nioota�xpficativa n.O .05. com o que conc"ordarnos:

. * d�trp��f' �n!I(ICdi'eir"" cJ,d e�erclcid�lL.di! i6saneilJ�à1�;1'd j Joinvll1e (sCI. 10 d'l<Ili',çQ. de 1.�1i2.
'

que se �esentam para Ins e colJ1P8l'8:Ç8o. ta'irlbêrt'hora". fA.'rn s·alttil.ClU ;:t. \:.: tI � "f.l'!"--"'t 1'. • I t�

_ no"'i!F��Onsoátve "'lIlf!IIS�.-rotoria ge�........,':'"" J AUDIT - SERViÇOS DE AUDITORIA S/C

Ia&. inçIuindo po' coos1.gu\7.tê'ä's'!>«ivas!cl r""",,ös'''''''''''''__�... a .' -l' • CRC ISC) 05�1l ,

.

4'fl;ai;ão de outros procedimentos técnicos de�. que juIgatnos� WILLIAtl KOHlÉR
.

�s,dfcunst3ncias. ,

- -.' ,.
. Contapor CAC(�CI523S

-.j<

PARECER DOS AUDITORES

Aes. de
Lucros

9.930
'(9.264)
''':'':�'.'''

-,-

(500)

�"'.-
.
1.59l

2.267
20.404
25.270

tZl�.?_:;)
(1.125)
2,905

31.819

• jí.59tl
17.5571
la.a671" '"

(20.404)
i5oo,
500

.25.025
(25.025)

1.615

105.334

.1 ,)1

-

-;-"! t,..,).

/: r t, I tt2\·.��:=d�ltrOladas e Coligadàs .

•
_ Incentiv�s Fispais.

) ,� Volumánas .. ,.: ..

,
.' TOTAL , .

.J �.3r ·E�stimos e FlnanclamJ!ntos.

1982

149.452

�:m .

155.056

1981

50.146 -

946·
..!.,.;lil
52.403

20.753

127.762
,

'.624

·3.000
20.139'
29.838

Clrcu·
lante

54.60'
___§]]
55.228

longo.
PrazoDiscnnllnacão

Para Capital de GIro
Para Capital FIXO
TOTAL

2.41/'moIjiIizado

_ll
21

1982Valor'

Corrig.
36.750
49.692
46.099
6.747
5.032' ,

1.236
9·

3.619

149.194

Deprec.
.Ac\-lmul.

1981

Valor,Liq,
i8.788
22.775
11 ,357
2.070

, 1.{j'2
lia'"
'3

1.423
_l§!!
58.BOO

I Discriminação
'. Va,lor lIq.

36.760
45.848
21.474
5.495
3.662
.961

'. S.
2.637· ,

Terrenos
Construções .. , •..•.....

MáqUinas e Eqúipamentos
Ferramentas e. Utensílios •.

Móveis e Utensílios
Veículos ..•.•..•.•...• � •

Biblioteca .

Instalações Elétricas •... � .

Imobilizações emCursO•••
TOTAL .

3.844
2'1.625
.1.25:r
"370
275 ,

4'
982

"OS empréstimos e financiamentos em moeda nacional. estão
atualizados êle acordo com as taxas contratuais e indices mone·
tários vigentes' na data do encerramento do Batanço. O 8esq-Fi·
name, com Cr$ 21 mil no longo prazo. vencerâ em 09.08.83. à
taxa de 22% aa e garantido por alienação fidu<iaria •

NOTA03 - EMPRESAS CONTROLADAS E'couGA6AS:, ')'iwj ,H "", ...

Emp'esa .Capi!"' Panjcip.l· %" Ila�. yrr.�� .• IJ1V8!If':I!é!i:·AIlIi"';'
Soc,al Quotas Liquido EqtivaL Conig., do.�, ,�

SIMESCS.A...... 309.120 49.497.217 29.46 498.761146:932163.724 \'6.'792.� I

$c'ap Stee! Ltda, •� 1.386.000' 99,00� 2.520�) '.-('\24<'
TOTAt ...... , ... 310,520 5Ó.883.217 591.296149.452156.368 6,l!,iI
NOTA 04 - �::'�:�s��'��C,$ 1 08.000 m�. represeOtaao Pôr 1 óá.ó60.oéi) 'N':

.

ações. sei\do; 52.378.452 ações ordinárias, 5.77j.148 ações PI&-
- ,.

f...enciais Classe "A", 497.317 açiles preferenciais classe "8" ..
49.351.083 ações p,eferenciaio>Classe "C". norrinativas ou ao".,..

�:i�o�ri��� ����I.�nist�. todas com valor noiDnal de0$ 1.00 (hum

As açöes'Prefareóélais'o1iQ terã� cti<eiro a VOIo e gozariiQdas� .

\fj:lnta�;· '. �

.

a) PriorKfaãe na distribuição do oMdendo rhlnimo obrigatOrio:
� . �:' zr:���ov=::-g�n�:; ��� a,dinérias, mctusfve •

. participação em todos os aumentosdeeapitaI, pÔrdiStribuição de�
crOfi Oll r,es�as pro�t� da correção monetária ou não.

NOM 05 - MUDANÇA DE PRATICAS cONTAaas
A empresa constitui no exercício findo em 31 de janeiro de 1982..
provisão P8;ra pagamento de férias de'seus empregados, nomontante
de Cr$ 414 mH, imputada po resultado do_ No elÍ8rdI:IO_
terior esta provisae não hayia sido,cons�.

\

1 J
DIRE'TORIA _ .

ADEMAR H:O. FURTADO· 6iretor
CPF 122.919.359·68 i
AtFEtJ TARCISIO GARCIA· Direlor
CPF 005.71�.709,15' I ,

INGOMAR .;oRNBURG \

���fge';;'1�����i�lade. C�c{SCI 5.799

I.�
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Fat:o de grande importância acaba de assinalar uma destacada empresa ja-
, I raguaense, que em maio próxim� completa o seu décimo ano de atividades. ,I: fi CARRO� ,

Com a recente aprovação do' ser feitas na Comunidade São �ARIAS ARGI LTDA, fabricante .de furgões, carroçarias metálicas abertas, :Y' eixo e

Departamento Regional do Sesi Judas Tadeu, no 'horário das 9
trailer's, 10ciJll,izada na 'Rua Dr. Enrlco Fermi, 113, no Jaraguá Esquerdo; que está regis-

'de Santa Catarina, a Agência às 11 horas e das 14 às 17 ho-
trando a fabricação da sua segunda milésima carroçaria, 'que integra um lote fornecido

O
'_,

,

"

'

de Jaraguá do Sul colocará em ras, sendo ne,cessários a apre.: à ,Lundgren Irmãos Tecidos S.A. (Casas Pernambucanas), meta esta atingida em ràzão governador Jorge Bornhausen aprovou convên�
funcionamento duas turmas do sehtação da carteira profisslo- do bom conceito e qua.lidade dos seus produtos, Já conhecidos em todo o território na· que a,Secretaria da Educação assinou com a Fuliél
,�rograma �e desenvolvimento In- jnal e último envelope de paga- clonai.' '� ção Catarinense de Educação Especiar, 'vlsandõ a ,c(y.
fantll - Jardim de 'Infância _ mento do pai ou da mãe se

A -':mpresa, com a crescente aceitação dos seus produtos no mercildà' bra- locaçã d f . á' di' I
,. d

, Junto' à" Ccmunldade São Judas ambos trabalharem e certidão . silelro, vem se expdndlndo rapidamente e a partir deste áno, pret",nde Instalar, de for.ma
'

, .

O e ynCIon nos, aque a .pasta à disposição ,8

Tadeu. Oinfció das aulas'está de nascimento da criança. gradativa, filiais em algunsEstados,'dinamizando �esta.manelra à sua participação nes·' refenda entidade, para prestarem 'serviços as várias
Previsto para ,o 'segundo semes� te mercado. E dentro ainda do seu 'programa expansionista, a Carroçarias Argi Ltda não Associações de Pais e Amigos dos' Excepcionais -
'�e, 'atendendo, a. quarenta crl-

' Crianças na faixa etária dos )tem eisquecldo o mercado extàmoi uma vez que desde ,o ano passado participa de 'um APAEs - existentes no Estado '(Ie Santa Catàrina�
,

,anças. 3 aos 6 anos têm possibilidades consíSrclo de exportação dirigido pelo Centro de Apoio Gerenciai' do,paraná, colaborando, O número de setvldáres, da Secretaria da 'Educa'
.I, de serem Inspritas, dllfldo-se assim, para elevar as expa!fações brasileiras.' ,", "

- , ' .

',': " ,
� preferência aos filhos de mães " .' Isto tu�o ,está sendo alcançado prlnclpalmente'pelo'prlmor dos produtos que çao a serem drstl'iibw-fdos é de '720, pata a realização

As inscrições para matrfculas que trabalham nas Indústrias, fabrica; aliada a visão empreendedora da diretoria, que é 'encab�çada pelo Sr. Rolf B. de tarefas lila 'Fundação- Catarlnense de ,Educação Es-,
�mam realizadas.qulntÇl e sexta- e aos fil�os. de trabalhadores Hermann.,' pecial, na Capital, em mímeto de ,120 e' nas APAEs,
Teira, porém, .nos dias 19 e 20 das industrias, considerados d 45 'd d

•

I I J d S'
'

de abril, as mesmas poderão mais catrentes.
' , . e, CI a es, mc us ve ,araguá' O, ui. ,

(,
'

:�//m//////////H/H'//////H//////�///dÚ////HH////H����
, ..

',' ".'.:,-�' �stampe .Mod�.,ent�ua' Camis�ta,. >1, ''''1
AGORA � POSTO DE VENDAS DA MARISOL voca DEFINE' A ESTAMPA PÀRA�APUCAR EM SUA cAMiSErA."JÚNTO COM '_

.

.., ,DESENHO ESCOLHIDO voca COLOCA O SLOGAN DE SUA CRIATIVIDADE OU O 'SEU ,NOME. ;;> ,

, ,':- ,;__ • ,I,

•.

,"

_ 'A _TAMPA e FEITA � �ORA.
,',

�,,',1,r; S'� ,,--'"

�d�;�Mw�AW���ÂW'AWHH/)w'u//.u.uH';�j':'
....

�

�
�

• .,!;

'�í ,�.� [7' .' .....
7'

J ,;:fI)

, Caldeirão .. Político,
"

�' �

--:- A ,imprensa noticiou que "o voto do 'PT será
sérIO, consciente da necessiidade de· fftalmente
m�dar. .a sociedade. O voto útil é votar no :PT, 'a

,prm�elra, coisa que o PT fará chegando ao Gover-
n� ? não enganar ninguém. N6s'mudaremos a ad
ml.mstração que c�nallzará todo o contingente poIítlco do Estado em favor de mudanças por traba
lho, .terra e liberdade". A afirmação é do cendlda- ,

to do PT ao Governo do Estado, Eurfdes Mesco
lotto, em entrevlsta que concedeu na Capital do
Es�ad!>, ao Clube de Rep6rteres PoHticos de Santa
Catarina.

, -.- E o decoro parlarnentan? Bem, o :decoro' vai
muno bem, obrigado. O recente eplsõdlo do dep.Tavares Lopes, do PTB e o dep. Küster, doPMDB
resultou numa pes,!�isa do que, no gênero, já,acon:

"

teceu na assembléla catarinense. '

De acordo com o Regimento da Casa exige-setratamento de "êxeelêncta" "Nobre" :·S ... "

"O tad""
I' , en.,.or, '

e�u. o e, Nobre 'Deputado". Mas o jeitinho
b�asllelro de burlar a vigilância do deputado..presldeh�e se�pre �uda a situação. Tempos, atrás jáocornam dlscussoes 'entre os acima mencionados
deputados. Tavares falava da tribuna e Küster não
g?st?U do 'que se tratava e disse: "Vossa excelên
cia. 'e um b.?bal�ão". Os anais _do Legislativo ca
farmense sao ricos de tals ocorrências em meiode acaloradas discussões. .

','
Foi' assim com UIlL "bobalhão", que o depu

. tado do velho PSD, Jota Gonçalves, se dirigiu ao

,colega Volney Co�aço de Oliveira, do PSP, que'aca�ou lhe desfermdo um soco. Funcionários de
entao lembram ter Gonçalves se apoderado de
uma. cadeira, para atirar em seu agressor, -sendo
cont�do por outros colegas. Mas, em sua defesa,
algue.m a!remessou ulJ1 cinzeiro - provavelmente
.em dlreção d� Volney,- que acabou atravessando'
t�d? o 'plenário, para atingir a vidraça e cair no
pátio '�� estacionamento do antigo prédio da As
sembleia (!ltual Quartel da Polícia �i1ital').
;, Tam�em com desaforos do tipo "bobalhão" e
palhaço , o udeflista Tupy Barreto pai de Jalson
em 1962, recém saído de uma mes� do Roda Bar'
c�ntam ,

testemunhas - verberou contra Estlvalet
Pires, h�er do PSD, fazendo vir em sua defesa o
valente Augu�to Brezol� ....:... "sou homem para bri
gar com

. revo�ver ou sem rev6Iver", foi dizendo,
mas � briga nao chegou .a :··'mto. E por algum tem
,po, fl�?U' conheCido cer;!0 proprietário de um fa
moso Coldro vermelho , exibido em uma sessãoda Asse�bléia, num pau que quebrou em torno
do deputado Volney Colaço de Oliveira ,_ nova-
'mente chamado de "bobalhão". '-
'- �as �ão fOi. apenas a Assembléia local des

ses �rlstes acontecImentos. Na nossa pacata Ja
ragua do �ul,. a Câmara de Ve'readores, foi palco
d.e lamentave�s a90nteci�entos, projetando negativamente a cidade que era conhecida' como a ter
ra do "bang:bang". Certa feita até um notório pu:"xador de vel?ulos, e�a delegado de Polícia, o 'que,
a�mentava amda mais' a Insegurança de seus ha
bitantes. Mas uma sessão da Câmara marcou prof�Jndamente a degradação legislativa. Desde cedo
notavam_-se pessoas post�dàs suspeitadamente
nos corre,dores e' entre a asslstênclá do Fórum.
AI�o estava para a.contecer. E não deu outra. De
pOIS de alterados os �nimos dos vereadores, pro
voca�os especialmente por orientação de um ex
prefeito, o plenáriO da Câmara foi assaltado por'
esses elementos estranhos, munIdos de "brunl-'
dores" (�orracha roUça para polir arroz), .armando
se o m.alOr sururu, onde além de S9COS, pontapés
e c�delradas e mUit<?,s nomes feios, até teria apa
r�cldo um revólver braunlng" que todo o mundo
disse ter visto, mas que ninguém encontrou' em
lugar algum. João Lúcio da Costa, então vereador, '

sentado de çostas para a mImerosa 'assistência,
na hora do assalto, �cabo.!!_apanhando sentado, com
a q�ebra de seus oculos, pela-ª lambadas que re
cebia de todos os lados, colhido de surpresa. O
decoro' parlamentar ainda mais uma vez foi, arra
Ilhado e o covarde ato ficou impUne até os dias
de hoje. : I! - �fiJ

Sesi abre matrículas para

jardim de infância

atUo DE DIREITO, DA COMARCA DE JARAGIIA
,

DO SUL Documentos
Extraviados

r
.

. .

..

E D I T A L D E L E I L A o-

, ;,
'O Doutor HAM,t.TON PUNIO ALVES, Juiz
de DIreitO da Comarca' de, Jaragui do

/' Sul, Estado de Santa'·Catarina, na fOrma
da 141, etc...

.

. ,

FAZ· SABER (em resumo, art, 687 do CPC) o
seguinte: - Venda ein 1.0 leilão: - Dia 22/04/
82, às ,14:30 horas. - Venda em 2.0 leilão: -
Dia 12/05l82, às 14:30 horas, por' quem mais der
e maior lance oferecer. - LOCAL: ,_ Ediffcio do
Forum desta Comarca. I;XECl:JÇAO N.o 8.459. -

,Exeqüente LATOARIA E, PINTURA IPAVA LTDA.
- Executada SERRARIA JARAGUA lTOA. ---:.

BEM' À SEA LEILOADO: ....... 1)' 150ms2., de ma

deira para assoalho, beneficiadrt1 em 22 milíme
tros, em diversos comprimentos em madeira de
lei, avaliado em Cr$ 150.000,00. _:_ Nos autos não
consta qualquer ônus ou recurso pendente. -
Dado e passado nesta Cidade de Jaraguá do Sul,
aos �O dlas do mês de março do ano de mil no-'
vecentos e oitenta e dois. Eu, ADOLPHO MAH·
FUD, Escrivão, o subscrevi.

,HA.ILTON PUNIO ALVES
\ JuiZ'de Direito

'\

O .s-, Elizaldo Leut
precht, residente em Ja·
raguá do ,Sul, extraviou
os documentos do seu

Ford Corcel 76, cor ouro
libra-metálico, placas JS
1,550, chassi n.o lB4DSE
38675, alienado 'pela Ford,
Financiadora S.A., CertI
ficado de Propriedade n.o
0027804 . �Qr ter requeri
do segundas vias, tornam
se es originais sem efei
to.

'Jaraguá do Sul; 17 de
abril de 1982.

, ,

r'

Sr. Assinante
,

,

Você é muito lmpor
tante para n6s. Quere
mos l que receba regu
larmente nosso seme

nário, porém, caso' es
teja ocorrendo alguma
irregularidade 'c o m o

não recebimento ou en-
I

trega tardia, por favor.
, comunique-nos, p a r a

que possamos sanar o

problema. Nosso ende

reço: Rua Cei. Proc6pio
Gomes, 290, Telefone:
72-0091.

AUREA �OLLER GRUBBA
.

TABELlA DESIGNADA E oFlCIAL DO REGISTRO
DE P�OTEs1'öS.

'

.

- EDITAL-
Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em nos15o ,Cartórió para tratarem de assuntos de
seus Interesses; ARNO DOijN --. Loteamento.
Jardim Figueira -- NESTA - ALCEU MINATTI -

Estrada Rio Novo, s/n.o - CORUPA - EDI6ER-
, TO SCHNEIDER - Rua Roberto Ziemann, 553 �

NESTA! -:- EUGENIO GREGOLEWITSCH ...,- IRua
Pastor Äl,bert Schneider, 1288 ........ NESTA - EVE":'
RALDO EDV<3ER HELLER - NESTA - IRIANE
AMARO DE OLIVEIRA - 'Rua Sertãozinho, sln
- NESTA - JOS� PEREIRA,- Estrada Guara
ni-açO --- GUARAMIRIM - JOS� PAULO DE AZE
VEDO, Estra�a Bananal' do Sul, KM 8 - GUARA
MIRIM - JOÃO DE SOUZA - Rua: Roberto Zie
mann, 239 - NESTA - SÉBASTIÁO GIOVANEL
LA - Estrada Itapocuzinho, s/n.o ,.....-' NESTA ;_

VALDIR,-VICl< - Estrada Guamiranga, sln, C.P.
93 - GUARAMIRIM - VALDIR JOS� BLUNK -

Três Rios do Norte .- NESTA _- RODOLFO
SCHULZ - Ruà Preso Epitácio Pessoa, '258 -;
NESTA ,_ JOS� DAV.ID CORDEIRO - Rua '225,
n.o 656, após a Rua Carlos May, lateral da Rua

.

Joinville - NESTA.

Jaça uma Assinatura
I

do "(orreio do Povo"
I'

(r$ 1.500,00:li
AUREA MULLER GROSBA

Tabeliã ,Des�gnada

Ilur tabnta a lua 12uunda milélima tarrotaria e aDuo[ia ioltalatão �de tiliais

o
'A segunda milésima carroçaria Argi_ no ...ercadO

I. ��

Eleições: O osiçãO

campanha de "alto
to" , çomo conatru
um hospital Fegl
Ja...guá ab Sul. �1I
vas' pontes sobre,
Itapocu e outra sob,..
raguá, prédiOS para
legacia e cadela.
,deregacis regiona

,

tori. estadual, ililpl,
.

çãQ dos Escritórios
nal8 da -Celesc e Tel
"enfim; a descentrali

.

de todos os 6rgãos
. uma otdade s�de d
crorreglãó deve ter,"
de outros pedidos, q
rão parte de nossa

tégia polftica".
Além disso, a t"eaU'

de exposições na ár

gropecuárla, asfalta
das rodovias Jaragu
merode, Corupá-São
to, Joinviiie-Guaram
,pela estraaa velha;
las, telefonia rurak.
como, a participação
microrregião nos escal
principais do novo

no. O candidato, de
.

do com o presidente d
ret6r:lo, mostrou-se r

tivo as aspirações dà
crorreglão, "considera
por ele como Justas".

A campanha. eleitoral
deste ano, rumo. ao

'

plei
to de 15 de novembro, .se
rá de nossa parte, de ní;'
vel elevado, no entanto.
-qualquer critica maldosa
ou facciosa aos candida
tos do PMDB,. será res

pondida ,a altura, Isto é,
cada nro. dado pelo PDS,
será' respondido' por uma

rajada pelo PMDB. A afiro
mação é, do prestdente do
diretóriO municipal do Par
tido do Movimento Demo
crático Brasileiro, AlteviI'
Antônio Fogaça Júnior, ao
relatar encontro mantido,
como como represeptante
do' Vale do ltapocu, com

lideranças ,peemedebistas
de Joinville e com o se

nador: -Jalson Barreto, can
didato do partido ao 'go-,
verno do Estado.

.

O Presidente do PMDB
de Jaraguá do Sul dlsse
que a campanha do seu

partido, Ilmitar·se-á a apon
tar as falhas admlnlstratl
vas que existem e pr.egar r

a Jsua filosofia, sem entrar
no terreno das retal iações
pessoals, que no seu en

tender Ué muito perigoso"
e que não, conduz a eolu-. CONVENÇ6E$ ,

ção alguma. :�, por tsso..
'

O PMDB' escolhe, n�
segundo adtantou, favorá- domingo, dia 18, na

vel a uma éampanha de vençäo estadual, os no

nível elevado, no entanto; integrantes do Diret6
admitiu que o PMDB

I
irá Regional, na Capital,l,

as últimas conseqüênciás Estado e, no dia 02
caso seuS :adversários llie' maio, Jestá marcada a c

dirija críticas maldosas� venção municipal, pê
por outra, baixar o nível. escolha dos membros'
COM JAISON

., dlret6rlo, qúe terá a

Como representante do' ticlpação de polftlcos II
Vale 'do Itapocu, Fogaça dos ao ex-PP. Posterl
esteve reunido com repre- mente' serão eleitos
sehtantes e lideranças ·do membros da Executiva.
partido da, região norte,

.

Para a ,sucessão m

'terça-feira; em Joinville, cipal, o partido deve,
quando pre,sente Jai_son apenas com uma subI
Barreto, càndidato 'a gO-: genda,. embora não es

vernador. Ele, formulou, de todo; definido. Regina
inúmeros pedidos ao can- do, �chiochet, e Ivo ,Ko�
didato "para i'ncluir em se.lrão numa chapa, e

seu plano de :governo e quanto Durval Vasel e,J
executar �sim .que elei- sé GI,lberto Menel noub

o "São Luís" necessita
. ainásio .de . esportes'

, Tempos se vão' desde . parado, bem como Q pr
que Iniciaram-se' as ges- jeto elaborado. O que
tões e entendimentos com estä' esperando é apen.
órgãos governamentais e o cumprimento da pro�
políticos, visando dotar o sa, uma véz que o "S�o
Colégio São Luís de um Luís". está a merecer tal
ginásio de esportes, para' melhoramento, considera0:
atender aos seus mil e du" do o' volume de alunos (lu
zentos alunos a, por ex� aglutina, a sua locallz
tensão, a comunidade (fe ção centrã1issima, e m

maneira geral. Apesar .dos mo porque a maioria d

anos, n�o arrefeceram-se atletas que d�fendem
as esperanças da direção",' ml,lnicípio nos Jogos A�e
do tradiCional educandá-' tos são ou foram alun
rio em ver erguido o com": qo coiégio.
plexo esportivo,. a partir "

\

,da promessa verbal havi· A obra, a custos atual
da de, parte dos polítl,co's,' deve gi,rar em torno ci
da região, que garantiram torno de Cr$ .20 milhões
esforços na liberação de Seria de bom alvitre o 8'

recurso,S n'ecessárlos pa·
'

p,oiamento de ,quem de <I
ra a execução da ,obra. relto à" ·iniclatlva, ou
o. terreno, aos fundos do mos aguradar pelos' recU

estabelecimento, está pre- sos eternamente? ..

I
----�=---- \

"

, ,

Governo ,apóia atividades das

voc� CONCORDA' COM ESTÁ 'FRASE?
"Pai 'rico, filhó nobrel neto pobre". '
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