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poderá realizar convençlo em Técnicos da Red Ferroviária, vêm discul r passagens de nlvel e bueirosPDS maio.

I Artur Müller: ,25.° ano de falecimento
Prefeito apoiará' o Indicado

--�-

o partido de sustentação ao governo,' em Jaraguâ
do Sul, deverá realizar a sua convenção antes mesmo

dà estadual,' marcada para. o final de maio. Ä'declara

ção é do prefeito Vlcter Bauer, ao .ccmentar que o can

didato ao governo do Estado" Esperidião Amin, conslde
rou como muito- positiva e produtiva' a sua visita' ao

município, quando da divulgação da "Carta aos' Oatarl
nenses", oportunidade em que cbncedeu audiências- e

participou �e encon�ro co,:" se9mentos de todas as clas

ses, da mlcrorreqlão, cujos assuntos merecerão con-

sideração, se eleito for.
'

Acrescentou o alcaide que o processo de escolha
dos candidat!-!s em Jaraguá do Sul deverá ser acelerado
e que, para tanto, ja manteve entendimentos com ltde
ràl'lças do partido, lsto porque considera multo impor
tante o município ter já os nomes que disputarão os

cargos a nível, municipal escolhldos antes mesmo da
convenção estadual. Ele crê que isto será possível se,

, o grupo estiver unido, uma vez que peg:nitirá aos e'{en
tuais candidatos que serão àpßntados,"'Tnais tempo pa-
ra se prepararem ao pleito. ,

Victor Bauer disse também, .sm coletiva à impren
sa, que no tocante a rumores que existem quanto a uma

eventual, desistência de Sigolf Schünke à sucessão mu-

nicipal, é um gesto que mere estudos e que Sctiünke
ainda é o seu candidato, aliás, de seus candidates a

prefeito; apontados em' abril do ano passado,' mas ad
mitiu, que poderá haver modificações que 'depende dele
(Schünke) e do diretório. E afirmou: "Se não der urna
zebra, ele deverá ser o nosso candidato, pois tudo de
pende também do volume de obras que serão realizadas
ou iniciadas na nessa gestão, bem como, da cobertura
financeira d �overno . do Estado para essas obras. O
meu sistem

. . diferente, não apenas prometo, mas fa-

'�o as obras. e depois peço,ps votos" .

, ,Quanto 'a um suposto apoio de um grupo de em

f)"ftáários, que desejam recondúaír Eugênio Strebe à'
PfJ6f$tura munlclpal, o chefe do executivo disse que
qu�ai.•deçidi� �GAiratótio,..que.-é soberano, e inqllli
'.!lW qual a co�boração até heje prestada por esses em-

presários ao PDS. Acrescentou, todavia, que nada tem
a se opor, caso seja o indicado, no entanto, manifestou
se neqatlvamente à lnstltulção da subleqenda, pois que
,'o partido não leva vantagem nisso, pelo contrário, se

divide e traz a desunião, "e depois quem vai votar no

PDS, vota tanto num como llQutro candidato� p�risso o

melhor caminho é sem sublegenda, muito embora seja
a maioria quem vá decidir". Continuando, afirmou que
Strebe era o seu candidato a deputado estadual, mas

COrno Octacílio Ramos, que tem direito adquirido, dese
, ja novamente concorrer "não ppd.�mos lançar dois, mas
,no ca�� dele ser Indicado para' concorr�r a prefeito, co
rno qualquer um outro, terá todo o'meu apoio".

, .com ,referência ao já manifestado apoio de Guara
mirim a Nagib -Zattar e Nélson Morro, em detrimento a

Octacílio Ramos e Pedrq Colin, que seriàm "os candida"
tos naturais da região, Bauer disse que essa � uma'

.

questão particular de ,Guaramirim, pois compete a eles
decidir, mas que gO$taria que apoiasse Octacílio e Co
lin,. ajudando, assim, ,os candidatos da nossa microrre
gião. "Isso porém não vai prejudicar a unidade partidá':'
ria da microrregião da Amvali, poiS já na eleição passa
da eles não apoiaram os nossos candidatos", concluiu.

E finalmente, manifestando ter tomado conheci
me.nto pela im'prensa loc-al' das reivindicações levadas,
ao candidato ao, governo pelo PMDB, pelo (lresidente

: do diretório de Jaraguá do Sul, afirmou' que algumas
,

�elas foram feitas em vão, por pura demagogia e obje

�vo de enganar., "As pontes sobre os rios Itapocu e

�fl!Ouá, dentro dos próximos dias vamos assinar e con

� os projetos. quanto a eletrificação rural, as vinte
� linhas faltantes foram contratadas, a rodovia Ja
á do Sul-Pomerode é coisa líquida, embora ainda
executada e a ligação asfáltica entre Corupá e São
o é questão de tempo a sua cotratação, poiS as

ndicações estão sendo feitas há aROS'. O que eles
B} estão fazendo é' pura demagogia, é querer en-

ar o povo".
'

'0 alcaide Jaráguaense não acredita que Jaison
reto seja eleito governador --:' "o �leitorapo catari
nse não irá votar nele,' muito menos nos candidatos_

:�:feito e se eles fizerem os mesmos três vereadores
amara de Jaraguá do Sul, podem se. considerar feli-

le&, De nad,a l:!dianta lançar uma porção de candidàtos
" �'ll.o pretendem, uma ". que muitos não terão as

:tiunlrnas condições, esses apenas ajudarão, a eleger uns
poucos, o que significa que estão sendo ludibriados".'

.

cíplo, como- exemplo, Vic
tor Bauer sólicitou autorl- .

zação 'para que possa ini
ciar o projeto, para cons-,

trução da segunda ponte
sobre 'o Rio Itapocu, já
que, o prolongamento da'
Rua Relnoldo Rau esbarra
com os trilhos, havendo,
então, a necessidade da
construção de urna passa"
gern de nível para que o

tráfego seja desviado para
esta ponte, que fará a ll

gaçãó'com a Rua -Jolnvllle
e .que é a solução mais

prática para resolver a in
trincada questão' do' 'fluxo
de veículos na área cen

trar da cidade.'
,

Este assunto será visto
"in loco" e além do rnals,
os bueiros que cortam a

estrada de ferre, que es"

tãó subdimensionados. o

que tem con8;jbuído para
o alagamento em vários

pontos da cidade, quando
de fortes chuvas. Ouer o

Na próxima terça-feira,
estarão em Járaguá do
Sul, uma equipe de enge
nheiros da Rede Ferroviá-
.rla Federal S.A. para, trá
tar com o prefeito Victor
Bauer e sua equtpe de en

genheiros e topógrafos,
questões relaclonadas com

a solução de problemas
atualmente existentes, J.i
gados as passaçens ,de ní
vel e bueiros que cortam

os trilhos. 'Na manhã de
segunda-feira, dla '19, Vic:
tor 'Bauer, acompanhado
dos enqenhelros Ariel Ar
no Plzzolattí e Cláudio
Maier, além dó topóg-rafo
Ingo João Benkendorf, es

tiveram em Curitiba, sen

do recebidos, em.' audiên
cia pelo Dr. Paulo Mu
nhoz, Superintendente da
Rede Ferroviária Federal
S.A. (

Na oportunidade, tratou
se sobre questões que en

volvem a Rede e o Murd-

Executivo que estes buei
ros, sejam dlrnenslonados
para que as águas tenham
maior vazão, porém, há a

necessidade de obter au··

orlzação da' RFFSA para a ,

execução dos serviços.
Não está afastada tarn

bém nos contatos de tAr··
ça-felra, o problema reia"
clonado às' demais passa
gens de nível; que existem
dezenas, muitas delas a

bertas .lrreqularmente, isto
é, sem a prévia autoriza

ção da Rede, que prima pe
lo aspecto seqúrança. Es
te assunto, aliás, foi igual
mente cõipentltlo segUl'
da-feira em Cúritiba, .já
que existem estudos /por
parte da Rede Ferrovi�ri-3
Federal em fechar várias
dessas passagens, o que,
sem dúvidas, iriá agravár
a situação relaclonada ao

escoamento do'. tráfego ,

nas regiões entrecortadas
pelos trllhes .'

o dia 27 marca o 25° ano

de falecimento' de Artur

Müller, um dos co-fundado.
res deste semanário, dando
o seu nome desde o apare
cimento da primeíra edição.
\ Um quarto' de século set

passou desde que, madruqa-.
da ainda, uma notícia era di

vulgada' com lntensidade,
informando a.morte daquela'
que na noite anterior, pas
sando pela Marechal Deodo

ro, cumprimentava os transe
untes com a normalidade de

um cidadão comum.

Um golpe fulminante aca
bou em pouco tempo com o

que restava da vida do ilustre

líder-. Foi um choque que
comoveu toda a comunidade.
Milhares de pessoas desfi

laram, perante o esquife, ex

posto em câmara ardente no ,

. Fórum 'local. O seu sepulta
mento deu-se com o acom

panhamento de milhares de

pessoas, independente de

cor partidária.
Não era um eventual ad

versário político que morria.

Era o vazi� de. uma pehlo
nalidade marcante no 'cenã

rio polftico-social e econô

mico de Jaraguá do Sul, com

repercussão em todo o, Es-

tado. As mais representati
vas autoridades do Município
e Estado fizeram-se 'ouvir

por ocasião do seu sepulta
mento, destacando a vída

daquele que partia para uma

nova dimensão.
Pela passagem do 25°, ano

do seu passamento, saudo

sos, seguimos em frente"
certos de que continuamos
a desenvolver o 'seu ideal de
lutar pelas boas causas ' de

nossa comunidade.. No ano

passado e neste começo de

ano enfrentamos momentos

diffceis que quase nos puse
ram no chão. AssilT) meslilo,

I sempre neaglmos a tempo de
continuar' ti Jornada, que. se

apresenta' pesada e cheia' de

incompreensões, algumas a

té .ditadas por emitentes' a�

mlgos nossos, que na atua

lldade confundem os concei

tos e se deíxam levar por

outras definições.' Mas não

filZ mal. Temös • mals a6-

soluta certeza de que esta

mos no caminho certo, de"'
fendendo os mals legítimos
interesses da cOl11unldade "

em que vivemos. � o que

estamos fazendo, ' quando
assinalamos o 25° ano de

falecimento de Artur Müller:

Ju tia. deve. implantar 2.a Vara' até, 'iunho
A 2a. Vara' de '.!JustiÇá cllrnente virão, em razão dio, Jnaugurando, assim, a

para Jaraguá do Sul, cria-
' da carência de juízes e sala do tribunal do júri do

da por ato do, governador promotores no Estado. F ó rum Desembargador
orge Bornhausen deverá Com' a Instalação da 2a. João' Thomás Marcondes

ser instalado até junho, Vara, haverá a conseqüen- ele Mattos, inaugurado em

no mals tardar. O proqnös- -te agilização dos preces- meados de 1981 .

.

tlco é..lfo Dr. Hamilton PIí- scs, pois que, atualmente,
nio AWes� Juiz de Direito, 'a 'Comarca conta

.

cem a- - 'V AS 4BERTA$
(!Ja Comarea 'de Jaraguä- .próxlrnadamente 1.400 pro- Informou ainda o titular

do Sul, que adiantou não cesses- em andamento, à da justiça da .comarca, que
possurr maiores detalhes cargo de um único tltular, até o dla 13 de maio, no

acerca da instalação, no sobrecarregando sobrema- . horário compreendido en

entanto, ,acredita que até neira o -trabalho do rnaqls- tre 8 e 12 horas, 14 e 18

junho ela esteja, funclo- trado , Após haverá a con- horas" na Secretaria do

nando, baseando-se no fa- seqüent� diviSão d'e traba- Fórum, poderão ser feitas

to de que foram feitas ins" lho. inscrições para os cargos

crições para remoção do Segundo o Dr: Hamilton' ,de Oficial de Justiça, Co-

juiz qué virá exercer a ad, Plínio Alves, apesar de Ja- missário de M e n'9 r es,

ministração da 2a. Vara. raguá do Sul ser uma ci- Agente de Serviços -Gerais
Crê' também que o Tri- dad� tranqüila, onde são e Auxiliar Jy_diciário. Os

bunal de Justiça vá apres- esporádicos os casos de requisitos mínimos são o

�ar o processo, remetendo maior graVidade na área cí" 2.0 grau completo para os

a consideração do gover vel. existem atualmente dois primeiros cargos, o

nadar Jorge Bornhausen ') 259 processos criminais 4.0 ano para Agente' de
rome de três m�gistrados, em andamento. Ele adiao- Serviços Géials e o 1.°

dos quais um será, esco�' ,tou ao "mals an.:tigo" que grau complero .parà o Au-

Ihido. Junto com Juii este ano o'tribunal do júri xiliar Judiciário.
de Direito deverá vir um deverá realizar duas ses- O candidato, aO se ins

Promotor Público, e, além sões ordinárias, cujas da- crever, deverá po'rtar um

deles, um Juiz e um Pro tas não soube precisar, is- documento de ,identidade
motor Substitutos, embo- to é, haverá doisJulgam - e possuir entre 18 e 50,
ra estes, à princípio, difi-' tos por crime de homicí-' anos.'

GU!5amirim ��I apOrar Zattar e .Morro
o Dlretõrlo Municipal do Partido Democrático

Social de Guaramirim reuniu-se segunda-feira, . para
definir apoio a candidatos a Assembléia Leqlslatíva e

Câmara Federal. Os trinta e oito integ-rantes, por una

nimidade, decidi,ram apoiar os deputados Nagib Zattar
e Nélson Morro, candidatos à reeleição no pleito 'de 15

de novembro.
-

.
'

A reunião foi das .mas tli'anquil�s, seAdo que vá
rios nomes foram aponta�os, no entanto, os membros,
dó Diretório houveram por bem apoiar Nagib Zattar ,e

Nélson Morro, considerando a folha de' serviços já pres
tada ao município nestes três anos e meio de �tividades
parlamentares.

.

Assim, Guaramirim é o único município da mi

crorregião do Vale do Itapocu que não fechou questão ,

em torno dos nomes de Octacílio Pedro Ramos e Pedro'
,

Colin, qu�, segundo os pedessistas guaramirenses,
"não trabalharam pelo município". O prefeito Salim José.

Dequêcb comentando a decisão tomada, declarou que
o partid Clecidiu por unanimidade, não sendo imposfo
qualquer nome, na mais legítima prática àa democracia

pois o jogo foi aberto, com as cartas na mesa, tendo
os membros do diretório livre manifestação de suas
)referências. ,

.

-

JANTAR INTIMO '

Na sexta-feira passada, dia 16, Salim esteve par
ticipando de jantar íntimo nà, residência da família
Grubba, em Jaraguá do Sul. Os conllldados ,foram recep
cionados pela Sra. Edelmira -Moritz Grubba e pelos fi-
'Ihós Luiz Antônio e César, e, o convidado especial foi
o deputado Victor FOQtan.a, candidato à vice-governador
do Estado, na chapa de Esperidião Amim. Várias pes
soas de destaque da SOCiedade jaraguaense estavam

presentes.
.,

.

.

A ' "sobremesa" não podia ser outra senão as

suntos de natureza pol,ítica, aliás, ° que não se estranha
uma vez que vários P0líticos estavam presentes e por

que estamos às vésperas de el�ições.' Notou-se que
uma grande maioria era estreitamente ligada à política,
que foi ba�tante discutida, com Fontana e Amrm rece�

'bendo rasgados elogios pela mobilização do eleitorado

que vem fazendo.

Câmara aprova reducão da taxa de iluminação pública
de ,abril, maio e junho do
corrente ano e, àqueles
não beneficiados pela TlP,
serão ressarciados e de
senquadrados, d e vendo,
para tanto, apresentarem
até o dia 31 de julho, as

faturas que comprovam o

pagamen�o da taxa.

Em, segunda discussão,
o Legislativo aprovou o

projeto-de-lei que dá de
nominação a 49 vias públi
cas do quadro urbano do
município, publicadas no

"Correio do Povo", na edi
ção anterior.

A Câmara de Vereador:es ,I to aprovado, que vai à san"

4e 'Jaraguá do Sul, apro- ção do Executivo, os imó�
vou nas sessões realiza- veis não edificados na

das segunda e qUinta-fei- área urbana será cobrado,
ra, o projeto-de"lei, do à TlP; anualmente, à razão
Executivo, que reduz o fn- de 2,5% sobre a uni-dade
dice da alíquota da taxa fiscal por metro linear de
de iluminação pública pa- frente para aqueles bene-,
ra os lmóveis não edifica- ficiados com iluminação à

dös Aa área urbana, com- mercúrio e 1,0% para' a

pensando và'lores recolhi,- queles c o m
'

iluminação
dos indevidamente e res- simples. Também os con

sarcindo os valores pagos tribuintes que recolheram
por contribuintes não fa-- a taxa(Ie' iluminação re

vorecidos pelo sistema, ferente a janeiro, feverei

além do el)tabelecimento ro e março de 19ß2, terão
de novas faixas'e em clas· suspenSOs, à título de
ses de consumo. compensação, a cobrança
De acordo com o ptoje-, da,taxa relativa aos meses MS rec�pera escola prejudicada por temporal

SaúdePosto recomenda vacinaçãode das crianças A Escola Básica "Pe. Bruno Linden", da localidade't

agosto, novas campanhas de Braço-Campinas, Massaranduba, foi novamente du
contra a poliomielite, ago- ramente castigada por um temporal e que provocou
ra já em seu terceiro ano. grandes prejuízos, inclusive impedindo, o seu normal
Em maio, as crianças in- funcionamento, fazendo com que a direç�o do' estabele

tegrantes "-dos projetos cjmento programasse as aulas e as demais atividades
. casulos, que se desenvol- no salão de festas da comunidade, próxjmo ao pré."'o
vem' em cinco estabeleci- escolar. ,-

mentos da rede: estadual, . O Préfeito Municipal loLeu. cientificado do pro-
somando mais de duzen- :tblema, entrou imediatam em contato com os órgãos
tas, receberão a va"cinação competentes para o início, dos trabalhós' de,' recuperição,
contra o sarampo, bloque- inclusive reun'u-se com a comunidade atrav� da �PP .

ando' em parte o surto que Poster'iormenta contactou com a Secretaria da Educaft
está previsto ,surgir em ção, que atendeu a reivindicação a, através de convê�
setembro, "cor;lforme divul- nio, os trab'alhos já foram inlei,ados, fioando a càrgo' aa
gação ,do Mi'nistério da -' municipalidade a execução,da obr:a e para a Secretaria

Saúde. da Educação, o repasse,dos recursos necessários, com
total apoio da APR_ do estabelecimento.

Embóra a cobertura nos

últimos quatro anos tenha
sido eficiente, com garan-

vereador-:presidente Ernesto Felipe ijlunk, quan" tia vacinai de oitenta por
xercício do cargo âe prefeito municipal, baixou cento, a Unidade Sanitária

ria 04/82, de 07 de abril, nomeando o professor de Jaraguá do Sul (Posto
Schulz comõ Supervisor Municipal de Ensino, de Saúde) está recomen

titUição à professora, Vara ,Aparecida Finkbeiner, dando aos pais que vaci

sou a residir em JOinvllle,' desde 1981. Schulz é liem suas crianças; evi

sW,rvisor escolar da primeira supervisoria
' tando, assim, o surgimento'

.nld_ de Coordenação' Regionai de �ducação, de alguma molésUa cau-

� além de Corupá, Jaraguá do Sul. sada pelo não cumprimen-
pela Lei n.o 445/82, ,ficou denominada de tp do cronograma de vaci"

Ie �co a Isolada Aluísi(i) CarValho de Oliveira", Q !estabe- nação, prinçipa'1lente a

pa�l�ento de ensino construído pela Prefeitura Munici- tríplice, contra a qifteria,
a p'

e Corupá e que foi recentemente inaugurado com tétano e co_gueluche.
- .resença de autoridades. Segundo a �ra. Ivone, da

Unidade Sani.ria, antes
dos cinco 'anos, para ga
rantir a jmunizaçãp, a cri

ança deve receber três do
ses da vacina tríplice, a

lém de um reforço e nesse
sentido, recomendou aos

pais, cujos filhos não fi�
verem a caderneta com�

pleta, que procurem' o
Posto de Saúde. para que
sejam aplicadas as dose.'
que 'faltam.

Disse igualmente que
já está acértad'o pará os

dias 12 de junho e 14 de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ezequiél,. �cbQeider, 'em Lontras-SC:
$ra. Wall.y Porath Siefert:

,

Sra. Ivone KtuJJe.
Sr. Waldir� -Junkes.
Gerson IÓtzberger. 1 , _

$ra. '6.Uen Aódersel1 ProdöhL
:

'

Evelyn Maria Steingraeber.� em Join
vllle ,

""
- Abrir.nos a' Gol'un'a 'de hOj.e para' \ Atenção vestibulandos. A Comi.s-D'ia 07 de abril

. _
.. i;

,

I I ....' d V' 'b I d A fFábio, filho de Alexandre (Marlene) registrar; um f�tri que-; 'dê' forma a -i> são I,éonica e' estt u ar a ca e

Urbal'lski.'
'

• ',' »:_', 'quma, gostaríamos' de noticiar. É .fixou entre 17 a 28 de maio as ins-
.

Juliana, filha de Argemiro (Bernade' que tornamos conhécimento de uma crlções para o VestibOlar de Inverno, '

te) Tecllla.' I possível - e praticamente certa -:- que já tem também. data. marcada:
Dià 11 de abril _

; .... � - -

desattvação do Lions Clube �araguá 18, 19, 20 � 21 d� julho. As instltui�
Rafael, filho de' Edelmir (Marléte) do Sul - Integração, o mars 'novo ÇÕfs que vao real�zar as.prov�s sao a

Ehlke. clube de serviço da ci�ad�e" fu���do Fur� de ,�menau, �a Fepevl de Ita-,
O'ia 12 de abril' no final. de 1978, em" razao dê, pro- [aí,' Fesc"'W'e' Tubarao, Fundeste de

, Carlos Adotar, filho de Jose.f (Ole- blernas s'urgtdos e' que brévé'niente Ohapecõ e a Udese de FlarianópoUs.,
d ) D

'
. virão a pl!iblic<}:. O clube . enfrenta

.'

'Lages e -Iolnvllle. lnscríções nas
Di,a 25 deabril. .- "

Õ' ,a13�n� '1' ," < ! tatnbêl'n1ià faltâ doe' 'Í'naidr nümerö de .

aqêncías do Beso dessas cidades, ao
A�dreas fi,�ho ,�'Irineu (Rosarie Bea· I�osiméri, �:Iha de 'André (Luzia) associados, hoje, restrito ij 'doze oa- custo de CrS 1.31&,00.
trIZ Schm<?ckêlI:,Buerger. Schwiakowski. i sais, o qUQílconvenhamos é pouco. -*-"
Iyanilde Kluge. Tatiane, filha de ValrpÔr' (Maria) Ilnclusive a !'oluna ficou sabendo quê .. Santa Catarina já tem,' a sua repre-
Sr. Aldo Kanzl��. Berri. "tampouco o' novo presidente fel es- sentaute para � Concurso Mis� Bra-
Sr. Lourenço Ttsso, Dia 14 de abril .

I colhido, para a gestão 82/83, O- que sil/82, em São Paulo, no mes de
Horácio Xavier. Cátia Maria, filha de José (Maria) vem ratificar a; sua desativação, pois maio. Trata-se da chapecoense Lígia

, B que os' atuais integrantes irão per,ma- Regina Paludo, que foi eleita sexta-ucclo ,
- . té I' d

.

aDia 26 ide .abril Adeneide, filha de Antonio (Adelai-I
necer unldos., não mais como 10 e· feira, por um se eto, corpo e jur -

Sr. Flávio Behnke. de) Borgmann .
"

'

grantes d,e um clube �e Lions, mas dos, dent�e onze co�c.orrente�. Co-
· Elvira T. Soares. T f Ih d V Id

.

(Odlla) sim, apenas como amigos. mo 1.a pnncesa, Dal81 Montlbelle�l
Iria Cietusinski Marangoni. datisa�le, i a' e a emiro. I

�omo afirmamos acima, é um re- de Rio do Sul e 2.a princesa, Walkl-
S Edai' va. /

tarl d t r M d d S� J
'

. r. Erwin r mann. Aldlléla, filhá de Abraão (Maria) da' gi�tro que nunca gos arla�os e e_ria ace o, e ao ?se.
. Mariete: filha de Walter (�dla) Weiss.

.

Silva.
'

fetto, m�s, �ue, COfllO r�ahdade.e d,e , ,', . -:-*-. ,
.Sr. Rolf Reimer. Dia 15 de abril ver de ofiCIO_, o faz�mos, conflant�s Sera nos dias 1.° e 2 de m�lo, a

Sr. Valdir Conti. F b' flha de Valério (Lídia) numa reconsideraçao da pretensao Festa do Strudel, da Comunidade
Sr. Márcio Mauro Marcatto·. B����:'. I

por parte dos atuais dirigentes. Santa Cruz, de J�r�guazinho,. que te-
Sr. Waldemar Rocha.' V Id

.

flh de Valdino (1Inês) --:-*- .

. rá inúmeras atraçoes, ,dentre elas,
Dia 27 de abril v� .

eClr, 1.0
• Trocou i(Jade di& 21, quarta-feira, baite públic.o no dia 2 e o famoso

Sr .. Fidélis WolL 'Ad:r:�o filho de Lino ('Adétia) o vice-prefeito de Jaraguá do Sul e strudel, feito por mãos que sabem
· Sra. Joana BIosfeld. W dorff industriál SigoJ.f'Schúnke, que foi co- das coisas. Não é verdade Gascho?
Sra. Lídia Wunderlich. M:�cOS, filho de João (Ester) Ca· memorai' a idade nova jun�� cpm a -*7". '\

.-Sra. Cristina Sanson Corrêa. -. .

li
'

- .

família� em' nossa orla marltlma. No Quem completa, dia- 1.° dfi) maiO,
Alzira Volkmann. Di�11�od� abril' , .," s�bado, dia 17', '(> vêreà'dor e líder do 17 anos de extensão rural na Ema�er/

,Lurdes, filha de Ademar (Maria) Governo na Câm;ara, Enno Janssen, Acaresc, grande parte com S�rvIÇOS
Schumann foi muito cumprimentado pelo seu prestados em Jaraguá do Sul: e o bom

Mário Ni- Dia 17 de abril natalício. mineiro e amigo Dejair Pereira, .sem ...
-

Roberson Ricardo; filho de Moa- ,
-*-

pre solícito no atendin:'ento .às I�for-
éir (Maria) Ranch. Está cOilfirrilado para o dia 23. de maçõe� sobre a sua area, m��r�das
Luciana, filha de EnQ (Norma) outubro, um sábado, 'o IX Encontro ,neste jornal. Um amplexo Dejalr.
Laube.

.

das COmissões Municipais de Saú' -*-

f Ih d R (A') S de, em Jaraguá do Sul, com toda cer- Para lima viagem de passeio e ne-Kátia, i a 'e eno r�cl as-
teza no Baependi, ao qual' virão re- gócios, rumaram .ao Velho ( Mundo,

���trice, fi,lha de Gilmar (Salete) presentanfes de dezoitO' municípios dia 22, qulnta';feira, o casal amigo
Mannes. da área de jurisdição do Escritório Eggon João (Laura) da Sjlva, ele di-

,

Dia 18 'de abri.
--

Regional da Acaresc. A municipal,i- retor·presiden.. do Grupo Weg. E no

Rafael, filho de Gilberto (Adelai- dade, através do prefeito Victor Bau- dia 1.° de ,UI., embarca para o Ca·

de) Vogel. er, já garantiu o seu apoio e a Comis· nadá, enanheiro Moacir Sens, tam-
o são de Saúde de Jaraguá do Sul, -bém um dos diretores da Weg. I

terça-feira, às 17 ho"'as, no Salão Pa- -*-

F a I e C I, m e-n t' 0,8 roquial, reunirá seus membros-vO'lun-' De aniversário segunda-feira, dia
tários para o planejamento das ativi- 26, o· jovem erTlllesário Alberto
dades para -1982. Bauer Neto, o, Beta, filho do easal

-*- Victor (Elvira) Bauer. Completa �9
Dia 09 de abril

dias, O �rêmio ÉSj!ortivo Juv�ntus com- anos. E no �La 27, troca idade o Sr.G.ilmara Vera Camp!egher, 2
pleta no pró�jmo dia 1.0 d� maio, 16,.. Waldir Contl,Jl'que é es-poso da Sra.��:t;� 'de abril anos de fundação e, para marcar a Màrtlu Veda Bauer. Felicidades à

1!' /

data, o departamento' sociat do clu- �mbosl
-

Helmuth Bachmann, 58 anos, nes-
be programou

\
um baile nas depen- -*_

.

ta.
dências sociais, sexta-feira, di'a 30, , O Lions Clube Jaraguá do Sul-Cen'

DiaL·I·111· 7Bdeaumaabrninl com o Conjunto de Ritmos Society, tro, atualmente preSidido pelo CL
Baerwald, 61 anos, ó d', de Blumenau. Sócios e não s cios Mário Ayroso, tem já a nova Ireto·Jaraguá-84. estão convidados a participar ldesta ria que assumirá no final de junho,'

Dia 19 de abril
Francl'sco Holanda, P . 52 promoção de aniversário do Juven- com mandato de um ano. 'Na presi-erelra, a·

tus. dência assumirá IIson NoltêFleo Bas·
-*-, tos (KItta) que, com Amazilda forma

Muito po.uca gente está sabendo, um casal muito simpático. Como ex

mas FIa Capital do Estado, estão sen- presidente imediato --I Mário Ayroso,
do construídas as instalações da TV 1.Q vice·presidente -- Sigmar Beno
Barriga",Verde, que Investirá para a Lucht, 2.0 vice - Edson Dornbusch,
&ua implantação definitiva, cerca de 3.0 vice - Lino Baratto, secretário
três milhões de dólares. Ao que a - Osório Volles, 2.° secretário -

'coluna tornou conheCjimento, a TV Orlando Bernardino da Silva, tesou'

,Barriga-Verde, a princípio indepen- reito,_ Guido Gascho, 2.° tesourei
dente, sem vinculação com 'qualquer ,

ro' - Wolfgang Riedtmann, Diretor
rede, terá quatro sucursais no inte- social·-·Jaldir A. Bunn,diretor ani
rior do 'Estado, em Siumenau, Join- ma:qor - Olavo Marquardt. V�gais 1,
ville, CricWma e... em Jaraguá do an'o - Arthur Rode e Horst Mar
Sul. emissora está "corri vagas quardt' e Vogais 2 anos - Atila.no
abertas para recrutamento e seleção limdars e Osmar José Vailatti.,
de pessoal com vistas 'a formaqão -*-

das equipes, já que o "Canal 9" pre- Nos dias 30 de abril, 1.° e 2 de
tende entrar no ar em junho deste maio, Jaraguá do Sul deve'ria sedi�u
ano. � uma boa novidade na área te:- o Campeei'nato Estadual de

� Bol.ao
levisa, aliás�exclusiva da coluna. Masculino. Deveria, mas nao Irá

-*- mais. O,corre que, por desleixo, fal-
Completou dia. 22 -º- seu segundo ta de cl:Jidados, a Sociedade Vieiren·

aniversário, à garotinha Fernanda, fi- se permitiu que a aÇão do tempo p!e
lha do casal O,lavo (Marilze) Mar' ·judicas�e às sOas pistas de ._bo,ao,
quardt. A comemoração foi nas de- construídas em 1980, por ocaslao aos

pendências - da Associação Atlética ' JASC; cujo estado -atual é. impraticá�
Banco do Br.ásil',' vel para evento de ta�a_nha env�rga

dura. Assim� a F�jeraçaO' Catarmen'
se 'de Bocha e Bolão determinou que
o mesmo fosse realizado em Lages,
nas mesmas datas e, pasmem os lei-

. tores, patrocinado por Jaraguá do I

. Súl, através do C.A. Baependi, que
erltrarâ com a premiação. � o que,se
pode chamar' de 'cúmutO' dos 'cúmu-
los.

' ,
,

\.

,

f;�

..

.

Dia 28 de abril
Sra.- Otília, esposa do Sr.

, collni·.
Sra. Wally Tomaselli. ,

Sr. Alencar R. Brel;ler.
Sra. Dulcinéia Reiner, em Fpotis.
Sr. Ricardo Wendorf .

Clétio, filho de Wilson (Cordi) Bag
gentoas. ,

Ne!>i' Lehmkuhl.

Dia 29 de abril
Rodolfo Reck, em Itapocuzinho.
Sra. Wally Ronchi .

Sr. Erich Schwarz, em Rio da Luz
Vitória. -

Sra. Oldaia Vieira, em Joinville.
Sr. Linus Zimmermann.

·

Sr. Árthur Hofmann; em Rio da Luz.
Rose Margareth Meyer.

.

,

Dr. Dietrich Hufenuessler.
Cristiane, filha de DietricH (Renate)
Hufenuessler.
Sra: Roselane Mahnke Veríssimo, em
Santos-SP�

.

Sr. Norberto· Stassum Emmendoer
fero
Renilda Mehler.

Dia 30 de abril
Sr .. João Batista, Rudolf,
Sra. Elisabeth Catarina Sehmidt, em

Jaraguazinho: .

.

'

Matgareth Bayer, em União' da, Vitó
ria-PR.
Sr. Nilo Trindade.
\

'.

nos.

Do Lions Integração,. em vias
de disso'lução, foram doadas dias a

ttás, 120 colheres ao Centro Interes
colar de Primeiro Grau "Professor
Mário Krutzsch", que e�o sendo
usadas pelos alunos, na m.enda. E
,como registro fc;lliz, 0- nascimento,
d� 17 de abril, coincidentemente no

(fI!'a do aniversário da mam�e Alber
tift, do garotão' Tiago Rod.rigo Ktitz
ke, filho' do ex-cOÍTlBa,nhé'iro Mensi
Klitike, tragicamente pesaparecido.

SeDuros A. 'Garcia
Comemora 7 anos de ativida

des proporcionando· segurança.
nos seguintes ra�s: incêndio,
roubo, lucros cessantes, autp
móveis; çascos, vidros, fideli'
dade, transportes" aeidentes

'

pessoais, vida �m grupo, ris
cos diversos.'

-*-

Foram realizados sábado e domin· _

go, em Florianópolis, o I Encontro
Nacional do Movimento Trabalhista
do PDS e o " Encontro Estadual do
MTC. Jaraguá ·do Sul, .çomo toda a

região, marcou 'presença, �ompare'"
cendo aos encontros com vários re

presentantes, lotando três ônibus da
"Can'arinho" .

Av. MaL Deodoro, 1092 _.

Fone 72-1788.

Jaraguá do Sul-SC.

Reyid�nCie sentimentos de afeto, cari

�2::gr.,' nho, a�or· e saudade, presenteando flo�
res.

'

Comunica que está' atendendo em seu' novol
consultório, na rua João PicoJl.I,'235·_U_'Sàlas 6' e'("
7, --- Fone 72-1744 - Jaraguá do'S ,'(SC), proxl-'
midades da rua Relnoldo' Rau. .

I , MarikDr.
, .

Neurologia e Eletroencefalografla "'-;-('." ,

FLORICULTURA IMPERIAL

Novo endereço: Rua Reloclldo Rau, 86
Fone 72�1801 -'" JARAGUA DO SUL-SC

'O casaT"(3erd (Marli) 'Baum
ras de destaque na sociedade,
receberam nã-�_ite- de qulnta
p8l1a�uro ,japtW..."um ....upo de
de seu c,{tçulo .d'f.-"aJT$:ade. E.I')
gundâ-fefflal., a ·7tesid'ncia do'

. -LWo,Ne§lQUQi,O pento de en

de:C. aiguns,UCàs8iâ:�l!lertencfi)nt
Lions Cidade tndustnal.

'O
.

homem stá viv�ndo m�i
Brasil hoje conta com 7,6 milhõ
idosos, enquanto há dez anos"

número" nãb che'ga\fa 'as mtthõ
media de vida da população na

.

rica Laflna é de 63,'tanos e,' ..
xi.no decênio, subirá para, pel
nos, 70 anos. No mundo intei
número de pessoas com idade

.

rior a 60 anos deverá chegar a

mllhões, nos próximos 20 anoe
-*-

"

Nasceu dia 26, de março, o

tão Rodrigo. AntÔnio Menel Fa
o seg,undo fllho do casal, Dr. AI
Antônio (Lúcia Márcia' Menel)
ça dúnlor •

, -*-

Ghegando a redação deste ,

.

.nário, convite para as solenidad
.

inauguração do edifício-sede da
tação Experimental da' Empas
Chapec.ó no Bairro- São Crist
(Aeroporto), no dia :29 de abril, à
horas.

I

'-*-

Políticos, en.tidades, de classe}
I tigiosas e o professorado, tivtl
uma tarde-noite cheia,' dia 16, qu

.

em Jara9uá do Sul· estiveram os 9
datos a, governador e vice 'pelo
Esperidião Amill e' Victor F9n
oportunidade em que lançara
"Carta' aos 'Catarjnenses'" e OUV

as· reivindicações. � de' se regis'
tambJl;rl, a agilidade com que· E

ridié6',e FGntana tratam das co

pois que" naquele dia, 'o CP en

suges,tão aos candida!os e Já, na
ça·feira' 'recE�bíamos resposta e a

decimento. �'u'm bom começol
"

.:..-*-
Com 44 votos de diferença sob

JASP, a chap,a JE.C vfÍDceu as
..

ções para o Centro �lco Estu'
til "Cei. Jourdan" , do Colégio
LiJís, no pleito ,r..ealizado dia 15

presidência do COE ficou com

Carlos Pereira. A nova diretorl
mou· posse na manhã' de <lu�lrta
em solenidade simples, realiza,
dependência's do estabeleci'mento

-*--

Casamentos deste sábado (24),
Matriz' São Sebastião: 9 horas
Luís AntÔnio S. da Rosa 'e Luzi_a.
ria Zimmermann e Jair Rosa e I,N

BOl'1ba. Às 16 horas - Euzébio P

tini e Marinês Fernandes e Iri,o It
gel e Nilza Zatelli. Às 17 horas
Ademar Maçanelro e Maria Ter
Correia, Ademir' Cartini e Marli,'N
FranCisco, Ely Sebastiana e Ma
Helena Souza, Vilmar Miodutzki'
Zelmirà dos Santos e Orlando Eh
e Isabel Titz. Às 20 horas __, Du
Borba Neto e Maria Etizabeth Klei

-*-'
'

Na Igreja Evan'gética Lutera"!a,·
c_ebem' hoje a bênção matrim.onial
casais: 1-7 horas - Alcides Schali
ki é Jaosane Steinert, 17h30--:
rold 'Schulz 'e MàrH Friedel e às
horas - Valdino Glatz e Marlise
sotto. Aos noivos, os votos de f
cidades' desta coluna.

"

-*-

. O preço da aposta mínima da L

a partir �o teste a ser sorteado
'próxil11o diá 7. de maio, e da Lot�
Esportiva, com os jogos. dos dias
9, pali�irão de CrS 20,00 para .

30,00, após o reajust�· anunciado
gunda-feira pela Caixa 'Econômicl;l

der:al.·
'.

lulas - .de '. Piano
,

IC,L.:ÉIA F�·. DELLAGIUSTINA
" I; ". � .;, .�Prof,.sora: "

,

Recebeu' com lanche,
.

quint�l"f�ira,
as amigas 'do seu grupo; em sua re

sidência, a Sra. Marlenê.Panstein .

f. ....;. .._.....;__�

-

'. t' �
I

�
,

.. ,Rua Walter .Ja[lSSel;l, 96. ,-;- Fo'
nes" para recado,: , 72�1282 EI

72-:1257.

Jaraguá do Sul - SC.

;. f

,

o seu relojoeiro..
.... ;,..... '___". FOFle ;r2�1267i;-' .

\ 1f.J��';;0'� tudo' para lhe' IPf' :": tf'�.,ºß$.. �

<.\

----.......--.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Praclamls de . "casalentl '.

"

t

EDITAL 12.509 de 14-04-1982 - Cópia recebida do \

cartório de Rio Negro � Paraná.
.

ARINEU FRITZ. e
. MARIA JANETE

STOCKSCHNE.IDER
_

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção,
natural de Mafra, 'neste Estado, domiciliado e resí

dente nesta cidade, filho de Euzéblo Fritz e de Ma.
I

ria do Rosário Fritz.
Ele, brasileira, solteira, do lar, natural de Tin

gui, Mafra, neste Estado, domiciliada e residente
em. Rio Neqro-Parané, filha de Joaquim Stocksch
'neider e de Ollvia S1ioc�schneider.

.

EDITAL 12.510 de 14,04-1982
'ARISTIDES LUIZ MAFFEZZOLLI e

,

ADELINA MARTINELLI
. 'i

Ele, brasllelro, solteiro, esctlturárlo, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e' residente em Santa

,

Luzia, neste distrito, filho de Jose Maffezzolli e de
Lúcia Prestini Maffezzolli. , .

Ela, braslletra, solteira, lndustrlárta, naturalde
Jaraguá do Sul, dornlclllada e residente em Santa
Luzia, neste .djstrtto, filha de Alfredo: \MartiAelli e

de Ltdla Prestlnl Martlnellf.
EDITAL 12.511 de 15-04-1982 .

JOÃO 'KOSLOSKI e EDVIGES ARENDT
Ele, brasileiro, viúvo, tecelão, natural de Dou

tor Pedrinho, neste Estado, domiciliado e residente.
na Rua José Er'nmendoerfer,' nesta cidade, filho de
Domlnlco Kosloski e de Balbina Kosloskí.

Ela, brasileira; solteira, costureira, natural de
Doutor Pedrlnho, neste Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Walter Mal/�uadt, nesta cidade, filha
de Francisco Arendt e de Balblna Arendt.
EDITAL 12.512 de 15-04·1982-
ES'r�VÄO DANIELEWS:KI e MARLENE
DINIS MARTINS '

.

,

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
lplra, neste Estado, domiciliado e residente na R.ua
Henrique Marquardt, nesta cidade, filho de. Júlio
Félix Danielewski e de Adelina de Vargas Danle-
lewskl.

.

Ela, brasileira, solteira. do lar, natural de Gua
rani Estrategicá-Paraná, domiciliada e residente na

Rua Henrique Marquardt, nesta cidade, filha de 00-
rival Martins e de -Juvellna Dinis Martins. '

EDITAL 12.513 de 15-04-1982
JOSé MAXIMd STEPHANI e RENILDA SCHWITZKY

.

Ele, brasileiro, soltelrd, bancário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na �ua.
Max Eugenio Roberto Ziemann, nesta cidade, filho
de Hilario Stepbani e de Leontina 'Chiodjni Ste-
h

.
, ' !

P am. .

',.
'

,
.

. ,

Ela, brasílelra.. solteira, operária. natural de
Pirabeiraba, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Lourenço Kanzler, nesta cidade, filha de
Willy SchWitzl'<y'êr (!Ye R.áth Glatz ScllWitzky.
EDITAL 12.514 de 15;.()4-1982 "

.

ADALBERTO' DARCI GOETZ e ROSEU
'0

ZIEHLSD'ORFF .

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de
Corupá, nest� EstadÓ, Q.oiniciliado e residente na

Rua Bolivia, nestá cidade, filho de Alberto Goetz
e de Alinda Goetz, '

Ela brasileira, .soltei'ra, costureira, natural de
Guaram'irim, miste Estado, domiciliada e residente
na· Rua BoliVia, nesta éidade, filha de Fides Ziehls�
dorff e de Tecla Jung Ziehlsdorff.
EDITAL 12;515 . .de 15·04�1982

.

.

INGOMAR RIEBE e VERONICA GUETZ

" Ele, brasileiro, seltei�o, operário, natural de
Pomerode, neSfe Estado, domiCiliado e· residente
em Rio da Luz II, 'oeste distrito, filho de IngWald
/Riebe"e de Eleonora Rtebe.

.

Ela, brasileira, soltei�ai do lar, natural de. Ja

raguá do:.Sul, neste Esta,do, domiciliada e residen·
te em Rio Cêrro n,' neste distrito, filha de Wen
delin Guetz e de Va'li' Balst Gueti.
EDI:TAL 12:516 de 1�9�-1982. I

'

.

RUDOLFO HEINZ OTTO'\e ANADIR GöTZINGER
Ele; brasileiro, �oJteiro, operário, natural de

Itoupava, neste Estado, 'domiciliado � rE;lsjdente em

Blumenau; neste Estado, filho de Haroldo Otto e

de Isolda OHo·.
.

-

Ela, brasiJeira; sölteira, operái-ia, natural de
Blumenau· neste Estado, domiciliaaa e residente
na Rua Walter Marquardt, nesta cidade, filha de
Oldi Götzinger e de Maria Götzinger.
EDITAL 12.517 de 16-04-1982

/

C�SEMIRO.MICHALAK e ELrzETE MARIA
BASTIANI

'

I'
. Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de

Massaranduba neste Estado, domiciliado e residEm
te na Rua Joi�ville, nesta cidaqe, filho de Antonio
Michalak e de Maria Mader. .

Elá, brasileira, solteira, 'operária, natural de
:

.

Nova Trento, nesteEstado, domiciliada e res iden
;, te na Rua'Joinville, nesta cidade, filha de Juvenal
.

B'astiani e de Maria Nicolodi Bastiani.
EDITAL 12.518 de 16-04-1982

.

ALTAMIR NO,RILES e ISOUl!!<E VICENTIN
. Ele, brasiléil'o, solteiro, mecânico, natural de
Jargguá çlo Sul, domiciliado e residente na Rua Al
fredo Mann, nesta cidade, filhó de Albino Nori'les
e . de Elia Campregher N rires;

Ela, brasileira, solteira operária, natural de J_a
'f"agúá do Sul, domiciliada e residente na Rua Irmao

.

Leandro, nesta cidade, filha de Amélio Vicentin e
'_ de Vitória Vicentin.
, EDITAL, 12.519 de 16-04-1982
ADRIA.NO SCHIWIR'KOWSKI e ,TEREZINHA;
IKIATII(OSKI '

;

"
'

,

Ele brasHel,ro". solteiro; oj!)erário,. naturá'" de
Rio dos' Cedros, neste Estado, domiciHado e resi
dente em Gari'bardi, rle'ste distrito, filho de André'
SchWirkowski e de Otilia Raboch $.chw�rkpwski. ,

,�
,
era, �raslleira,� solteh��<�dãr.:, naJ���1. i��:q�hrupa, neste Estado, dd�là.�I.ac;la'.e rl'1$fQ.Qntej ß�Corup.,á, rieste Est�do," fitha de Floriano KiatkS'skl

e de Anna Kratkoski
.

"

,'" ;, "" :�:/ ..:

EDITAL 12.507 de 13-04-1982,
VALDIR JOSé: PEREIRA e ANliTA KüELJKAMP

Ele;' brasllelro, solteiro, tlnturelro, natural de
l,.ontras, neste Estado, .domlctllado e residente na

. Rua Henrique Marquardt, nesta cidade,. filho de
Daud] Pereira e de Osvaldina Damori Pereira.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Rio Fortuna, nest� Estado, domiciliada e restden
te na Rua Epitacio Pessoa, nesta cidade, filha de
Simão Küelkamp e de Sabina Dirksen Küalkamp.
EDITAL '12.520 de 19-04-1982
MAURICIO EBERHARDT e ROSANE MARA
MARCELINO' '.

.

"

Ele, brasileiro, solteiro, lndusttlárlo, natural'
de Joinville, neste Estad� domlclllado e residen
te em Joinville\ neste Estado, filho de Françisco
Eberhardt Neto e de Consuelo Sarah Eberhardt.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural, de Ja
raquä do Sul, neste Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Antonio Carlos Ferreira, nesta cida
de, filha de 'Genesio Marcelino e de Ollvia Mar
celino.

,/

EDITAL 12.521 de 19.04-1982 - Cópia recebida do
cartório de São Francisco do Sul, neste EstadO
HARRY SCHMELZ�R JUNI'OR e LOCIA HELENA
LEAL NUNES

,

Ele, braslleíro.: solteiro, engenheiro eletrlcis
ta, natural de São Francisco do Sul, domiciliado
e residente nesta' cidade, filho de Harry Schmel-
zer 'e de Clementina.Meyer �chmelzer. .

Ela, brasileira, solteira, economiária, natural
de São Francisco do Sul, neste Estado, dornlctlla
da e residente em São Francisco do Sul, neste Es
tado, filha de Alcides 'Leal Nunes e de Martna Pe-
reira Nunes.

'

,

EDITAL 12.522 de' 20.04-1,982 .

ALCIDES JUNIOR e ROSALlNA"BEN�� LEODORO
Ele, brasileiro, solteiro" operário,' natural de

Jaraguá do Sul, domlclllado e residente na Rua
João Januário Ayroso, nesta cidade, filho de Pe
dro Augusto! Júnior e de Olementina Júnior.

Elã, brasllelra, solteira,' operária, natutal dá
Salto Veloso, neste Estado, domiciliada e residen
te na Rua Professor Antonio Ayroso, nesta cidade"
filha de Sebastlão Leodoro e de Luiza Bento.
EDITAL 12.523 de 20-04.1982

"

MARCOS PEREIRA ROCHA e MARiA. DA
PENHA CUS�6DIO

Ele, br:�silerr:o, soltelro, garção, natural de
Matelândia-Paraná, domiciliado e residente em Ti
fa dos Pereira, neste distrito, filho de João Perei
ra Rocha e de Marià Luiza Ferreira.

. Ela, brasileira, solteira, do lar; natural de Eco
poranqa, EspírITo Santo, domiciliada e residente
em Tifa dos Pereira, neste distrito" filha de Anto
nio Rafael Custódio' e de Paulina Miranda dos
Santos.

.
.

EDIT,AL 12.524 d8 20-04-1982
O,SMAR DE ESPINDULA e BERNADETE ZAPELLA

Ere, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Araquart. neste Estado, domiciliado e residente
em Joinville,., fieste Estado, filho de João de Es·
pindula e de Ma_ria de Borba �'e Espindula.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de

G.uar�mirim, neste Estado, do�iciliada' e_ reside�·
te na· Rua Domingos Demarchl, nesta Cidade, fI..
lha de Raulino Zapelra e de Maria de Souza Za·
pella. .

..\,

EDITAL 12.525 de 20-0�198z
ARCINO GO�ÇALVES DE JES.US e

INELORI 'KÜSTER..' .

I...

Ele, brasileiro, solteiro, operárí,o, natural de
Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliado e resi·
dente na Rua João Januário Ayroso, nest� c!dade,
filho de Ricardo Gonçalves de Jesus e de Maria
Agustint. .

'Ela, brasileira, s(\lteira, openiria,' natural de
I J"araguá dó Sul, domicil,iada e residente em. Jara
guá-84, neste distrito, 'filha de Erwin Küster e de
Röschen Hornburg ;J(üster.
EDITAL '12.526 de 20-04·1982
HEINS WENDORF e IVONE GOLTZ

, Ele, brasileiro, s9lteiro, operário, Aatural de
Jaragúá do Sul, neste Estado, domiciliado e resi
dente em Rio da Luz I, neste distrito,i filho de Ber

. toldo Augusto Hermann Wendorf e de PaUla Krutsch
Wendorf.

Ela, brasileira,solteiraí operária, natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliada e' reSiden
te em Rio 'da Luz I, neste distrito, filha de Oscar
Ricardo Goltz Filho e de Orlàndá'.Marta Gieseler'
Goltz.
EDI�AL 12.527 .de 20-04-1982
HILARIO REINIKE e' ELIA KRISANS'KI

Ele., brasileiro. solteiro, marceneiro, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e r:esidente em

Rio da Luz II, neste distrito, filho de Ingoberto
Reinke e de Gerda Strelow Reinke..

Ela,. brasileira, solteira, costureira, natural de
Pomerode, neste Estado, domicUiada 'e residente
em Rio Cêrro II, neste äistrito', filha de Adolfo Kri
sanski e de Edeltrudes Borchardt Krisanski.

.

.

'Corteia Inforlativo
1 CARTAZ DO CINEMA - No Cine Jara

guá está sendo' exibido .deàde ontem, até
terça-feira, dia 27, "Qúem encontra um ami-

.

go, encontra um tesouro", com. Terence Hill
e Bud Spencer. Censura Ilvre.

CURSO ENCANADOR INDUSTRI� - 0-
Centro de Trelnarnento do Senai e. Ia Asso
ciação Oornerctal e Industrlal de J"aragué, do
Sul, promoverão de 03 a 07 de maio próxi
mo;' um curso de "Encanador lndustrlal de ,.

PVC", a' ser realizado no Senai, no horário'
das 8 às 12 horas. O çurso é gratuito, po
dendo dele partic.lpar apenas candidatos de
indústrias.

COMUNIDADE' EVANGtLiCA - 1� . Na
próxima quinta-feira, dia 29, será realizado
um npvo Congresso Distrital da OASE, desta
feita em Guaramirim, congregando senhoras

.

de Jaraguá do Sul, Barra do Rio Cerro, Co
rupá, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Gua
ramirlm e Schroeder. O tema será "O Ido
so", cuja palestrá estará a cargo do Pastor
Cistrital da OASE - Ingo Piske e o' traba
lho em grupo será desenvolvido pel� Srta.
Ana lal'lge, de Curitiba" Coordenadora Regi.o
nal da, OASE. a_). No Qia 8 de maio, com
início às 15 horas, ,haverá um novo curso de
preparação ao batismo. Todos os pats e pa-

drinhos de crianças a serem batizadas deve
rão participar deste. curso. 3) O Pastor
Waidner estará neste domingo visitando a

comunidade de Três Rios do Norte, onde à
tarde terá uma reunião com as senhoras da
OASE (15 horas) e à noite 20 horas, .proje
ção de fillJ1es na Igreja. �I Os prep-arati
vos para a festa de maio já foram iniciados
e as várias comissões têm se reunido visando
o pleno êxito da festa. �' Cultos: Neste domin
go haverá cultos,�às' 8 horas em Jaraguá e

João Pessoa, ambos -em pbrtuguês; às 9h30
em Santa Luzia (P) e Três Rios do Norte
(A) e às 19 horas, em Jaraguá culto informal
em português. 6) Estarãó de plantão no iní·
cio da semana os pastores Guenther Rue
ckert e Rudi Zerbien. ,

CURSO DE PILOTO - Já estão aber
tas junto ao Aeroclube, de JQinville as ins

crições para o curso de pilotagem a
..

ser

desenvolvido neste ano. 0 curso eqUlval!'l
à prestação .do , servlço, militar, 'permanecen
do o aluno brevetado. como reservista da
Força Aérea Brasileira. Melhores inf?.rm.a-

. .ções poderão ser obtidas na sede soclalalocalizada na rua Princesa Isabel, 261'J, "1. .

andar, sala 14; de segunda a sexta-feira, d8:s
13h3fr às 16h30 e nas quintas-feiras a partir
das 20 horas.

/

KOHLBACH

Assine o "Correlo do Povo" (rS t'500,00

o SUPERMOTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

PreteitUra' Iuoieioar de ,jaraná do Sul
"

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

DlvIslo d. Contabilidade

BAUNCETE REFERENTE AO M!S DE "FEVEREIRO" DE 1982. ,I "".".

RECEITAS
TITULOS

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES.

I

,

At� o mês Arr�daçlo \
.

Anterior no.....·

Receita Tributária •••••••••••••••� _ 3.147.566,89
Receita Patrimonial ••••• '

••••••••••••_ 13.340,00
TranSferências Correntes •••••••••••• ,' 21.031.575,40
Receitas Diversas •••••••••••••••• �... 599.720,79/

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital ..•••••••••.
. Outras Receitas de Capital •• ; .".

21.222;896,60
52:.090,00

27.642.660,24
9�7.724,51

24.370.463,49
65.430,00

48\674.235,64
1.547.445,30

86.658,31
, 18.537,61

5.209.733,13 5.296.391,14.
11.s59,70 30.097,31

SOM AS ,............ crS 24,897.399;00 95.086.664,18 79.984.063,18

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA'
Despesa empenhada a pagar .. : ......• 50.308.519j12 6.837.196,30· 57.145.715,42

Depósitos de divr.rsas origens ....... � 787.485,10.151.177.048,77 151.964.533,37

S' O MAS / _..... crS 51.096.004,22 158.014.245,07 209.110.249,29

Come;rcial' :.Florian,i

SA�DO PO M!S ANTERIOR

Caixa .••••••••••••••••••••••••••• �.

Bancos • disponfyel ; ..

Banco� - vinculado ••• _ •.•
'

•••••••.•.

.'

49.355,84 564.�43,00
859.710,37 5.702.586,25

2.319;394,24 '2.503.394,?5

613.698,84
6.562.296,62
4.822.788,49

C� 79.221.863,67 221.871.232,75' 361.093.096,42'TOTAl GERAL ....................

IDESPESAS Até p' mês; Deep.sa'

·�T_IT_U....L_O_S_.. �----<.�__� ---:__A_n_t_.r_lor__j____n_o_mês_--=-:-_T_O:-ta_l�i_:'
DESPESA ORÇAMENTARIA
0.100 CAma'ra de yereadores' ••••••• , .....

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal

, 900,00:,
, 336:ÓÜ,40
872.652,73

.875,60.2,1;10 ,. 876.502,80
'800.027,40, 1.136.044,80

5.873.223,28 6.745.87&,01'

Revepda .
e

.

a$slst�nclá técnica aU,tol:lzadä
SHARP' _;revendéddr &)lsl1lac e conserto de·máqul- '.

nas d�"êsctitório' 'em geral. (Temos máquinas de
escrever e somar usadas p,ara ve'nda). ,

.

Rua.. Venâncio da Silva Porto, ."331"�, Fone:
?2-J492'....;._ JaragiJá do Sul-Se.:

'.

'

..

e

,

0200 Gabinete do Prefeito •••••••••••••

.

0300 Depto. de AdmlnlstraçAo ••••••••••

.0400 Depto. EducaçAo, Cultura e Assistên-
cia Social ;

.

0500 Depto. da Fazen,da ••..••• , •••••.
:

. '.
Q600 Depto. de Obras eVlaç�od" .... , '

0700 Depto. Agropecuário •.••• ;'••••• '.' ..
0800' Depto. de Turismo .•• , •.••••• 1. •• .

1.065.069,00 '9.799.238,73 10.864.307,73
45,370.545,37 1.11.5.409,44 4�.4�5.945',8\
8 €iS?'Q53J!ii'7, 92.750.�34,3fi ;f01.407:?87;�c2 .;

"�, 3:�40:00 ,
.441.:31'6,00 •

..

44·Ú'56,ÓO .

.

89�tÖ.0 " 2.019',00,,' 2.913,00'

SOM AS •• �. .. • • • . .. •. ••••••••• CrI 56.3061� 72,07 '111.657.Ó62,OO 167.963.234.07

13.246.207,84
899.160,26

10.179.715,35 10.179.715,35
42.465.526,41 55.711.734,25
1.109�532,22 2.008.692,48

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
,'- ,

I

Despesas' de meses anteriol'es
,

Restos .a pagar .

Depósitos de diversas órlgens ••••••....

14.145.368,10 53.754.773,98 67.900',142,08SOMAS ••••••••• : •••••••..••
•••• Crt.

--��-----�---�--�����--�-
.

SALDO PA�A'O MIS SEGUINTE

Caixa ••••• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • 564.34.3,00 343.696,02 908.039,02
.

. . '5.702.686,25" 46.694.249,07 52.396.835,32Bancos - dlsponfvel .

Bancos - vinculado ••••••••••
,

•••••• �..... 2.503.394,25 �.421.451 ,68 11 :924'.845;93

SOM AI S '..... Crt 8.770.323,50, 56.459;396,7''7 65.229.720;27'.
fOTATIERAL ••••••••••••••••••••..CI1· 79.221:863,'6'f221;811:232,75.301.093.096,42

, rJbf9on�adorra da Prefeitura M\lnIClp�1 �e Ja�a.g�(�o. ��I.', '. . ,; "

.

.,•
. em 26 de FEVEREIRO. de.. 198._....

! . � .... "--,,, ... .. �

.

"

'.

. , ,. • ....• 'RENATO'JOSI\: BORtOLINI

. , .. " . , . . . . .••óíreto/da F�e�da
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

E�g�nio Vict�� Schmuckeil '

,

Jornalista Prof. OR'F-SC n.� 729 e Qiretor de Empresas
Jornalística DR1l-SC n.o 20

Colaboradores

Flâv,io José Brugnago, Yvonne Alice Schmõckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Moretti, Silveira Júnior, Rudolf Hirsch

feld, 'José Castilho, Pinto, 'Dr. José Alberto Barbosa.
Redação, Administração e Publicidade:

BUA PROCÓPIO GOMES DE OLiVEIFIA H.o 290.
,

89250 r- Jaraguá do Sul - SC.

'Composição, Impr_'ssão ,e Circulação:'
Sociedade Gráfica Avenida, I!.t'da. - Jaraguá do SI;II - SC.

Assinatura anual: Jaraguá do, Sul e região Cr$ 1.500,00
Outras eldades Cr$ 2,000,00
Exemplar avulso ',' . .. Cr$ 30,00
Número atrasado •. ; •• ; •••...•... ;.;.;.. Cr$ 40,00

E!!� jornal ,não se respol'!sablliza por artigos assinados e nem
devolve orlg'"ais.

'

,

o "Correio do Povo" é assoclado a ADJORIISC e ABRAJORI,

, Terraplenagem Vatr�aS I.SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO

RES DE' ESTEIRA

rruhos Sta�'Hélena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Imobiliâl'la Santa, Mqriq
COMPRA "- VENDE - ADMINISTRA o

'SEU IMóVEL
Rua Waldemiro Mazurechen, 42 � Fone 72-1342 �I

-,'" -:
-�

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURS,OES.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua lO-i

comoção, c.olocand!> à disposição moderníssimos
ônibus, com pessoal espeCializado, pOSSibilitando
uma viagem tran�üila, rápida e -segura�

Programe bem! Programe CANARINHO ,......

o transporte carinhoso.. '

JARAGUA DO SUL SANTA CATAR'INA

,Relojoaria Avenida

ETERjlZE os BON$ MOMENT9$
,

,,I
Presenteie com jóias e as mais finas su

I

gestões da RELOJO�RIA AVENIDA. Marechal e

I G�túlio Vargas,

Funilaria J�r3guã ' Ltda�
) ,

Calhas para toldas as finalidades. FaÇa-nos
uma visita. ':stamos em condições de atendê-IQs
eficientemente.' é

. ,
,

'-
,.

,

Rua Fe!ip� Schmidt, ,279 - Fone 72-044� -
Jaraguá do SuT-SC.

, ' � ,

,

Sfrla LIda.,Construtora
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARiA E

COMlitRCIO DE MATERIAL
DE.. CONSTRUÇAO.;

, Rua Jo�o Picolli, 94 - Edif. Carlos Spézia'
Telefone: 72-0214

.JÃRAGUA DO, SUL STA. OATARINA

! ,...'. ,

14.ffl*_
Bel'ina II L - -Branco . . • . . . . . . . . . . . . . .. 1979
"Belina II LDO...,_. Ver.de Metálico , 1980
Corcel II L - Azul'Metálico

'

.- 1979
Corcel II L, - Verde • • . .. : .. ',' , 1980
Belina " - Pr�ta • . •...... : ' : . .. 1978
Passat I:.S - .Álcool ........._ Branco . . 1981 '

Passat T8 - Alcool - Branco .. :,:.: ,
1.981

VW 1300 L ...- Branco • _ ..
' . . . . . . . . . .. 1979

VW 1300 -' Branco.. •.••.• .' " ,' .. 1979
VW 1300 L - Be�e ••................... 1978'
,VW 1300 k -. Bege ••. ' 1980 '

Brasilia LS - Brªnço ::. : .........•.. , 1979

·BrasiJi.a - .Bra!J.Ço . , 1978

Opa,la "Cúpe .� ''V�rde' .. ',' . . . ' .. , 1978
Chevete SL .:.:!.,;A:zul ; 3i;\�"':; . .. . 'p;?�:,'. 1978

""Fiat J4T L:-:;- Azul Metálico .""
"' :., .. ,.t'>r��19à1

\,1 ,;:' !,�",:�, ,�C ,;';".;"'. ";"".
•

,:!:':�+:_' I< ,�t,<;)l;;_ ,';j�!,,' ;(: .

Estudantes .' Mordomias
Silveira Júnior

gita em fornecer, allmentaçäo por
preço nenhum; Inversamente, o mo

'ço de família da alta burguesia' paga
bons cursinhos e até professores paro'
tlculares, abiscoita as poucas vagas

'

· das, faculdades federals e estuda de

gr;_aça. E quer também comer de gra·
ça. Ou 'quase de graça.

* f *\ ,

C-omo esse jovem bem nascido
.se torna titular de uma mordomia
educacional, defende .de unhas e den
tes a sua situação de afilhado do
Estado e não se satisfaz corn o en

'sino gratuito: quer também o lazer
e a comida. E se alguém fala em. co
arar mais um pouco pela comida de
quem pode pagar, o mundo vem

abaixo,
,* * * I

,

'Como se estudar 'fosse um favor

.que o moço presta à sociedade on

.de vive, a sua primeira reação é uma
.

ameaça: _

� Se dlferenclarern o preço da
· comida, nós invadimos. o restauraute
unlversltérlo e entramos em greve.

E vão das, ameaças 'aos atos.
\

� * *

A imprensa tem noticiado com

perturbadora freqüência o caso de
restaurantes universltárlcs invadidds
e ªtl;} depredados, porque se preten
deu aumentar o preço da comida pa
ra os estudantes não carentes.

* * *

E é uma pena que isso aconteça, .

porque se sabe que esses movimen
tos não nascem espontaneamente co

mo os cogumelps.· A grande maioria
dos' estudàrues é constltuída de gen
te pacífica a ordeira, que deseja
aprender e se formar um profissional
de. alto nível; quer exercer a sua fu
tqra profissão e até enriquecer, o

que é um, desejo legítimO I1U,ma so-
I cledade capitalista como a nossa.

MiiS há urna pequena minoria de
· ativi�tas para a qual estudar não é
tão importante. Mais importante é,
ser estudante; é ser 'l'íder estudantil,
é poder constranger 'uma maioria a

seguir a sua orientaçãQ. O fundamen
tal é ter uma massa de manobra dó'
cil, que siga qualquer orientação que

importe em defasagem do número

de �ulas;
'.

* * •.

É muito' difícil aguardar grande
des,envolvimento 'de um país, onde
ponderáveis facções da sua socieda
de privilegiada, ewe' estuç!a de graça
nas universidades do governo, ques
tiona pqr alguns' crUzeiros de um

prato, de comida; mas não se pre07
cupa em pagar cinco vezes mais por
um maço dß cigarro, por um litro de
gasolina ou mesmo por uma cerveja.

Insisto em que esta não é uma

f.otografia fiel da mocidade '�studan'
til universitária do Brasil. Mas o é de
U!l1a I.iderança', de bom poder aquisi'
tivo '.e de grançfe capacidE,lge de/ali
ciamento. O estudante, na sua maio

ria, quer mesmo é estudar e, sé fosj
,se solicitado, contribuiria de boa
vontade para financiar a sua aJimen
tação. Acontece que os ativistas sa

bem muito bem levar ao ridículp o

colega que com p,atríotismo e espí-'
'rito comun1tários aceita a evidência
de que a comida que ele consome

nos' ehamados RU's' não cai do céu;
pelo contrário, é financiada pelo im

posto pago ,também por aqueles que
nem ao menos podem d.ar educação
superior aos seus filhos.

r /

,

Besc Clube' pagou CrS- 4;4'" mUhöes' no primeiro trimestre
o Besc Clube, entidade seguradora per-

te!lcente �q sístem� Codesc, vinculada à Besc
Corretora de Seguros e Administradora' de Bens
(BescOII), pagou nos três primeiros meses des
te al:lO Cr$ 4 milhões e 404 mil ein seguros,

Barão de

HÁ 38 ANOS,

,

-- Nestes, tempos em' que começá a pegar "ul
to a reforma tributária, para dar mais' autonomia
admlnlstratlvá e financeira aos municípios brasi
leiros, vale' lembrar alguns despachos de, 1944,
quando se cobrava imposto sobre carroças e bicl
cletas e tudo o que dizia respeito à sua proprts
dade. Assim, o então Ten. t.eonldas Cabral Herbsê
ter, à vista da informação de, seus auxillares, de
feria- requerimento da flrma Comércio e Indústria
H. Jordan �/A.,

. transferlndo para o seu nome im-
.

,posto relativo a uma bicicleta adquirida de Con
rado Mielke e, ainda à vlsta da informação, Eme
rich Huysarn requerte para Juliano -Murara o im

posto de ,seu carro de um animal.

-- Essa é de português. Dá t.lsbôa; a Associa
ted Press, Informava que tendo empatado a ter-

ceira eompettção de xadrez entre Lisbôa e Pôrto,
a taça lnstltulda p-ªra premiar os vencedores, ser

, raram ao meio a mesma, ficando metade em po
_

der de cada equlpe.
,

--, A Prefeitura Municipal dava os últimos re

toques na estação rodoviária,' a que ainda hoje
atende ao públleo Viageiro e à praça' que 'lhe fica
froritelrlça, colocados já os globos da Ilumlnação'
e os bancos. f;:spel'ava-se para a inauguração, en

tre outras .autcrtdades, o Ministro da Viação e o

dr. Interventor Federal em nosso Estado .

Sobre

Entristeço-me quando vejo . urn�
.

considerável .

parcela dos estudantes
do meu _, país 'lutando desesperada
'Tente para manter um ,privil�gio, que
e negado à quase fotalidade do po
vo brasileiro: o fornecimento de cé
rnlda por um preço simbólico, a quem
jß recebe da SOCIedade o enorme be
nefício do enslno supertot gratuito.

Pa juventude se 'espera que seja
generosa, vanguardeira, desprendida.
Deixemos, para os velhos e impeder·

\ ,nidos coronéis das caatingas nordes
tinas, pará as velhas raposas da po
lítica de todos' os quadrantes, a in'

glória luta pelos seus privilégios an-

cestrais.
.

* * *

.

.Não se pode negar, a pretexto de
ser simpático, de bajular a, mocída
de, que um numeroso seqmento da
juventude brasileira se obstina em

forçar o governo, vale dizer o povo,
a lhe fornecer comida pelo, preço
lrrlsörlo de 18 cruzelros a refeição,
ou mesmo que seja CrS 35,00. Ouán
do' as autoridades do- Ministério da
Educação propuseram um' preço 'di
ferenciado creio que de Cr$ 35,00
para os carentes e Cr$ 135,00 para

. os não carentes, houve uma verda
deira revolução em muitos campas
unlversttárlös. I

'

* * *
, \

Como' ninq!Jérn gosta de abdicar
das $IHJ� FJlQFdolTljas, os estudantes
abonados, aqueles que vão para a,

universidade pilotando carros do úl
timo tipo, que fumam cigarros "de

, Cr$ 185,00 o maço, bradaram- céus e

terras, dizendo que se pretendia urna
discriminação absurda, que uma re

feição não. poderia custar mals de
Cr$ 35,00 (houve universidades on

de esse preço era -de Cr$ 18,00). E
lego radlçallzam as posições, sequln
do, aliás, o mau exemplo de muitas
professores.

.

-- A' Câmara Municipal aprovava auxílios
Cr$ 1.5.000,09, para o Curso Regional do C. E, Dt-.
yina Provldêncla, de Jaraquá e Cr-$_ 12�000,00, pa
ra a Comunidade EV�119élica de Oorupá , Sabem de
que conststta o auxílio? De 'Bonus, do Estado. O
Estado geralmente tinha pouco dinheiro e o que
possula êra todo gasto. Para acertar os compro
missos com os Municípios, entregava bónus com

vencimento e às vezes nem naquela data era res

gatado. Na hora da' necessidade eram negociados
com grande deságio. Estava aberto o caminho pa
ra as' futuras filipetas, celsetas, slmonetas, etc.

.etc. - Hoje o sistema está mais evoluído, graças
a Deus!

'

-- Holando Marcelino Gonçalves, pela Portaria
n.o 10, da Pref.· de Jaraguá do Sul, ocupante. do
cargo de professor Padrão "K", do Quadro Único
do Município, era ,exonerado, por' ter sido nomea-

do para car.go estadual.

_o,- Aos 135 anos de idade falecia em Abatuba
a antlga escrava Domingas Marica Nazaré Vivia
Ia em companhia de um filho, Manuel Pedro, que
por sua vez já contfiva oitenta e cinco anos.

'I )

<

I

Nunca será demais dizer qu� há
uma verdadeira inversão de valores.
e de oportunidades: quem é pobre e

nao pode pagar curl?int1Os pré-univer
si�ários vai se abrigar em módestas
faculdades particulares, onde o en

sino é caríssimo e onde nem se co-

••• HÁ 29 ANOS

-,- Verificava-se forte altercação entre o diretor
do CP e <> Delegado Especial de Polícia. Uin mis'
siVlsta pergul1tava: "É verdade que o Delegado
chegou, ao cúmulo de sacar de um revólver para
intimidá-h)?" I Dizia o, lemanário: "Infelizmente a

autoridade que se diz desacatada se desmanda e

se desmoraliza com semelhante procedimento.
Mas como não houve tiro, a coisa ficou, por isso
me'smo. Nem por isso fugimos ao nosso dever de
criticar as coisas atentatórias aos foros de cida"
de civilizada e as coisas erradas nesta terra. Não
será com intimidação que se vai' conseguir me-

. Ihorar o nosso estado de espírito. E si tudo nos

fosse negado, aiAqa a Con$tituiÇão nos assegu
raria direito até prova em contrário."
, , ,

, (

••• HA 10 ANOS

-- Frei Aurélio Stulzer publicava o arti,�o' JOUR
DAN NO ANO 1876, de q�e nos ocupamos na edi
ção anterior. 'pé janeiro a abril, eis o que registra
o nosso distinto conterrâneo: "11 de janeiro de
1876, Emílio. Carlos Jourdan assina no Rio de Ja

neiro, eontl'atg particular CÇlm a prince$a dOr')á Isa·,
bel, para colÇ>pização do Vale 'eto Itapocu; 25 de
janeiro - assina no Mini�térie da Agricultura con·

trato de medi(}ão de 25 leguas e;Je t�rras devolutas
para (j' Patrimônio Dotal.de Suas 'Altezas Imperais
o sr. Conde e 'Condessa d'Eu, no Vale do Itapocu;
7 de fever�iro -.- é nomeado. juiz comissário de

Joinville; 14 de fevereiro -, chega �m Joinville;
22, de fevereiro -'- par.te pari!.$. ßento, o.nde co-:
meçarão os trf!bal'hos de 'm�dição; 28 de fevereiro.
;_ nom�ado também, jui4! comissáriQ de São F-ran

cisçQ; 29 de fevereiro -, Jourdan começa no Len
çol os trabalhos de campo para a medição contra'

tada; 19 de abril - chega à Joinville, mais morto
do. que vivo. com �eus homens, tendo atravessado
as matas virgens da mal'gem direita do Itapocu,

.

passanQQ à rrtargem esquerda, no atual Jaraguá,
para alcançar ItaPocuzinho a Neudorf; 20' dá abril

,

- oficia ao Presidente da Província sobre a des
coberta' d,0 futl,!lio. Jara.gJ.I�· e ,29 de àbril - embar
oa p��a a' CQrte, pelo. "Camões", a.Gomp�nhado qe
seu ajudante Emílio Seroyer."

.

-- HaVia uma substituição (lo. Padrão horáriO,
que até então obedeçii' tlf) sistemil da hQra astro

nômica, R�IÓgIQ$ tãg 'htmOso$ cQJTlQ o �ig. �én,
dê Londres, passavar,n a ser controlado& pela hora
-atömiQf!, à, p�l1fr Q� Ul �: ia.oei,� cI� 1$72.

sendo Cr$. 830 mil pela· morte natural de três
assoeiàdos, Cr$ 2 milhões e 900·mil pela mor
te, acídentál de três associados e Cr$ 674 mil
por invalidez permanente de quatro associa-
d�,

.

.

* * *

Es'ses moços Gonfundem o ideal
com o possível. Não c�mpreendem
que todos nós, que o Brasil if'lteiro,
gostaríamos que o governo pl,ldesse
dar comida de graça· e de'- boa qua,
lidade a todos os estudantes brasi�
leiros, mesmo àqueles desprotegi�
dos que, pbr não poderem pagar' um
bom cursinho, freqüentam as facul·'
dades mais modestas. E não apenas
aos estudantes, mas aos operáriOS',
aos agricultor,es, aos pescadores, en
fim, ,a todos aqueles segmento� da,
sociedade onde a alimentação cons-

titui um problema financeiró-
'

* * *

. A comida aos estudantes univer,
.

sitários, comprada com dinheiro da
renda pública, com' o prod!-Jto do im�
posto cobrado direta e indiretamente.
do milionário e do trabalhador bra··
ç�l, não pode nem deve seF objeto
de demagogia, como tem �conteçido

, em muitas capitais brasileiras.
* * *

'

,
Se o Brasil. não· pode dar comida

. altamt;lnte subSidiada aOS operáriOS,
pela mesma razão não poderá· dá-Ia
aos jov�ns estudantes universitários,
que não se constrangem em cryzar
com a pobreza fumando cig�rro' de
Cr$ 185,00 e consumindo gasolina'
de Cr$ 104,00 O litro..

_

t
•

,

* *,*
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.. ?S .40" milhões, de menores aban,éJönáClbs, exístentes, nã, A-'
mé�lca Latina, 20 milhões vivem no BrasIl,' doi quár' 2', Ilh;"
a 3 m'lh- - '" I

" .
s m oes

,',

I oes sao tota mente "abandonados; reveloó '-oI cana&�8é
'

começo,'a
Peter, Taco�, rep�esentante da Unicef no ericontro laiirlCj-amerlç�mo '

, "so.b�e ,a criança maltratada e negligenciada, realizado recenten.en-

E\YALP" VENCE PR�VA, C,ICLISTICA ,_ Cumprip-
- * - ti! eitf Be�o Horizonte. E mats: dos ':Iu.!lse,1 bilhão de crianças que

do uma "performance') simplesmente éspetacular, o cl-
(," d'.·a 1.0 necessit.am de.iluda concreta e suporte econômico da Unicef,"q'ua-

,

, .CAMPE,ONATÓ, SERTANEJO -. 'O Campeonato Ser- tra de .

t

clista SLly:io ,89llerto Ewa!d, da ,Ass�ciação Recreativl:l '

. ,eln�O nao em acesso aos melos de saúde pública modemes

Weg, foi o gra�d� campeão da prova ciclí�tica arnlsto- tane]o, outra pr9moçã� vitoriosa; que reúne aqrernla- dOIS de CinCO, entre seis e 11 anos não tem Oportunidade de es-

sa realizada domll1go passado em Jaraguá do, Sul, da
çoes varzeanas dÇ> lnterlor jaraguaense, �ealizou no do- Tendo por finalidade desen- cota e quatro de cinco I}a� áreas rurais não tem água limpa e fa�

,

d I
mingo .passado, a sua quarta rodada. Num, verdadelre I á d cUidades' 'tá

.

E
'

' ,

qual participaram 43 pe a. tstas das equipes Tigre, He,
v vo ver a pr tica o futebol à samtt rlas� nquanto Isso, o custo e, os 'gasti>s da ma-

E d E
festival de gols, em, Chico de Paula, o SertaneJ'o mar-

.

I I 'quiflárla lllt
.

t I I
"

rl'ngc Instituto sta ual de ducaç,ão, Pe.drini Plásticos
ruve esco ar e integrar os �s,. .

rm I,ar m emac ona, em cada quatro horas, é igual aos

,

A O
,cou 7 contra 4 CIo Fluminense local e o Guarani faturou d da Un f

(Pomerade) � rweg: est�s,?5 cumpriram o percur-
tu antes e. professores catarl, IC,e ,em um ano. -Reuniões regionais em forma de

S'o estabelecido, de 84 'quilômetros, com largada de-
o João Pessoa, 4 a 2, Isto pela Chave "A", ao passo que nenses, a secretena da Educa- Seminár.ios é uma das metas do Tribunal de Contas do Estado para

d
pela Chave "B", Rio Cerro e Aliança empataram a dois os p 6 d

fronte a Arweg, ruman o até o trevo de acesso a Luiz
ção iniciará no próximo dia 1.0 � xirnos meses, entro do trabalho de assistência o .orlentação

A'lv"s, na SC-413 (Massaranduba), com retorno à Jara-
gols e o Caxias,llão encontrou maiores dificuldades pa- de maio, o Campeonato Escolar técnica dos 197 municípios catarinenses e suas respectivas pra-

� Ó a d S I R
ra derrotar O Canto, do Rio" em Santa Luzla, por 4 a1.' feit O bl

.

d

guá do Sul. A vit ria e í vlo obe,r,to Ewald foi valorl-
,

' Estadual de Futebol. De acordo
uras. o jenvo, segun o o Presidente do Tribunal" Conselhel-

do certame continua amanhã, dia 25, com as partidas W'I o II h I
'

zada, pois que. a prova, participaram os principais ex-
com o regulamento do campeo-

ro I mar a an o, é aperfeiçoar a prática do sistema financeiro

I
programadas para às 15h30: Guarani x Flurnlnense, Ser- á

poentes, do, ele ismo catarlnense, dentre os quals, o tanejo x João Pessoa, Aliança x Canto do Rio e Rio Cer..
.nato, todas as equipes partici-

e orçament rio munleípal, no sentido de agjlizl:!r a elaboração por

càmpeoníssimo e olí�mpi;o Hans Fi�cher, que siquer fl- 'ro. x Caxias.
pantes deverão ser formadas por p��e dos executivos municipais dos balancetes e balanços en-

. cou entre os dez primeiros colocados, que foram, pela
alunos previamente inscritos víados mensal e anualme!lte ao TC. A primeira reunião do gênero

ordem de cheqada: Sílvio Ewafd (ArWeg), Cléber Hardt, _ -* _ pelo seu estabelecímente,' na
acontecerá no final "deste mês, em São Miguel do Oeste.�

Ricardo Búrigo, Paulo Müller, Alexandre Furgraff e Má-
fase regional, junto às Unidades O prefeito Victor Bauer, em recente .encontro com as lideranças

rio Rodrigues" ambos do lEE, Gilmar !-éu (Tigre), Frank "TORNEIO IN,TEGRÁÇÃO _ ES,tá. em p' leno anda-:
de Coordenação .'Regional de do município, no Baependí, revelou que das quase 4 mil unidades

lha e Murillo Krueger (do lEE) e- João Heerdt, da Ti- Educação e por estas na fase municipais brasileiras, apenas cinco estão com os compromissos
mento O Torneio Integração, do GrêmiO' Esportivo Cruz d

gre. ,
..qe Malta, que congrega oito, equipes e cujos jogos são

estadual. previ enclárlns em dla, e uma delas é Jaraguá do Sul, -,'- Ter-

,

A organizflção' d�, prova esteve a- carqo- da Arweg. realizados às sextas-feiras à nette, no Estádio Eurico
mina sexta-feira" dia 30, o prazo para pagamento do Alvará de u-

e foi perfeita, recebendo os qe� primeiros coloeados, Duwe'. Dia 16 último, com ,gol de Marcos, o Cruz de
A fase regional, que começa

cença e ISON - Cota Única, prorrogados p�r decreto muniCipal

medalhas. O campeão' Sífvio EWald, na noite 'de domln- Malta derrptou o, FHo Cerrp e o �,o,tafog9 tevou"de ven-
,di, 1.° de maio, com jogos

baixado pelo prefeito Victor Bauer. -- O Secretário de Cul

�o', juntamente com Mário Rodrigues, Cléber Hardt; cida o Fluminense pelo placar de 3 a O,' gols marcàdos movimeAtando as equipes re-
tura, -Esporte e Turismo, assinou termo aditivo- de convênios com'

Frank lha e Paulo Costa, estes do Instituto Estadual de por Marquirihos, Giom;>r e Gilberto. Ontem à noite joga-
presentantes' dos estabeleci,

\binco prefeituras, num vl:llor total! de 45 milhões de cruzelrQs,

'Educação, rUmaram a .Belo Hqrizonte, onde, envergando 'ram Vitória x XV de Novem6ro e ßuarani x Qr�mip}�ari-
mentos de ensino sob as ju-

destinados a continuação de obras de ginásios' de esportes.

à camiseta aa Ass,ociação Recreativa Weg; de Jaragllá baldi, quando também foi definida a escala de- jogQs pa-
risdicação das UCREs em todo

As prefeituras. beneficiadas foram Nova Trento, Navegantes,

do Sul, tomaram parte, t�rça e quarta-feira, da Prova da ra a quinta rogada" �ernana, que vem. •

o Estado. Os jogos ser�o de- Corupá, Ascurra e Il'mbituba. O v�IQr individual. de cada tefmo foi

Inconfidência, que tradicionàlmente ocorre a cada ano.,
, ,

"

senvolvidos nos finais de se-
de 9 milhões de cruzeiros. O convênio, assinado antes do início

Esta foi, no entanto, a �riínelra'vez que uma equipe da _ * _ '!lana, 1 e 2, 8 e 9, 15 e 16;
das obras, havia ,sido de 3 milhões de cruzeir.os,., _",......;;,éom o

"Capital dos Motqres" particiPOU 'de competição do
29' e 30 de mtiO, com a finali- objetivo de promov�r o planejamento microrregional' e municipal,

gênero. 'I
" I _

- 'o
"

' FUTEBOL DE CAMPO 'SESIANO - Com a partici- dade de apurl:lr p representante
o governo do Estado entregou auxflio financeirQ às associaÇõçs de

A ArWeg, que além de Sílvio, lia primeira colocação, pação de quinze equipes _ Marqllardt, Marcatto, Meta-
de cada UCRE. municípios de Santa Catarina, no valor de Cr$ 16 milbões e 817

teye em Roberto 'César Nicolu��i o déCimo-quarto col07 lúrgica Olinê, 'Kohlbach, Metalúrgica Menegotti, Têxtil I
niil, dos quáis Cr$ 850 mil à Associação dos Munlcfplos do, Vale

d t'd
'

'd" B' J F
�

I d R f' N d' 31 á I d o d,o ,ltapocucAlilvali" que tem sed" em .Jaraguá do Sul.-"- A,

ca o, tem presença garan I a neste ommgo, ,na erra arita, rigum2;, n. eunidasl BorraQhas Wol ,Jiiraguá ,,o Ia, ser rea iza o
.,

Mar Norte, em Flo�anópolis, ,�m nova competição ci- Fabril, 'Têxtil Cyrus, Dalmar Confecções, 'Madeireira sqrteio das chaves para as dis-' rodovia SC-301, trecho São Bento/Corupá:, receberá a sua pavi-

c1ística amistosa, �m regpzijo ao aniversário do lEE;. PalJlo Roberto �n�ípel (Schroeder), Marisol e 6letromo- ,p�tas da fase estadual, quando mentação asfáltica somente em 1'984, inforfTlou ,o ver�ador são

.....:.. * _
tores Weg - foram realizadas dias 17 e 18' de abril, as 19 equipes vão disputar a Taça, bentense·, Alberto ,Kobs, na última reunião da Câmara, através de

,

", ,I partidas classificatórias do .Campeonato Sesiano de Fu- Pepsi/RBS,' em j�gos que se-
' um contato 'que manteve com o engenheiro -Pedro de Abreu" re-

TORNEIO NORTE CATARINENSE - A exceção do tebol de Campo - 1982, da AgênCia de Jaraguá do Sul. '
rão desenvolvidos nos dias 5 e

centemente em Rio Negrinho. A pavimentaçã� da SC-301,estã den"

C.A. Baependi,�a�.demais equipes que representam o ':ujas finais,serão,a 1,0 de màio, dia do trabalho. Os rp. 6, 12 e 13 de junho em Flo- tro da programação do Depar:t�mento'Naclonal de Estradás dei, Ro-

futebol do Vale dp Jta�o,�u nas disputas do VI Torneio sultados foral1l: Marquàrdt 1r.� Marcatto, Oljpê Ox5 Kohl- rian6polis." dagemrDNER. -- O preço do litro de gasolina aumentou

Norte Catarinense de Futeból, estão uma -lástima. E a bach"Menegotti 4x2 Jarita, F'riglllmz 3xO Ind. Reunidas,
11.65'0,2 por cento nQ período de 1972, quando se iniciou a'crlse

pior delas é o Juve,ntus, que está pondo por terra o se';'
. Ilorrachas Wolf Ox3 Jaraguá Fabril, Cyrus Ox2 Dalmar Todas as �'l.UiP�s pa�i�ipantes do petrOleo, com o subito aumento 'dos preços da Opep, até hoie 'en-

prestfgio, consegui,dó ,nestes 'quini� MOS com muito sa- � Gneipel 1 xO Marisol. _ .' ,\ �, '_ ",' � .

do Campeonato Estadual' Esco- quanto o 61eo diese.! foi reajustado em 9.185,2 por cento, o óleo éom-

crifício e dedicàção', inclüsive' éOnl partiêipação na di- Na quarta.-feira, dia 21, feriado. nacional,' nos Está- lar, de, Futebol, d�sde as, com-
bustível cte alto teor de:" enxofre em 17.500 por cento e <> de' bai

visão especial do futebol catarinénse, onde- pr4>jetou-se. dios do João Pessoa e do Baependi, jogaram as vence- petições regionais, terão que ter xo teor, em 20.701,1 por cento. Essßs índices foram l"evelados

No último final-de-semana, o Seleto' empatou em 'Se doras de sábado e domingo-- Weg x Gneipel Jaraguá' obrigatoriamelJte, o comando de pelo pr6prlo présiderite do CNP, general Oziel Almeid�, em pa

está_di�cq_pl_,a iíder+o-TW?X1_e�g��nt��,_��nsul derr�tou:o Fabril x Dalmar, Me�egotti x Frigumz e 'Kohlbach x Mar- um professor de educação físi- lestra, em Belo Horizonte, que acrescentou dentre outros, que em

Ginastlco, de S, Sento, _por 3" a 't, IstO pela Cftave "A"; OÇltto-- ....:...�',j�fo para �quê�fo.ssem cÕr;l�ec!da�_ as equipes ca, funcionando como técnico. dezel1lbr.o de' 1973 o litro de gasolina custava Cr$ Oß9 e hoje estã,

jogando em seus' estádios, Estrellä' e Juventus foram veJilcedoras) que se Emfr'ent�rão amanhã, dia 25, mo Es· a Cr$ 104,00. Oziel deixou claro que os preços dos derivados,

vergoilhosamente goleados: Bandeirantes 5 a 1 Estrell tádio Max Wilhelm, às 8h30 e às 10 horas, respectiva- o sistema de disputa do
continuarão subindo. -- A SeCretaria da Receita Federal con- ,

eTigre 3 a O Juventus, pela Chave "B" ..
.

mente. Aquelas que vencerem _amanhã obterão, o direi- Campeonato � o de eliminató- cluiu estudo técnicó pro'po'ndo reilução no desconto do imp��to

Juventus'x 25,de,Ago'sfO 'e :Giriástico x Seleto, com- 1:0 de disput�r o tí,tulo dia: 1.0 de maio, também no Bae- rias simples, em ,todas as fases, de renda retido na fonte, para evitar as devoluções do tributo- que

plementaram O p'riinelro 'turnO, quarta-feira, dia 21. An- pendi, enquanto as perdedoras irão brigar pela terceira ou seja, o vencedor fica auto.
continuam' cr�scendo ano li ano, criando' próblémas burocrãticos

tes, dessas partidás'f!! a das'slncaçãb estava assim: Cha- colocação, na partida preliminar, ' �aticamente classificado para a para o governo. Sendo assim, os 7 milhões de brasileiros que

v� "('-" - Tupy 7, ,B:a.yi>�n�i:,,5, ?0��ull4, S?IE:lto 2 e Gi- ...,- *' -
'

redada seguinte, enquanto o 'descont.am ,imposto de renda na fonte poderão dentro em breve

nastlCO O. Cllave_"'B'.� - Bandelrantes,7, TIgre 6, 25 de
,

MOTOdcLdSMO I� A COQUELUCHE DO MOMEN- perdedor é desclassificado.
descontar menos. -,- O preço do leite em vigor desde o dia

'Agosto 3, Estrela � e Juventus O,. '
, . TO - EfetivÇlmente, desde a fundação db Moto Clube 1!.0 de abril" corrente não foi, de forma alguma, estimulante "para

Neste final-de:semana 'começa o returno, com os Vale do Itapocu"pqsteriormente a construção e inaugu�, A organizaçãó do.. campeQll8:- o produtor. Este aumento � dê, Cr$,24,OO para Cr$ 37,00 - véio

jogos reunindo Tupy y; Giriástico, Cbnsul x Baependi, 25 ração, do Mot(>drÇ>.l:no Getúlio �arreto da,_ Silva, o moto- to instituiu uma premiação que apenas amenizar a situação crítica exisfßnte e, como já estamos'

de Agosto x 'Tigre e Juventus x Bandeirantes. 'ciçUsmo virou coqu'eh:lche, tal a sua, rápida difusão em, vem despertando a atenção dos )em" plena entressafra a produção deverá _continuar caindo até o

,
..

:..... *'_;_' ,� termos de competição, pois que grandes 'pilotos estão estudantes. Tod�s os atletas final de,maio próximo. Depois, com o desenvolvimento, da pasta-

sur,g�Qdo. O ,Jaraguá Motor Clube, após a cisão havida gem de inverno, deverá ocorrer um restabelecimento gradativo do

VILA LENZI LIDERACHAVE "AtiDO VARJÃQ/82 - entre os dirigentes do Motódromo e do Moto'C'lube. por �!����nte:OI�::d:��s re����:� �bf!stecimeni:o que, atualmente, está defasado de 25 a 30 por cen-

Já em sua qliarta edição, a vitoriösa promoção do E, C. questões financeir.as e .administrativas, assUmiu o com- medafhas comemorativas, sendo to, o que Significa úma- 'redução'da' produção catarinen�e de mais

Figueiren,se, O Varjão/82, tÊnle realitada domingo a quar- promisso de p'romover as compêtiçõ,es motociclísticas de 300 mIl Ij'tr"'s/dia para meno'" de 250 'mil I,itros diários. .A a-'

t cl d
'

'd 'I'd I Ch "A"
qué o� jogadores' dos times, '" "

a ro a a, com as parti as va I as pe a ave , em Jaraguá do Sul' e o seu ,p.rimeiro gr,ande teste foi no classificados' em primeira e se- firmação é do preSidente � Associ�ção'dós Profissionais flas 10_

quando no período 'matinal;' a Sempre Unidos venceu a dia 1,,1 p,assado., quando foi realizada a 2a. Etapa do du"str"las La"'cinlstas 'de" Santa.- ó'âtariná:,� Harry 'l1>oro-w,,' aéreséen-

V'cl •

J I I
'

d -4 O
•

t d V'I
gundo lugares receberão me- ,<

I rÇlçana oe, pe o escore e I a , e a ar e, o I a, Campeonato Catarinense de VelOCidade, disputadQ eJTl tando qu� -deverá ocorrer um novo aumento no preço do leite;

Lenzi não encontrou '.malores dificuldades p,ara goleár .'

t
. 't'

.

d'
, .

d t eA'1
dalj1as especiais.

seis ca egonas, pres Igla o por mais e r s mi, pes- em junho ou julho, poré�; ªinda, é desconhecido qual será o

os Veteranos, 4 a 1; àssU'mindo ,ª-ssim a liderança isola- soas, Aúmero que pode ,ser considerado"bom,'se levado \ 'Indl'ce.
'

da' d h i. F"
.'

,
'

d
Os colégios, cujas .. equip,es

a c ave, ,enqlJanLO o Jguelrense penou para erro- em conta a data impi"lJpria,...:.. Rás,coa., '.

tar' pela contagem mínima, o Olímpico. Com estes re- Os resultados finais e ofioiais foram' os seguintes:
forem vencedoras, serão pre-

sult d I'd'
<

d' h
' V'I L

.
- I miados com troféus. Já o time

a os,' a I erança
.

a c, ave esta com o I a enZl, o,Q CC ..- Volney Zonta (Jaraguâ), Sílvio Moreira ,(J!Je),
que possui 4 pontos, seguido 'pelo Figuei,rense e s'em- Arn.ilton Ferreir.a, (Fpolis)� JY1aril�oll,Miíêlke,(Jaraguá), f'í1.
pre Unidos COm S,-Veteranos têm �, Vidraçaria Joel e ton da Silva (Jlle), Sérgio MurHo da ,�ilv,a (Jaraguá). Eli

, 'Olímpico nenhum.'
,

" ,Erasmo Vieira (J.lle), Wilson L. Harner (Jaraguá) e Ade-

O IV Campeonato Varze'ano de Futebol-Varjãol82, mir de Oliveira (Jaraguá). 125 Especial - Volkmar

�em três partidas 'programadas pa�a domingo, dia 25, ßertchQld (Schroeder), Joaquim L. Lessa (Blumenau),

,válidas pela Chave "B": 9 horas -- hnigrantes x Grêmio, Paulo Guimarães (FpoHs)" L.,u,iZ F'. P. Gomes (Blume-, .

' ,

14h -- Ferroso x Saturno' e às 16 horas - Estofados nau), Wanderley Ni�h'us,t(,J:lle), AritôFii'oPop'inhak (Rio do Ontem".dla �3� foram enácer-,
Kra��e, x Santo Antônio,.'

' ,

, ,'_ Sul) e ,Júlio HaaR� (B. ÇamborIÚ). 150 Street _ Joa- / radas :s mscqçoes e na
.

rea

, '...;.... * _ quim Lessa" LU,iz:. Gomes ,e J�ubeli� Heinrich (todos de lia _19., ,

UCRE, .os .preparatlvos

CITADINO ADÚLTO DE FUTEBOL DE SALÃO 1Blumenau), Paulo C. MacHado (Schroeaer), Jósß Mattos estao s�ndo ultimados,. A �ber-
�orn- uma- boa participação de públlco, que tem prepor· '(Fpolis), Wanderley Niehus (JIle'), Márcio A. Pires (B. tura será no sábado, .eha 1. ' de

Cion�d� arrecadação. médta-:- de sei� mil cruzeiros por, Camboriú), fl4arços Schultz e Rogério RoHin (JHe). 185 maio, no Baependí.

�artlda, es,á em andamento, desde o ,dia 13, o Campeo- Especial - Joaquim Lessa (Blume'nau), RogériO Rolin

nato Citadino Adylto de"F-utebol de Salão, entre os oito (Jlle), Luiz GoÂ'les .(Bturriel1au),' Paulo David Silva (Ja
clubes inscritos. Na rodada' inaugural do Citadino de I'.aguá), ,Brás José R�m�s (BJumenau), ·Wand�rJ.ey Niehus

Futsal, que é patrOCinado pela ,I;.iga ',Jaraguaense de Fu- (Jlle) e Volkmar Berdhtold (Schroeder). ,lr25 - Standard

t�bol, de Salão, rea[jzada ein. Gllaramir�m, Seleto e Ja, - Sílvio Rank (Järáguá), Ralf A. Schumãnn e 'Brás Jo"

rlta, Marisol 'ê,Cyrus, empataram'sem abertura ,de oon- ,sé Ramos (Blu'menail) Imer Caldas (Fpolis), Milton Ste

tage'!! mas o Rio Molha e a ArWeg�movimentaram o phani (Jaraguá), José Mattos e' José,P,·Jüpior.'-(fpolis),

�arcador:,;4 a,� p'8j:& Q,Bio Molhai' Na s�xta-feira - Força Livre - RogériO R�lIIn (Jlle), Fernando Frahm

rbano Ox1 �iltes, lYIarisol O :)16,3 Seleto e Rio Molha' (Rio do Sul), Alvaro :I.,.,eitlJol$il �'IPa�lo Davi(LSjlv� (Jara�
6 K 1 Jarita. Duas novas rodadas foram tealizadas está guá), Paulo C. Machado � çarJo!l'R. �10ser:.{�.oi(lvme).

semana e duäs outras na pr6x�ma: dia 27 de abril- 5a., Ne) dia 16 de maio, novamente, no Mot6dromo' Ge�

ada -7 em Guaramlrim --�Marisol x Arweg, Mirtes x túlio Barreto da Silva, prova extra de velocidade,. que

olha, é Urbano x ,Seleto e no dia 30 - Sã. roda- não é válídá para contagem de pontos no campeonato

Ginásio de Esportes Artur Müller - Cyrus x Ja- e paralelamente, a 2a. Etapa do Campeonato Catarinen-

eJeto x Mirtes e Arweg � Urbano, se de Cross.

. ARWEG FORMA'EQUIPE ÖE BASàuETEBO[j
Já '!oram iniçJados os trab8lhos de formaÇãl)� da fatura'

'

e.qulpe de basqúetebol másbulino da Associação Recrea
tiva Weg. Um "Rúmero de 16, colaboradores das empre
sas do Grup,O Weg, treinam todas os sábados, das 8 às
10 horas, sob as ordens de José:Calmàrco Filho, oJuce.

d�s .quais aerão selecio,nados aqueles que :f,jwerem maio;,
a!lOldade, e recursos tecnicos para a prática desta mo-

dalidade.
'

Campeonato.
�

Escolar de,

,Futebol'
, � ,� .

campeão ganhará uma viagem

a' Foz do Iguaçu, com todas as

despesas pagas' para todos os

inscritos, com visita especi,al a

Hidrelétrica ,de Itaipu.

Barra V,elha
! -,. ,."

'vai' aos

Jogós Abertos

.' Q município de Barra Ve

lha, que, é lritegrante da Micrbr-
'

região do Vale do Itapocu, está
em francos, preparativos para
estrear nos Jogos Abertos de

Santa Catari!la, que este .no

serão em ITAJAr. Futeboi de'

'salã,o, tiro carabina, bocha, 8-

tletismó e tênis de mesa 'serão

as modalidades, de acordo com

o presidente da CME, Expedito
de' Oliveira, ,que adiantou que a

I?rafeitura já designou' uma fai
xa de terreno, onde em breve

ter� Início a- consttução de 'um

grande ginásio oe, esportes,
com verbas dos govemos esta-

dual e municipal.
Y

Faça 'u'ma· Assinatura do

"CORREIO DO POVO�J

',Cr$ 1.50,0,00

..

l

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA ,

DO SUL

E D I T A L- D E 'L' E J L A O
"

" '., I '. ...
I '...', �'.� f","

O Doutor HAMILTON PUNJO AtYES,'Julz
de Direito da Cob'aarca de Jaragu6 do

Sül.' Esl'8dó' 'de 'Santa' Catarlna. '"a forma
, 'da Lei. etc...·

'

,
FAZ SABER ,(em restIme, art. 687 do CPC) o

_" seguinte: - 'Venda em 1,'0 leilão: - Dia 22/04/1

82, ,às 1�:30 horas," -::- Vellda em 2.0 leJlla: �
Dia 12/05/82, às 14:30 horas, por quem mals der

e maior ·Iance oferecer. - LOCAL: - Edifício do
Forum desta COl1)arca. EXEClJÇAO N;O 8} 459.·-

'

Exeqüente LATOARIA E PINTURA IPAVA LTOA.
.L '

Executada SERRARIA JARAGUA LTDA. -

BEM A SER LEILOADO: - 1} 150ms2,� (lavm&
deira para assoalho, beneficiada, em 22 murme

tros, em diversos compl'Iment08 em madeira ,de

leiJ avaliado em Cr$' 150.000,00:. � Nes' autos riib
consta qúalquer Onus Ç)u recurso 'pendente.' -
Dado e' passado nesta cidid't;t de Jaraguá' do Sul,'.

, aos 30 dias do mês de rmarço' do ano ,de mil no:"
,

vecentos e olténta e dois'. Eu. ADOlPHO MAH�

FUD, Escrivão,. o subscrevi.
" '

HAMILTQN 'PUNIO ALVES
'Jú·iz ,de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



O governador Jorge Bor

nhausen e o Ministro Eli
seu Resende, dos Trans

portes\ assinaram terça
feira em Brasília, convê
nio ellvolvendo recursos

da ordem de Cr$ 1,5 bi
lhões destinado à infr,a
estrutura da: região m�tro

pontana de Florianópolis e

aplicação no setor ,de Com a participação de aproximadamente 3 mil pes

transportes urbanos em soas, foi realizado domingo, em Florianópolis, no Gi

nove cidades de porte mé- ,násio'Charles Edgar Moritz, O' II Encoritro Estadual do

dio. As obras serão reali- MTC � Movimento Trabàlhista Catarinense. Estiveram

zadas ,pelos estados e mu- presentes delegações de praticamente os 197 municí

nicípios . com apoio da oios do" Estado onde o MTC já tem diretórios instala�

Ej3TU (Empresa Brasileira los, ,sendo que de Jaraguá do. �ul, cerca de centena e .

de Transportes UrbaRos) neia de trabalhadores marcaram presença.

e DNER (Departamento •

Prestigiado pelo governador Jorge Bornhausen, e
Nacional de Estradas de pelos candidatos do PDS a governador e vice - os deplJ-
Rodagem) .

"

tados Esperidião Amin e. Victo� Fontana - o encontro
O projetO' DNER/Pro- lo MTC indicou o e�-secretário. fernando Bastos para,

gress integrante do con-
concorrer à Câmara Federal ,nas próximas eleições. SÔ

vênio, vai investir Cr$ nia Regina Jendirobäi presidente do MTC, anunciou vá-
675,5 milhões na execução 'ios nomes, 'pOI' região, para candidJltos a deputado es·

I
Aspecto Geral do encontro no Juventus. de obras de' transportes �adual, como Alfredo Lange, Adernar Belotto e Hugo Sil-

Acrescentou que "vamo3 chadö" . urbanos em oito cidadés veira Lopes. Explicou que estas candidaturas surgiram
ganhar, e bem, as eleicões" Esperidiã'Q e 'Fontana re- de porte médio. Aléin d.os

a partir de uma pesquisa de opinião pública feita no Es
pois o eleitorado háverá velaram algumas de suas recursOs do DNER/Pro-

.
"ado com o objetivo d�-identificat nomes mais capaci

de se decidir pOt aqußle' metas, fazendo uma sínte-. gress, do PME (Programa �aâos para representar o Movimento.' Trabalhista Cata.
partido que tem os melho- se do nosso I;stado no de Mobilização Energéti� 'inense nas próximas eleições de 15 de novembr o.
res candidatos, o melhor campo econômico e políti- ca), serão 8PlicadOSlh no

Num discurso, o deputado Esperidlão Amin dFsse
programa e serviço presta· co. ,Amin, ao apresentar a convênio Cr$ 12 mi, ões

lue confia rio MTC, unar. sua honesta e �ranca ação, todado". Disse também que "Oatta aos Catarinenses", . da EBTU e Cr$ 8,7 milhões
foltada em benefício. do tr.abalho de nosso Estado".

�essenta e cinco per cen- afirmou que "as pequenas do orçamento do municí-
MT I TERRENO NO CENTRO

to, ou 1.250 mil eleitol"es empresas, as oficinas de, . "alientou que o PDS terá no C nas próximas e ei-

catarinenses até' hoje nun- fundo de quintal são a me- PI�'entre as cidades bene- cões "um de seus principais sustentáculos para vencer Vende-se terreno, ,com 32.000 m2 de área, edi-
Ga votaram para governa' Ihor vacina contra o de- ficiadas, consta Jaraguá'

.

'3 partidos de'oposiÇão" .i ficado com duas casas de alvenaria, focalizado
éor, cornO' ele e que, a uni, semprego" e garantiu que do Sul, que integra o pro- Em discurso subseqüentes, o governador Jorge Bor· em área central -'Rua Ad�lia Fjsçhef (SO-301).
dede e o Gonsenso que es... para elas as instituições grama de 'oidades de porte nhausen e o deputado VIctor Fontana destacaram a Im- Tratar pelo Fone 72-0988 com Adeiair.
téi havendo dentro do PDS I de crédito estaduais abri- médio de Santa Catarina. 'ortância do MTC e' do seu encontro. '�

�//H'///P///�.H'////////////H'"////H///�///H".uH���

Para manter contatos e

colher subsídios de re�
sentantes de todas 'as elas
ses do Vale' do ltapocu.
com vistas a elaboração
do plano de governo para
o quadriênio 83-87, além
de difundir os princípios
filosóficos da "Carta aos

Oatarlnenses", estiveram
sexta-felra, dla 16, em Ja
raquá do Sul, os candida
tos ao governo do Estado
de Santa Catarina; Esperi·
dião Amin e Victor Fonta
na. Ao meio-dia Amin par
ticipou de almoço com as

lideranças políticas da mi

crorregião, no Baependi e,

à tarde, no'mesnio local,
'cumprindo longa aqenda
oe audiências, os candida
tos ouviram dos represen
tantes de todos .os seg
mentos da comunidade ja
raquaense é-da classe po
lítica dos municípios da
Vale do ltapocu, reivindi-
cações e sugestões, elas
slflcadas como "muito ri
cas em detalhes" pelo
candidato a governador,
Esperidião Amin, em en
trevista coletiva à lrnpren
'sá, quando destacou que'
a "Carta aos Catarinen
ses" foi a tônica das au-

em torno de seus candlda
tos é um trunfo valioso pa
re vencer as eleições de
'1::; de novembro.

O candidato ao governo'
'do Estado considerou das
mais justas' e procedentes
a, partlclpação de Jaraguá
do Sul' nos principais 'es

calões de seu governo, pe
lo que representa em' ter,

mos econômlcos e polln
cos para Santa Catarina.

,

'NO JUVENTUS

À noite, no Grêmio Es
portivo Juveiitus, em en

contro que reuniu mais de
mil pessoas, Os candidatos
difundiram a "Carta aos

Oatarlnenses", que prierr
ía atendimento aos peque
nos, quando sallen-aram
que "as colaborações e
subsldlos que temos rece

bido das entidades de clas
se, do agricultor, do jovem
e do trabalhador, do pol+
tíco, que ao mesmo rempo
que apresentam propos
tas concretas, mostram-se

preocupadas com o futuro
do ,Estado, pedindo tam-·

bérn uma partlclpaçâo mals
intensa na mesa das decl
sões' .

Os candidatos do PDS ao governo do es

tado - Amin e Fontana.
�

_.,

diências. Na abertura do encontre

Esperidião ,confessou-se apresentou os candidates
mUito satisfeito <ßpois isso o prefeito' Victör

. Bauer;
vem provar a participaçÃO, solicitando para eles O a

coerente e mà'dura das en ..

"

poio, pois muito têm fei,
tidades e da classe poií- to por Jaraguá do Sul e re

tica" e além disso, "senti- gião, isto, como afirmou,
mos que está havendo um para que haja cbntintlidade

grande desejo de partid- no processo de apöio por

pação, o .que indica que parte do Estado' aos mu

estamos no caminho certo, nicípios. Criticou a oposi-
,

pois haveremos de apro- ção que tlpenas verbom�ja
veitar as sugestões e as e n�da de ,(.ncreto ra"l!i
plOpostas para a formação za e taxou c candidato ar.

do futuro plano do gover- go\lerno pelo PMDB, Ce
"agitaáor e· comllnista fi-

O Ministro Déli� 'Jardim de M�ttos vem dand� o

seu recado, mesmo em' cerlmôrilas offclais, contando Com a participação' de re-

. em estilo de fàbula a hlstórleta que se segue, a qual presentantes de Garuva,
SÓ serve para quem tem a cabeça do tamanho do cha- Joinville, Araquart. Barra

péu que esco her;
' Velha, Jaraguá d'o Sul, Co-

I EHa:'
, rupá, Schroerler e Campo

"Era uma vez um reino onde' as pessoas gostavam Alegre, foi realizado segun

de ser diferentes, para agradar a um rei que /gostava de da-feira, dia 19, o Encon

colsas diferentes. •
. tro Mlcrorreqlonal dé Sln

"A cada manhã, as pessoas traziam coisas diferen- . dlcatos Id� Trabalhadores

tes.e o rei, por se sentir cada vez mals diferente, acha- Rurais da <Região t'-!orte
va que o seu reine) era mais diferente que os outros. Catarinense, tendo como

"Nenhuma das coisas servia ao, reino, mas servia local a sede do Sindicato

ao rei, porque eram difereliltes e, assim sendo, as pes- dos Trabalhadores Rurais

soas sentlarn-se úteis e contentes, ,
'. de -Jolnvllle. Na. opertunt

"Nenhuma das coisas era possível, mas ninguém
.

dade foi discutida a atua

se, importava com isso, porque elas existiam, apenas, ção do movimento sindical

pára agradar ao rei a ocupar as pessoas. "

junto às' bases, ,atuação
"Depois' de certo tempo, quando tudo de diferente dos slndícatos na conquls

já havia sido apresentado ao rei, o que passou a ser ta dos objetivos da classe

importante não era mais criar coisas diferentes, mas ,e as reivindicações e de

apresentar uma coisa antiga com [elto de coisa dlfe- fesa da classe: como tarn-

t' b é m, foram escolhidos
r�n e.

.

"As pessoas passaram a mudar o nome das coisas quatro sindicalistas para

antiqas e tudo ,ficou tão novo que nem mesmo elas po- representar os órgãos par

diam garantir se falavam coisas novas ou antigas. tlcipantes, no 1.° Eneontro
"Como cada um chamava as coisas ao seu modo, do Cooperativismo', q u e

dentro de pouco tempo elas não mais se entendiam e será realizado entre os

foi necessário chamar homens de outros reinos para dias 18, 19 e 20 de maio,

traduzir o que eles queriam dizer uns aos outros. em Barreiros, São José.

"Foram precisos muitos anos para que o rei per- /
cebesse que o seu reino continuava o mesmo, embora O pouco atendimento
as pessoas se julgassem cada vez mais diferentes .. E que é dado às reivindica

se sentiu, ainda.. multo' mals Infeliz ao constatar que ções do movimento sind i-
.

as pessoas alertadas para o problema julgavam que o cal foi o assunto principal
rei estava querendo ser apenas diferente. e, .como exemplo, foi cita-

uAI, 68IXOU um Clecreto real:
.

do o problema relativo à

"Art: 1.° - Seja gravado nas fachadas de todas as
! assistência médica, já que

escolas o nome öe meu reino, para que ninguém' es- em agosto do ano passa

queça esta realidade ao pensar ou agir. do, "pela portaria 2.576, foi
"Art. 2.0 - Fica terminantemente prolbldo vestir solicitada a isenção das

I velho de novo, porque velho é velho e novo é novo. despesas médicas para o

"Art. 3.° - Fica terminantemente proibida' toda a trabalhador rural quando
criação abstrata e sem destino, porque este proceder este fosse internado em

é um privilégio dos ricos.
- quartosds segunda classe.

"Art. 4.° ,_ Sejam as pessoas informadas,. na Iín· No entanto, ainda hoje
gua oficial do reino, que o nosso grande inimigo não é muitos hospitais e médl

mais o país vermelho ou amarelo; mas o vírus' da irrea- cOS continuam cobrando as

lidade que ataca, sem dístlnção, todos os nívei's de despesas hospitaláres do
nossa sociedade. .

trabalhador rural, mesmo

"Art.· 5.0 - �elam os homens slmples e objetivos I que ele tique lnternádo em
valorizados e apoiados, onde quer que estejam.

.

quarto de segunda catego-
"Art. 6.° - ,Revogam-se as disposições. em con- ria, infringindo a portaria,

-ärto".
.

,

;---------- ____

-------��'�---
O 'sucupirano Odorico Paraguaçú (com "c" cedilha-

do), tamb�rh deu o seu piá, em recente aparição, fa
zendo f� no seU "I Love Sucupira", concluindo' o seu

"speach", com as mais ilustraçlas e rebuscadas pala
vras: "Criei a Petropira para explorar o petróleö em

�ucupira. Os negativistas, os retaguardistas, os uru'

buzistas dizem que não existe. Mas nós assinamos u

contrato de risco com a Petrobrás - desses em que o

risco é todo' dela e o petróleo é nosso -:-" e vamos pro
var o contrário. Claro que me ufano de minha terra,
mas não é um mal-ufanismo dizer que, se ela dá de tu-

do, por que não 'dá petróleo? ,

.

-<t "No campo institucional, implantarei a democradu

ra, regime que faz a conjuminânoia das,merecendêl'lciàs
da democracia com os talqualmentes da ditadura. Pois,
se na demQcracia o povo 'escolhe a gente, o.s governan
tes, na dem9�radura, gente escolhe o povo que vai es-

colher a gente ••• " •

'

Cooperativismo foi
sunto principal do e

tro, aliás ete sempre
, isto em razão dos
mas que têm locorrid
as cooperativas, se
Albino Maragno, da
ração dos Trabalh
na Agricultura ,- F
,E explicou: "Por cul
léqlelação ou da pr
admlnlstração, não, s
be, a cooperativa aind
se flrrnôu junto ao t
lhador rural, mas gar
que ela é a única So
Viável para a sobrev
cia do pequeno agric

. pois se ele não se g
niza dentro de uma cö
rativa, está sujeito ã
ploração de toda e"
quer ordem. O efetiv

.

pequenos produtores
rais está diminuindo,
mo sendo o minifúnd
que mais produz, poís
de 75% da produção
vém deles. Cerca de
dos proprietários de'
ta 'Catarina ocupam m'e
de 40% da área agrí

I
do Estado. Os' outros a
ocupam o restante da á
Isto mostra a necessid
do

I

produtor se .

organi
dentro de uma coope
va, pois que, uma de s

grandes necessidades,
afástar a figura do 'a

vessador", acentuou.
.

Maragno disse ainda

I um dos problemas, qu

I aqrfcultor
. apresenta

"

não
- r.ecebimento do a

lto-doença, e de outro
que o trabalhador com
tem direito. Esta é li
das razões pará o'cresc
te êxodo' rural que vem

verificando nos 'últl
-ternpos".

rão linhas obrigatórias de
financiamento porque "é a
elas que queremos dar
prioridade" .

Em companhia do depu-
tado Victor Fontana, seu

companheiro de chapa, Es·
peridião ouvtu reivindica
ções, recebeu sugestões e

recolheu subsídios para a

formação daquilo que cha
ma .seu '''compromisso de
Governo" .

- Não há forma mais
justa, nem mals democráti
ca do que ouvir o povo e.
sentir os seus anseios an
tes de disputar'os votos.
É isso que Victor Fontana
e eu vimos fazendo: esta
mos aqui para ouvir e ano-

.

tar.· E depois' realizar -

disse o deputado. .

Vinte e duas pessoas
participaram diretamente
dos debates, apresentando
problemas de suas' classes
proflsstonats ou de suas

comunidades, especlalrnen
te na área do ensino, agri"
cultura e saúde. O profes
sorado foi quemmaior nú
mero de' sugestões deu e

o fato de apenas para sí
reivindicar não agradou
determinados setores, pois
rcreditam que no: governo
de Jorge Bornhausen os

professores receberam be
nefícios' antes nunca rece

bidos e hoje, a par das
conquistas, estão ainda a

barganhar novos benefí
cios.
O encontro de sexta-fei

ra 'classificado como "mui
to bom" por boa parte dos
.presentes, reunlu em Ja

raguá do Su I, vereadores,
prefeitos, empresários e

representantes de Massa
randuba, Corupá, Schroe
de'r e Guaramirim, além
dos deputados federais Pe
dro Colin e Artenir Wer
ner e do deputado estadual
Octacílio Pedro Ramos.-

\ Você concorda cOI'eslã frase.
"A primeira glória de um homem é a' reparaI

ção dos seus erros" (Machado de Assis)

Proinfra vai atingir todo o interior de
CIDADES DE PORTE

MÉDIO, SERAO BENEFk
CIADAS

-

NO SETOR
TRANSPORTES URBANOS

O Governo Federal vai liberar 381 milhões de e
zeiros p'ara que o Programa cle-Implantl:\ção de Infra
trutura Agrícola (PrQinfra) possa ser estendido, este
a todo o Estado de Santa Catarina, que' é o quinto p
dutor nacional de alimentos. _

.

A inform,ação foi prestada pejo sécretário da A
cultura e do Abastecimento de Santa Catarina, Sé
Nerbass, revelando que nove sub-programas, incluí
no Proinfra, já estão ou serão em breve iniciados: p
quisa agrícola, assistência técnica e. extensão rur

construção de centros de treinamento para produtor
e técnicos, produção' animal, hortigranjeiros, produç
je sementes e mudas, conservação de água e do so
'eflorestamento e apoio à pe�ca artesanal.

Jaraguá presente no Encontro Estadual do�T(

'AUREA MÜLLER GRUBBA
rABELIA DESIGNADA E OFICIAL DE PROTESTOS

- EDITAL-

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abaixo relacionados. que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses: ARNO HEIDE - Rua José Teo
doro Ribeiro, 111 � NESTA; JOVELINA NART -
Rua JoinvilJe, 351 - NESTA;, MILITINO SIGNO·
RELU � Ilha da Figueira, 1820 - NESTA; PEDRO
IVO PEREIRA - Rua José' Teodoro Ribeiro sln.
-:- NESTA; VALDIR FELTRIN - Rua João J�nuá·..
rio Ayroso - NESTA; VANDERLEJ LEANDRO Ill·
DORO � Av. Mal. Deodoro, sin�, Edifício Mene
gotti - NESTA; WALDEMAR BORCHARDT -Ilha
da Figueira, 3349 - NESTA.

AUREA M. GRUBBA Tabeliã Designada

- Estampe Moda em sua' Camiseta
•

-ri' , ,

.

'

I ,

,

AGORA NO' POSTO DE VENDAS PA MARISOL VOC! DEFINE A ESTAMPA PARA APLICAR EM SUA cAMISETA. JUNTO COM' o
·

DESENHO ESCOLHIDO VOC! COLOCA O SLOGAN DE SUA ,CRIATIVIDADE OU o SEU NOME. '

. \ ___:_ A ESTAMPA Ia FEITA NA HORA. �
-
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