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Sobe a "arrecadacão· do ICM no 'mês de maio
. " -�'--�Sam,ae-atribuiu a,ds 'vazame,ntos'

o a�mento exces�ivo das, c,o,ntas
Os usuários do sistema de abasteclrnento público

de água do município! estão dirigindo veementes pro
testos contra, o Serviço. Autônomo Municipal de Água
,e Esgoto-Sarnae, peles excessivos' aumentos em suas

contas mensàis, sob a alegação de que não houve ex-

,cessO de consumo, conforme está rnanifestada nas ta

rifas. Há casos �� que (denunciados à reportaqern des
te j,o�nal) o usuano 9ue pag,ava a taxa de consumo mí

ni(l10,' AO valer de Cr$ 417,00, hoje está obrlqado, a de
sembolsar quantia superlor a rrül, mil' e qulnhentos e

dois mi'! cruäelros, gastandc;> os mesmos 15 metros cúbi
cos, ou 15 mil litros/mês, que é, o limite de consurr:o

para a taxa, míni�a.
.

,

, Ao Samae, sao centenas de reclamações 'que ehe-
rior.

CAM'PANHA DO IbM
garn. O Adrnlnlstradot Geral, Francisco Hodrtques, atri- A baixa arrecadacão ve-
bul esses aumentos. aos "vazamentos nas instalações" rificada de janeiro a' abri I', ." h "A 'C
e al,ega não haver outra explicação. "Muitas das pes-

\!.I
.

Y" campan a . rlança

soas que vieram a 'nós reclamarv'fomos a.ferir os hidrô-
fez com que Jaraguá -do e o �CM", -deflaqrada pelo

metros (aparelho 'que marca a, quantldade' de áqua con-
Sul perdesse a qulnta co- Governo do Estado, com

'" I çã
.

t
. .

t "t d ttl I
"

mais médicos e funclonárlos,
sl!IliIlida) e constatamos que 98% estão sem problemas, '

. oca
,
o en re os maiores o In UI o

.

e es unu ar o'

isto eJeplica que nas instalações devem haver vazarnen-
ärrecadadores de Santa recolhünento e aumentar a até a .redução de cerca de

tos, ou mesmo, excesso de consumo; que origina no! Catarina, caindo para a sé- arrecadação, está tendo quarenta e cinco por cento'

. aumento do vaior das contas". '
j timá posição, cedendo lu- uma boa receptividade em de todos os atendimentos

, .

Rodrlques adiantou ainda que o novo aumento das qara para Criciúma e Cha- Jaraguá do Sul. Mais de que impliquem em despesa

'f d
'

IJ f
.

d d
. pecó, de acordo com o sessenta prêmios de pe- internações, 'cirurgias,

t�rI as e �a� _

a OI ecreta. O em março e que; nas �igu- Exator Estadual' Jaldír queno porte foram já en- exames laböratorlals e radio-
çoes domicIliares, cada rnetro eúblco, ou mil litros, é Antônlo Bu"n.' No mês

.

d .J

aereseldo' Cr$ 63,00, isto,' se o excesso de consumo
II treques, entre jogos de lógicos,

f
'

30 3 t I ldl do i
.' passatío, o rnunlcíplo ,re- ptntara à dedo, gOllaehe,oraté rne, a vez resi In o neste fato, também, um c',olheu er'.'$ 313.724,'75.3,72,

.

is d b
-

Ih d
dos fatores da majoração. O Admlnlstrador Geral do

r Jogos e. otao, toa as 'e
.

Sarnae frlzou, por outro lado, que' o orgão tem urna centra Cr$ 153.942.984, 29 banho e mesa, . mini-box, na cidade, 8 apenas foram

equlpe pronta a detectar vazamentos na residência do
.

em málo de, 1981. entre outros. credenciados perante o Ir

usuário, sem cobrar nada, bastando, para tanto, que o R f·' S h I" d·d" ·dA• d
,,�

.

NAMPS, havendo necessida-

mesmo peça a interferência. do Samae para<> trabalho,
U IDO C

.

li I e c�n, UII o a presl 6nela O __:-· de urgente de que'novos se"'

para cem isso sanar a irregularidade. Clube de Diretores 10J·istas
< jj:tm credenciados, em todas

VINTE KM'. DE REDE '

. as especialidades médicas ..

Até O final do ano, o liIil,unidpio_de Jaraguá'do Sul No encontro mensal dos ço à testa do CDL, para o
o fNAMPS realizou concurso

teEá mai,s,yinte ':I"i!_m�tros d� rede d'água, benefiGiando empresários da' �reà dó qual solicitPu colaboração, ,,'
para m�di?os, já homologa-

CBJntenas de resld�f!.cfas e, m,llhares �e (les�oas. Atual-. comé.rciQ, ligados ao CI.u�, prOlueterdo que �ão ..irá, �o\ no entanto,. �alt�' �pen,as neíro a dezembro de 82) .é

, �ent: JaragU�,d.i,sJ3oe de ��203 fAetr:es de redé,.4.&76; be de .Dir�tores ,�ojistas
.

deçl3pcioAar
.

'·OS
.

compa-! 0, ór.gão ):bamaf ?,�r aprov1!" ,

de apeilas Gr$ 85 lJ!il�iiieS,
�Jl�çQes ,:te ",4",�>12 .eCOf1om".as, dad,Qs e.s:l:�s .rpJ�tIV€!S .Jl' :�" d�"...lar;a'§l:.I'-? f;I� .s{lt.;",ç!,;l'a:�a::;,; ·AJ;tei,r<O$tf:'��,':n�'é.�;�lfi:f· 'i" 1">.\ "'"' i'l"'1"'" 'h, 1 >, �"'� 'í;'

' ,
,

�,<

m.��.,' .� . , �. _.: I fulffi, 00 BM��I, fu� rem. � m�� fu�a,I�-�----�-�-�-�---------�--��--�--�
. ' o� �J'nte.€JI:IIIC!ll1ll!etrQs qu� s�rae l(;J1plantados, des-

'I'
eJeita por aqlamação a Mário Papp, q'ue entregou I'

....
. �

,

't�n.,arn�se a

a.�asteoer. toda a Sarra_ po. Rio �érto, �uj6s . ch�pa e�aborada pela 'dire- a. p,res!d'ênc,ia ,diri'.Q;iu :a- ." ,J'ara'!lua do Sul 'Quer v,aclDar
.

6.835 cri�nças co�t�a a pólio
�b��s��aoem�s�dee��cU��"IMlwslvesernre� Wrla s��e, que ern'pr� gffid�lme�oafudosque -�.�,,��.�.--.�--.-.����-�-�-���-�-�-���-��-�
hzado !este� ,nos pr�x,lmos dias, .alem de di,versas ruas . sidida por �A:áriQ Papp ,e o prestiQ.faram dvrante a I A ��1hor �efesa e o cobertura d� ,101,5%. $0- durante acampal1ha,de va-

do penmetr-o urbano. rua FrederiCO Curt Vaser. (27 ea- agora, por R'ufino ScJlUlz,. sua geátao, I" at�que :.
Este � o tema da mente. em Jaraguá dO' SUlI cinação, contra a pôiiomie-

sas), �ua Ernesto Lessmann (23 casas}, rua, Major J'Úlio tendo na Vice-presidência
/ "

.

". I qUinta etapa da campanha� f o r a l1íl vacinádàs -6 :611 fite que s,erá desencadea-.
Ferreira (35 c�sas), rua 236, em Vilá Lalau (7 'casas), MaurC). '1<0ch,. tesoureiro No encontro 9Gs-löjis-' n.acional �ontr� a p�liºll1ie- crianças de O a 5 anos, da I;l�ste sá�ado. Na cam-

ru� Dôna Matlld� (9 casas), rua Acre (:15 casas), rua Ronaldo Köhntopp" diretor ,tas, Douglas Humberto IIte, qu� sera def,�grada 'com cobertura de 101,4%. panha do ano passado, fo-
�oao Carlos Stem .. (20 casas), ,rIJa 210, no Jaraguá Es- socia'! Osmar Klein, dire- I"ereira,\ Her,á'clito Fernan- neste sabado, 12 de junho, ram vacinadas' ·1�S.283
querdo (20 casas)-, .ri:las 247 e .249 em Vila Sa'ndra ('í1 tor ,de relações públic'as des e Jorge' Doming'ues, e .gus pretend�, em" Jara- ÁReA DO U CARS ' cri,anças de zero a ,cinco

-c�sas), rQa 89, na. Tlfa d()s F!erelras f26 f;:asas), rua Fran- Rivadávia Rassele, diretor este também Delegado d/a gu.a do Sul, vaCInar a 6.835 ' Todo� os aspectos fU(l- �mos de 'idàde, e a meta
CISCO Todt, 222, 223 e 233 (56 casas), rua Francisco' Hn.ls- secretário Osmar Schwa 1- 7.a Região do CPL, expu- crianças de O a 5 anos, que cionais da campanha an� "deste ano é ãtin'gir á to-

chka (47 .casas), Francisco de Paula � continuação (50.c be, diretor do SPC Alcir seram o funcionamento da oorresponde, a
.

cem por pólio, foram deti.n'idos,6s taJidade da pöpuWilçãó in�

casas), rua I,rmão Leanpro - �ontiAuação (27 ca,sas), Bittencourt e diretor sem' Central Executiva de CO'- centö da população infan:. mesmos da vacinação pas- fantil de�tas regiões. Pina �

rua. João Pla.�inséheck - continuação (24 casas�, rtJ8 pasta. Mário Papp.
.

brança de Jo,invi IÚ�, que til nessa fai�a e:tári�". sada, ,com. a atuacão de tanto, o. órgão dispõe do
da Escola Julius 'Karsten, ,êm Estrada Nova (62 casas), também de!verá ser im- Na terça-feira a nOite, na vacinadores em postos fi- 225.mil doses" da

.

Sabln,

�ua O_omingo� Rosa (17), rua João KI�in (15 casas), rua Rufi,no,. ao assumir, em-' plantada em Jaraguá do Câmara de Ve�.e_adoÍ'es, um xos, volantes e em oarrei- que .foram entrégues as

refeito J,ose Bauer _,.. para o Conjunto Habitacionál, pehhoLi todo o seu esfor'� Sul. encontro definiU todo 9 r·as, O egundo Centro Ad- çoo�d.enações, de base ins-

ru� P�rana, (15 casas), ruf Daniél Rumpel, lateral da rua, esqwema, que obedecera: mini.strativo ,Regipnal dé talad,as flOS lil1unicfpios d�,'
J�lAvllle (15 casas)" rua Joã'o Januário AYi'oso-continua- IExposição de � Canã,r·ios será encerrada os anteriores, em vista da Saúde, que atua sobre ·32 J,olnviHe, Jaraguá do Sul,
çao até o LoteamentO' Hruschka, totalizando 541 casas,.

excelente cobertura até municípiOS do Notté e Nm:- São Bento do Sui Itajaf,
qfora as 150 do Conjunto HabitacionaL neste domingo hoje conseguida. A Unid-a- deste do ,�stado, pretende Canoinhas, Mafra e Porto

. O projeto do ,Samae prevê ainda reforço' dá rede i' de Sanitária de Jaraguá do vadnar 131.908 ci-iança� União.'
'

para as ruas Bahia, Goiás, 189 e Ricardo Irlass. . Foi aberta no último sá- pontos; 3.0 Manoel Salai, i Syl recebeu dez mil do�es
RE$ERVA.1iÓRI'O ". �

bado e será encerrada, ao 12 canários e 160 pontos; da vacina Sabin para esta Giócana, (h�mpa!Jnat movimentou
O Sa,mae de Jaraguá do Sui' está conclamando a meio. dia deste domingo, 4.° Antônio Moretti, 28 ca- campanha" portantO', há I .,.-___:--::---�..,"';--_";�;__-=--�------''----

seus l1s�a.rios, nO sentido de que sejam instalados os dia 13, a 3.a Exposiçãode nários' em exposição e 115. Uma marge'm de seguraFl-"

���erv�tor.lO� domici�iar9s, as, conhecidas "caixas Canários de Cor e Porte, pontos; 5,0 Lauro Stoinski, ça m�ito gran�e', por
. o�-

, agua ., IStO para eVitar. que um ocasional rompimen- 'da Sociedade Jaraguaense 7 canários e 100 pontos; tra, nao faltara, em hlpo-
to da rede em determinado ponto ati mesmo limpeza da de Canaricultura e Ornito- 6.° Már.io A. Mayer, 9 ca- tese alguma a vacina. A V G' E f" Segundo(\ o Ilrmão EV'Há-
estação de tratamento, não fiq.uem sem o líquido, como lagia. Cerca de trezentos

.

nári'Os inscritos e 70 pon- De, acordo' com o Dr'l C It, I' Clnhcana, sPtor Idva.j
vernoco d "E

"

f""
,

d d 7 V C d 11 W d I Q' t p'
. ,u ura ampagna" o siu Tambosi, dO' Co.légio

. ,rren o. . sse e um ato que preocupa o Samae canarios e to as as pro- tos; ;0 alcir imar i, an er ey uar e erelra, C t C-
'.

E t d t'I
I

São Luís, um dos coorde-
��is que a qu�se totalidade das ligações domiciliare� cedências e plumagens es- canários e' 55 pontos; 8 .

.0 I médico da Unid,ade Sani- "Ceoh roonel,'JIVIC°cl ,�ud' aCn I I
san d'

.

. "r our ,an o 0- nado. res dã gincana, a par-

d
\lo Iretas, isto é, a água vem da pró,pria rede quan- tão expostos nas depen- Bruno Leütprecht, 8 caná- I

taria, que juntamente com IÖ'" S- L'
..

'

I" 'd
O

. I ' 'L
' ",gIO' ao UIS rea Iza a tir do. ,próxim,o ano' essa

o certo seria armazena-Ia em' reservatóri.o preca- dênCias do 'Eqifício Ana rios e 35 ponto's e 9.0 lu-
'

o médico-chefe Dr. uiz dl'a's 4 5 "1""'" f' .

d
'

,

veAdo s
. ,

I f 'I·
'

R b B b
.

I d d "I b E d
" M t' GI'

" e u cimos, OI as promoção será sempre na

d' .

- e cOl'ltra passive a ta'.rcausada por pmblemas ico em ar i, ao a o o gar, ,.., i ert wal, 6 cana-' .ar �ns onça ves e a sa-
mais movimentadas e em- segwnda' quinzena de mai0,

IV,ersos que poderão, surgir", disse Francisco Rodri· Hotel Itajara, que tGrnou- rios, inscrJtos e 35 pontos.. nlt�nsta Ivone Gonçalves
p It'

.
'

t d e' revelou que nos' dias 11
gues. se pequeno para abrigar o Os pássaros classificados ela Luz dirigiram o encon- .? gan es, movlmen an ?

FLJUORETAÇAO, DA iÃGU.A: i grande número de pássa-, participarão d.a exposição tro de terça-fei,ra; há preo-
diretamente cerca de 01- e 12 de .. outubro, por <?ca·

Ent . " .,'
.

�

-. t' tocentas pessoas, com I sião da Semana da Crlan-
(.. �ou em vigor, s�ncionada pelo governador Hen- ras em. exposição, ßerten- estadual,' de 18 a 27 de cupaçao quan o ao s�ces- particlpacão de pais de a-

'

ça" o estabelecimento irá

dl9ue Cardava, a Lei 6065, de 24 de maio último, que centes' a nove' criadores junho, em Ittajaí. so da campanha, por ra- I' -. d "bI'
. ·t

ISPõe sobre fi t ã d'"
.

t'
-

d'b assac. iad"'s ,e que. foram, No pro'xl',mo ano, neste zões elementares' o feria unos e o pu ICO, mUi O. promóver uma gfftlcana mi-

tecime ta. uore aç. o a a9,ua em SIS ema e a as- v '.J d
.

t f
..

'

. .

.

.- boa" todos 'procurando à r.im, para a'lunos do 1.°
, n o, quando existir estação de tratamento O M- julgados no dia 5 passadó mesmo mês (junho), .:lara- i

00 e (ijUIn a- eira que mUI- I ç-
_

d 't- grau. Ete re,gistrou
'

tam-
Vo diploma legal estabelece que os sistemas e�tadual . p�lo Dr. José Fernandes ,guá do Sul irá sediar a Ex-. �. tos prolongarão até do- reso u haod as �tU�� �es,
e rnl!ll1lic'lpal \d b

- d' 'd h' t'- N J" d FI
.' . -

E d I d C
'

'

mingo a falta d.e lima
.empen a o� na VI orIa. bém' o apoio' das empr�-

cã d
e a asteclmenta e agua, on e, ala eS_8

.

eves Ufllor" e Orlano-, poslçao sta ua e ana- .' .' _

" Essa gincana iniciou-se s�s e da imprensa "sem as
. o e tratamento devem incluir previsões e planos re polis, que Ei ju'iz creden- rios, conforme disse ao maIOr dlvulgacao na gran-

"

'

' q,

�ativos à fluore'taç'a-o d;"'- 'gu"
-

O's que na-'o"a possl'lem'
-

d
-

-
" de ímpren�a' êm. vista dos se�t�-feira à' noite, �om I quais não havêríamos de

pod _

. t; a a. ,
. . , cia o p e I a Associação CP, o presidente daSJCO,.

" 'desfile das dez equipes, fiorma alguma alcançado o

flu�e�ao �e util,izar de outros estudos e processos .de :Brasileira, de ,Qrnitol,ogia Nélson Barg, que confes- preparativos ,para a COp'a participantes e foi encE?r- II suéesso' qu:e alcancarmos"
retaçao. Amadora. SotJ estar' s-atisfeitíssimo do Mundo, as guerras nas

. cl 'b d d
"

.
.

"

"

com a afluência do púbiF Malvinas e no Líbano, que ,ra. o no s�,� o, 'ura�tß 1

Illa .�� J,araguá do Sul, a fíúoretação é feita pelo Sa� O resultado oficial do Co ii! exposição. Neste sá- ocupam amplo espaço n'cis balle no .GremlO Esportivo TORNEIO CHAMPAGNAT

m
..

e. lél ,ha .dez ànos, nas dosage,ns reco
..

mendad.as. Tri- ,( ,Julg.amenta, é este': ,1.0 Ed- bado estará ,aberta, gratui� noticiários e, também, pe- Juven�us, quando fo�am

".,es" I
'

' ammclados os resultados Uma' série dei atividades

S"IS
lra mente, ,técnico da Fwndação Sesp examina, o son A. Ddrnbusoh, 64 ca' tarnente, à vi,sitação das" lo grande' númeró de cam- .., '.

.

tem
"

� 385 9' P'anhas'
.,

eal' adas o
O prlme.lro lugar coube a esportivas foram cumpri�

cio '. a e, mensalm�_nte.o Órgã� e_nvia re,la.t6rios .r�la" " nar,ios inscritos e I.
'

. as ,21 horas e domingo, .' ja r IZ e
.

.

Á
. ." N" das. "'ara marcar o di,a dA

nados a fi t' pelOtas.
" 2.°, Nélson Barg, das 9 às'12 horas, quan.do', nao 8p,are,c.ime,nt('),· fe1iz- ,efqUl1Pe�20gLlla t egra"ll�ud_e p -

prÓ"
'

, !!lore açao. ao seu orgao superior, que e a, '

t d'':'' ez . I pan os., seg I a Oha,mpagnat, o padre qúe
-.prlª Fundação Sesp. 3f?,ca.ná,ri(i)s, inscrHos e 775 ' será encérada., "

men e,
. �. �eJ1I,lu.m caso_ pel'a Cógmu's com 1,077, fundou a Congregação Mà-

F (_.
, .,' '.' .

'

,
de, paraliSia infantil no Es '. M" I" 1 003 B' rl·sta. Na tarde 'de 5.äfe·lr'a

Un
.

.

.', S' 1-' 'G·'· cl E' t'
\

A M"II t' d
. ansa mo com. 1- .

'''':'---,
C-,.I,o_n.,ários púb,llcos dispu.tam' ,�ao, �o �flas'lq, "�' �sp'o� e� ,rtur u er. As part.i- a Q. "

". ,ke com 791'� E€Juim�rce- 'houve .
a 1,a. Maratona'

"".� ""=-'��_�---__::.'-,,----'---"---�
das serao desenvoly.iâà� ,sempr:e as terça$,e sext�s-fel" Na .última ca�panha, em ,go com, 744 pontos. Estas Chaml'lag,oat, petas .ruas da

'.,' "torneio,' de futsal r�s, entre 1� � 19,h�ras., ..

'

_ ,.' " 15 de agc)s'tö db ano pas- eéjuiPi;lS re'oeberam, res- cidade" com par-Ncipação
�. '... . . ,

..,_.� " ,�o tor:nelO em",a��e,�O'�., partIC!para<?,a Prefa,ltLf�a.,'
.
saào,' fI'OS. cincfl ,municí- pectiyamente, Cr$ 35" mil,. cle� a!le't�s,' de ambos os'

'Qâ ,endo na, c2-0�d��açã? Ru�. �o�val Less�an'�,�da. Samae, G�I�sc,:T:e�esc, Bad�� Patr.�lha, f.?rum, Co:relo,
.

pios, .afetos a coordenáç�t{ Cr$ 2&, Cr$ 2Ó, Cr$ 15 e sexos, ,além de competi-
pú�.�ra d,e Vefeadqres,� os·ftlncl!Jna�los das ,r:ep�rtIÇ08s INP?, P�ltçlapl,v.11 eU�R�r�sta � t�m.b�-m uma "orma '

"'de base .!tE:lé" ,j'äragr.tá do Or$ 1O'll1il tcorno· prêmi0s, ções de. futebol de calTlPo,

disp����";u���iPais, �stadúa1iso eT fed�raisd' c�meb�arda' df. con�r99.�me�to ,e��con���f.a,' �,bd',Je�"al]d,o'�âRtrosar�'. a :·Sitl.�, (G@'rupá,iSchr6eder,enquªnt(),queasnãO,1';18s-vol ibni., ,feminino, .: han,de-
,c,

--.ç, 19 próximo, o '. orn�lo, e.� e c asse (')s: :�n,cI0narws, pu ICOS, e,· aragua . C; Sul \ ",. ,MassarandUba", Gua,rafl)i" sificadas, cada quaJ,.,Gr$'S,' bol, .xadrez e'fênis dé me-i
p

, S' de escCóU,ê,' cànäidatos' elei..ç''Oe".. s 'dê,'.' h
..

·

... ,o...:V.·.e.. 01," bro.':" ,ri.m .e� cl���o,. 'r§lraguál, ,fo� IT1il,>;c.�mo.:. incentiv.�:,��la 'S;3, eptre ãrunos.,que fre.
,

,..., "'� " .

'

'.
, ramJ\;.wacmadas . �'lLS"Z5 • :partlclpaçqO nest uêntäm ô.tr'adicior1aI ed

.. índice elE). ::nYa,
.,

íÍ,ndáti
'

.

, '

Ê caótica' a situa�ao' da Previdência Social em· Jara�uá do �SUI
A somatória dos cinco,

primeiros meses- deste a-

no é' de Cr$ , ---- .

1.194.927.860;04 e a de
igual época, ano passado,
de Cr$ 614.795.330',40, por;

.

tanto, com superávit de
e-s 580. 132.529,64, que
não atinge elevação de
cem por cento em razão
da arrecadacão do iníelo
deste exercício financeiro
não ter sido a esperada.

Após haver registrado
um baixo crescimento na

'arrecadação de tributos
estaduais no primeiro qua
drimestre (janeiro a abril),
o município evoluiu a re

ceita obtida através do re

colhimento do ICM FIO mês
de mato, registrando um

superávit de Cr$ .... _

5ßO.132.529,64 nos cinco

'primeiros meses do ano,
com relação á idêntico pe
ríodo no exercício ante-

Na reunião desta semana,

a Associação Comercia] e

lndustrial tomou conheci

mento da situação verdadei
ramente caótica em que' se
encontra a assistência medi

ca, atrà�és do Instituto Na-

dos para que', assumam as

suas funções. Desses, vin

te serão destinados à Santa
Catarina.

,Para efeito de concessão
de serviços da previdência
social, às cidades brasileirascional de Assistência Médica

. são elasstílcadas em cincoe Previdência Saciai, em Ja

raquá , do Sul. A começar

pelas próprias, instalações
reservadas a autarquia, na

cateqoríae, segundo a 'arre
cadação. A última classifi

cação alcançando Jaraguá dó
Sul foi feita em'1 outubro de

1971, ·há 11 anos portanto,
sendo. classificada como a-

rua Rio Branco, que não a

tendem a um mínimo' exigí
vel para tal atividade - in

clusive chove dentro - Íu- gência de quinta categoria
(vide matéria neste

.

jornal �

na última edição). E tudo o

que se pede, segundo a A;
sociação Comercial ,e lndus-:

trial apurou,' é concedido
dentro de tais parâmetros,'o'

.

que significa qllc Jaraguá do
.

S;J;, apesar' de -toda a sua

-ra ainda com 'toda sorte de

dificuldades, desde falta dé

exuressão .econômlca e in

dustnal, será sempre prete-

das 32 médicos radicados
rida, como acontece

então .

Atualmente a realidE,(b é

outra,. A Agência de ,Iara-'

guá do Sul arrecada em mé- '

dia Cr$, :131 milhões por'Q1ês
(é isso mesmo!), enquanto
que o orçamento da preyi

,

àência J!lara o ano' todo< ja-

. toda

para 'atender todos 0$ en

cargos; quer dizer que
' o'

município recebe a terça
pärte 'para todo'.o ano do que
arrecada num mês.'

,

'eom tal arrecadação,' Ja

raguá. Ao Sul situa-se em

4. o ou 5, o lugar no 'Estado,
todavia, cidades com,o S.

Bento do Sul, Mafra, Brus-

que, dentre outras deste

porte, com arrecadação mui

to inferior, foram classifica
das' come de !juarta cateqo-
ria e contam, consequente-
ment-e, eom um quadro de

funçlenártos maior, podendo
prestar melhor' assistência
ao� segurados da prevldên-
cia.

Em . razão 'desta triste rea

lidade, a associação que

congrega 'a' classe empresa
rial do niUnicípio vai reco-

,

Iher subsídios para envio de
memorial ao Ministro Hélio

aeltrão, da Prevldêncla So

cial, 'expondo os fafos e so-
licitando._ providências à res

peito,
.

inclusive qUánto a

construyão da se,de própr1a
da INP$, prometida há vá-

rios ar;Jos, para qual exi,�te
terreno, na Avenida Get(ilio'
Vargas e, sê!}!:�ndo sôube:se,

'I:',' também �s reqursos para a
'r.; t

àbrca. '

a cidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ROT,ARY CLUB DE JARAGUA DO' NA AGENDA NASCIMENTOS
:A"-N�-IVE"R' S·-A-R-·I·-A·':N·--T·:E-""S--.':-".-�·-�·-'"

'.

'N'Äs-tTME'Nt'OS"" '. .. . _ " : . �... " ...... , .. ,_, " .--; '::
\,l� "' ......

��\,':_. "'li I.. ',i' fIj"'" (�'I., V ��l" ,.,·',)i.t·l' ;1-,. ,'-";"1.',:":":,:",,,, "i .,,\�<l·::;ri,·'·l ""\. 1·1I.�io."·aQ�·'mlJfh."p-:;·11�':·'UIa..'n

____""""'_,' .....;;-"-J.-,,-ol-.,."..' ,_,
l,j

" ,_,,'

'

;n -"i:;.f" ,",." � r�:-r:' t,�' ;>'1'" /,.,
. ;

,

A cól�n,a -e�yi�, .cump�il)'f�nto�"7�a��.� ·-fn"a'i�;··c?nsa!g,{éj'Qd;��ärfi�e:$,.
•

�.,·�t" roh'�, ��.,.n ·"'�d:·.' f '. f Sera na primeira semana de julho ra à'Sra: Autea l:ulza Muller'Grubba,'_' (�1'dalJºPolts'.'10· garoto' Ra)fÇiel, 'pr'
A

.' .

h" 12 Dia 20 e maio ,I . '..
' i�' I

n�versKarl�m HOJ:k: �B h J
. Ruan Tarlis, filho ?dê' ,Rö�' ("Fe'rese),' 'a pQss",e ,_�Q ,nov�o ,ÇQr.J�elho Ipll:-etor-' ,>" Dr.. Ro�erto, Breitha"l.p.t, Sra, ,Carmem �; ''Jdlitq do c�sal" qr. Màjtisp (N

.

ra. anrn aa e,' oe m, em, orn-
OI"

.

á : .do RotafY Club dei Jaraguá �o Sul" Riazera Brelthaupt, Sra. Hella Fuck .' Mep�z,es Rigotzy 'e' n�to �' Gel'

,.�lIe.,� (Je (Jl'�: � ; ,oMn:�I" :'''- n"H"b'�.) Di�e21 d�el�ic( quando assumirá 'a presidênfia do' Sej'd�\. (�or-.upá), ,Sra",fios8)!.e. ��a��lz� ·,:jJo.ao, �heo�o�dinaLVíeira 'e':'�e
ra. �U'Pea Ir.;;UIZa!· Jh ,arlL""rlJl ,lila.

M" L" f'lh'''' d �C'C' I''''' (C _. mais a"tigo' clube de serviço da "i"" .Schmöckel, Buerger, e, ·s.ra ...Janfce ,.Jf.mella,l, 'r.�Jgozzy,; ç,.m,>,,,dla ..
·1ß

'n.. � L. t c,, lth t.> , , " ana UCla, I a e o�· e<:>lo ar "', ', '". '.I •
J -

l..l L
I:\"�

�'" mOllJe� (}:lJ�r,e! u.atlP .. '", d :1 .. <, .

mem) Ritã. ( ..:
'

':' '.'....
" ' -dade q':. arrugo. Mar.clo r .

Mauro Mar�-' '. Breit-haupt,. pelos seus i �Ili\ler.sários,.�, ;�fll8�m.? mesc.o, ar ne. u.j.z Aw
Sr. Francisco Leier.

.

/ D' 22 d ." I (1 catto, .que substltulráj, a §runq Brei- .que transcorr,E;rão no decorrer da se�, . (Dei��'-1J�ari��Pereira) Bernstorff

�f,reos\t tillao"deqErne.sto. (:�j:elvlina) 1�lan, �lhoa�3e Egon (Márcia)' Blae· thaupt. O sr. Rodolfo" 'Hufenuesslel" mana. ..'
[,. .

1 ; c�.�,�"��, d� al�gri!'l� .c�!TI� a_c�ega
I va. .;,.. ,,,i il,t ,1 ",_, ,I .,'JL' '.' • "I

-

será o vlce-presldente Lourival R07 :. ! �
.- �'. ,primeiro fll�o:do .casar, o DIogo

Alc!r,.,Ma�nri,Gh, (,ern ... f,.t�Lal;lt.a·�Q.�, 'Di!I��. de' mai i.r
:'>: 7 -_ .. -, ' .. -thenberqeq permanece.;í:iä�.1.a secre- ,

.

.: -

.

para .a felicidade também des

Tatlana, filha de Maurp h(P�ISÇ,Ué!� ',' -

... t--' .:' 'A' "f'lh'd
-

Allton ,'�aria N�lson Tabajara assumirá -a- � ,-.GEHlE.. &: I,KEOIMA(OEt-: i� 'LAmiô�!p_ (Mar.ia.,Ana-Mann) P�relr.
M m Curitiba ra rlCla n rela, I a. e ' , '" ., A . I •

(S'I'
. r

o�ra, e .'. (Rose) Matia.
""

, -n: 1 r'2,..,� :s�çr6:lflfi5\,1 'll.çJq,ppmingos Vargas. ugusto -voaql:llm' I íete Bo

Carm., Hardt .�a�,sane�h. -_ Dia 26 de màio ' ,_c > f 9[!;tl�;lte��:nl�eiro",pS,wl:lld,o B.ßggio Pri>" ,�'" t "'"" r". Bernstorff. Aos QrguJbQsOS pais, a
Amanldo Antonio Fagundes. M'I 'f'l d N' I'd (T'e e-o mo 0>,2.'° teso'ureiro� o· nl're"tor de· v ,

.

'

•• ;" e demais .famil.iares,> as feiieit'a
A·

' .

d" an ene I a e IVa- o r" > _'.' .,,' ,. r:
'

n,versarlam aromgo,.. . , .

h ) M: 'h .

. Serviços Ill7Iternos será Moacyr Ro- DOIS, TOQUES desta coluna.

S M t S h
..

k I W h ff zm a IC e UZZI. .. " ,. (,� I I ,';_ "

.

r.a- �,r. a ,c. !JTlO�? e ar a Ig, 'Dia 27.ide maio :i� 'l I[ ;,; I I' : gé,r:iq,;:::Sen�" ,,Alidqr. ll:le�e.rs o Dire-: t • I', , 1 �.' , ;i ! ",' ,.,' .'
,

.

"
.

��: CH�trdltlbaS:I" '1iJ' ,.�
..

",! ;,";.'
• ) .. , �f' iJi'ià-go filho e Alvaro (Anita) Kai- tor de Serviços I,nternos,: o' Diretor , "C��hrmado .. o.;,.l:lome de João 'Cor-)

,

Ní'V�R, EI\IJ,�O:!NYU:''t�1
�ra. I, a .1 va..

"

". - >
•

• '. • de Servicos Internacionais será., ,. r-ei.a Bittencourt ,para' a �.,�. s:u�l�ncia '.1 �ponl� ig�d�E{ i�nqyft ,,,,este.' ,s
.,$��. �er�)uhx. fAa�c����b�s,.:.em' Di:e�8 de mai� . Már�� ;rltVâh�� ,q�., Cunha Mel�o e 0''- ;'I),de Jo,rge Konder Bor,.nlita4s�m, ,para o ;'

a �!ml?�.tlça ,�.ara��a���e q�rlm..,
�ao_ P.aulo. F d

.

.

. EtlUir, 'filho. Je Eno (lna) Peter. . Diretor de Serviços
.

à ComL!nidade(", Senado .Federal, Ele�.é gelilitor da,Sra., . B,oehm, resJdente ero"JQIn'lliIJe,
ntomo A. ag�n es.

.. Dia 29 die' nia,id __ :.: � 'JI- �(.f �:'�J ,(JMartQ'lt§QI}S��1 ,( (:r •
Maria Aparecida Frassetto, esposa

'. pq�a"dot- Dt.,Má.,rio.,EugêpiO Bf?ê

D'la�r1a4' dlo,ela�udnahory,.eW�L��,Jchlnl. . Fernan.do,filli.'.o de.�'G'HJ)er-t.o'-:(tJ€j.àR'á,1'.',0. t,'." ...E§$i.;fB·.n,9V�oÇpnse.lho O,, ir.eto,r est�,-", ,. d,o. C.qord.,e,nad,o.r do .. S.e, s, i de Jara!lu!
.'

,

.'

:
. " , ,

J
I ,. .• :', "- :' d -' I

'
'

�:d L F ... ,�� �:'R.C.. GI,J.,À,RA,'_MIRlM,.;'R,.'ECeD
Sr Roberto Funke'JFHhu'" . ", ' ",. ,,' Schl11,1�t·

t
.

'. � '!!.I., ... IO fN�1 rf�U�l 9:J �erçaj!l�... ra. � tlma� e n� o " ,do. Sul, � ��ar otln. rassettö ..
r

'

'-�

'S ;!. G'-'\'.'" ··w p-".
.'. �B:' ''''h . t·

" ,Danielle fill;, de Durva
..

1 (Maria EU· dia Âfhde; 1U[lh,� ft.l?artlclpa, em Ara..
' MUito. cumpnmentada segunda-fe!l'i:'o, .<,:, O$'bc9rnP'ªD�elros, �o �ot*y.,

· �ä. 'armel11' l'azera" rell! atlp.' 1.�" "

b' 'h")""B' .. , _ ranguá no Sul do Estado da,25.a As'J;! r' á',VovÓ Maria 'Mascare'nhas,' 'p'elos . � de :,;G,(ilar�m,�rim ), ',$,cebem ,na
'St" 'An'dr'Cotr'êáf'l I)" n'" i sa .et or a." , . ,

,
,

" ..
'

.
.

.
. cl ..... d"

'.

C 'ri d E
. .

, '.
.

..

" ' .

.

_

' Lidiane Kri tina filti'a "de 'Walt�f sembléta Di-strH:al do Distrito 465 dê
.

seus bem 'vividos"80' anos, "completa-:- .' ,es>!!...,: .Ial' .na, _,Ç?rn!-lm�a e" .��
Sra...MagUida ,Pf�:���;1����:("��' ,tl, (Nai�),RuÔ.,ff]' ,'. c R�t.ar.y 1.�J�rn�cional, oportunidade em '., d?s. -�g í:f�ta;<"* �àrisol,'Jaragu�' Fa· "'ca :'.-ute�a�Çl;�PS Jntegrªnte� ��

'SCUrltl,��: I" L" k' P h'_- ,.)
I . rt

lP�a, 30 (le' maid. 'quê ,5er.a IndlcÇldo,.,o futwro Governa' .'

�rli e �a-rl,ta !-oram as tr�� empreséls �,be,;lpadtlnJ;to, q. R,.C. d� A�çag,\
ra. "'!!la � Iplm:> 1 orat .. , .... 1, A,' J')" "C' Ir filha de" Edi'�on" dor 'de 'Rotary. Jaraguaen'ses 'que' participaram da _·Stll. Na Qpo,r.tynjf::lade"" o D(. I",�

Sr:. Ade'mar Mahnke. ' (�I��) d rl1 I;�, � � ........ �,_"� ...�

.

27.a Feira Nadonàl da Ilndústria ;'fêx" 'r:m,ase!li, rrqte��4�,of. _Caté,d.r�tic
,:,51'. AUlgliJsto."Sohm4dt.- .; j

L
a. I�. ef'l'hs rsd· .Ad I' IA a) '�"'�"-'PO"'S"�T'�O"S'�"A'�BERTOS' H'OJE t'U no' Parque' de ExposiçÕes' dr), ii l!nivel'slid�dß" ·Fe<;iera.I .. Çlo Par,�n

D·
-- 1S·d

.

h' ucmela, I a e ' e, mo \ n �,
'

.

.
.

.

, E a!':tf·
.I'a: e Jun °

,

'

M'
.

,

. Õ 'Conselho Nadonal do Petróleo Anliembí em São Paulo. Foi um'su- ,Iestrará' sobre
I

,xp'Qrtaçßo "'�

Sra. Márcia. Tavares .de, Sotlza e . "O" , �feá: .

. f determinou a venda de gasqliila no
' ..

cesso. *' Embora já divUlgado, temo. ' nologia, 'F.ior.�stal" ß,,, $�9yjdal1}
'Méllot·Ao,'RIl)r'de.'�llelro:: !.. ,ti, I�OSé �a�:�� filho .de HaroJclo (cNe--<i. dia i{na�io�aLde. YJ�çi_l'!ação contra a se agóra como certa a instalação de I haverá churrascada de confr.atem,

, S,a, HeUa-F,l:Jclq,Se-líCilel" ....em .Corijp��I. Irnha)''Mathias.'. t o ,E paraLisia i,nf�nl�I;, fleste sábado, 12 de uma ag��cia do Banc? do BrasAil �m,� 'ção, I)}om a participação também

Sr. tngo Lemke, en:' RIO da Lu� ..
_ Ana Paula, filha de Adolar (Oora- 'junho. Nesse dia, os postos r�vende' Gu'aramlrlm, e da Galxl:l Economlca�> esposas. � ,'� _ .' ,

�:.�Me�l!Iei .j(aran FIlho, em Cuntl
ci) �iccoli: :. ."., .

�.• :' v
\

,dores; de de.riv�qg.$. de petróleo irão Fe�eral em Corupá, iMassaranduba :
I, ',.,) ,IPI: :'" - I"

S· Ad'l' "'Z··
..

·

II L FabIano fIlho de ValdemIre (Ma-, .pro�v.er à' Vs't1da,.,dE;l·ga.solil)a automo- Barra Velha, todos do Vale do Iita . :I,n : _,Eft.)'IMB'6.
ra. e la ape. a eone. . Z·"

'
'

't" I' 'd 'I 1'1' d' I e pocu.
. f ,." """'. Ãssütnii1ld.o a gerência do Ban.c

Sra. Ingeburg Geffert Sprung. na). lele... '. .

- -

:.
r

. 'Iva, a .em, . e.. "a,ç90 "o_89 lese

S'. r'a:. "n"'e<.'burg MathjaS. O. ias: ,. Elam.e Crtstm.a,. fIlha oe Juvenal .. p.restação d.e. serviço, das 6 às 20 Brasj1f. 'de iTimbó,- o: Sr. Alceu (�a
. r 'l:I (M .) F h horas'

.

'

CLUBE DE MAES-TREINAMENTO Zimmermann, que por longos,
. Sr José Schmi'tz

"" . arma acIm.' -" desempenho,u fun'ço-.es' .em..Jaramu
S· J ""'tt'

.

. Fábio', filho de Elfino (Leonilda)é' l:I

ra.
.

enny:rl""u J8r. GI
I,

• ,., ,DR.'-MURiLLO B:�DÉ AZEVEDO Terç:a e quarta-feii'a ,à tarde, vinte Sul'. > 6 I c ','
•

'

,

Edson Mar'co� �ellis. D' 1a�z'd "

h.
..> ;

Nos·so' dileto amigo:, o dou,blé de e uma integrantes dos sete clubes cEM' JARAGUA DO SUL
.' • '00'.·

Ia • e Jun o
'

Dia 16 de Jun
. .

.' Gabriele, filfua de Gilberto (Marle- advogado e professor Murilq Barre- de mães, maFltidos pelo"'Oentro1 de ,',' Estiveram ·em nossa cidade, s

,Sra. Ros�ne-Beatrlz,-��põsa de Irl- ..

te)' de Oliveira Cunha.' " ,. to de· Azev.edo, foi convocado pelo Atividades de Sesi' de .!laraguá) dö��. 3 de é domingo ,últirrlos:' Jà crimi

neu.. Buerger, em CU�ltlba. Micheie, filha de Nílton (Elfj) Lei- Ministério da Educação e Cultura, Sul, tomaram parte· de treinamento, tã,"Dr",Antônio Mário (Angelina}
Sr. Santo� .Tomaselh.. . .. '" l' te..

í para integrar a comissão organizado- 'ministrado'pol' assistentes'sociais â'e� , chihskij militante nos fórwns Çfe
Sra. Rosal!a Lprencettl �Ic?hnl.;-- ,,' Ro�erto, filho dé Olímpio' (Ingrit) ra do 3.0 Campeonato Escolar Brasi- Florianópolis, B'lomeflau' e de Jara�. NegrIO, Mafra: e !it,áiópol,is. Vie

Sr. Pedro Correa, �m Rolandla-P"!: {. ,:.::" Schmitt;
,

. ".Q.\{ s;tt n, e leiro, de 1,3 a 31 de julho, em Bra�í- guá' do Sul. .
"

.

, ',I 'para cumprimentar o. amigo �

M.aria do Carmo SIlvestre.. �":_...
,

:1': I,�õ� f.iUlo;.de Nélson (-CecJ�iaJÇTàr-'a (lia. Ele deverá ser também árbitro'
'

,"� 'lIH " " .. ; • "I . 'i AtntOnid Burm,' �ue ,é o Exator Ê

'na Schw.artz, �� Jaragu�zmh�; A.! � � na:��j/ 'I I, '.. ." ",e 'ue1AS de partida (Ja moda!idade de atletls� ..... _,., .• "SCARf·QUER CO,RALISTAS -I • ,dUal de Jttraguá d_o Sul e que es�

•

Dr. FraFl�lsco ,VieIra Rodrlgue�i3 I'" .Mari�na, filh� de João Carlos _(�o:,� mo ..De Santa Catarma, �penas oD�.' ,; de�a"iversá.�lo.:- .Qo, ,dia � de jtm�ó.
Dia .17 de Junho .

a ,,_ '"
. Ai,alMarcatto. � � ,t '" ':" j,:,Munllo e a Profa. Clotlldes Catan- A SOCiedade' 'de' Cultura Artística ' _

.' S�a. Am�nda d� Costa. 'àÇ ,"" .' t;J:ja 02 de' ju,,* '. :':!gS�C' Sna Wierdekeler foram convocados pe- de Jaragué' dó Sul está admitindo (2) .' ORQUESTRA DE· CAMARA J

Iria Mana Petn
,

.'.;
, ,',/;;'�Cllar'lene' filha de Wil<soo (Mãrfä}l d40 MEC.

" 'ingresso de c'Oralistas interessados

Sr. Félix Henn
..N�to. ..,t,;, rI, , :";,. Spézia. : . , Em março último, segundo fi�a- em .intet)ràf o' seu Coral. Para tanto, 'Estaé exclúsiva �a,Golun�. Na

. Srta. Margot PU,�Jer.. Sandra Regina, filha de �osé (Mari' mos sab�ndo, .M�ril.lo. foi eleit? ,a..;s- basta que :se d'irifaml:todàs MI",qttlt.l·= .\:'=I'hE1ira.::quiniena· de julho� cU.ia�'
Sra. Illca W: .F�I�e••: .

nar Fagundes Machado. ':_... s��s�oE., dan�pre�.!�encla .c::Ia Assocl8;_çao tàs-feira-s, a 'partilr das 20 noras, no será a-inda" marcada, estará' se a

·

Cezar Behlm�. . Stela Marilu, filha de Adolar '(lSlis-á) '�"'Brás1�ir&�elJl.ttetismo, para o bienio 'prédio�do antigo ·Bradesco, onde são sentando em Jaraguá do Sul, na

Dia 18 de ju_ ' Koch. �. t __, ,bat 082/&3"ja;"que é' arbitro internacional \, realizàtfàs
.

os eAsaios,. -A" SCARrJfalll1{1 (mun�dade Evangélica, Lütaraha; a

Sr. Pol.íbio Braga.. . �ia 03 de junho .' � _,lI t ,.�l� ,G'�' 11í.f iqtiâêlTo�-:cIa Confederação Brasilei- bem já está' se" mdv'imeritaFldo com ,) qwés-tra de Câmara J9vem de, I
Sr. Altmo ,Bliratlô,-em N.erel,l,\Ra- c

.

Ademílson, filho de lúi� (Ui"siHà9 'Wede- AtletiSrrio. A coluna cumpri- vls,tas a sua tradicional promo�ãQ',· .'<!Iade';gaúcha. Não será cobrâd

mos. . Reiter. menta ao Dr. Murillo que com sua 'de agostó, possivelmente no dia 13, ,I gresso, ufija vez qu�'a municipa

Sra. Janice, esposa de Bruno Brei- , Juarez
.
Oircew� filho de SfiverTb, .:a�Êlicação ao esporte hOje é reconhe- o Jantar "'Fípic'o I,taliano, no Jl!Jven- de estará patrocinanäo fi 'vindlJ a

thaupt.. . . Urene.} Stenger. .'" .....�. ,I' ',� cid� nos principais centros do país. t'êts,!': q . r.. (h ;'(' i " ,', 'J!I Orquestra, composta'poYcercä,de 5

Fábio Vinícius, filho de Norberto Joice Cristina, filha �dêl W(irn&r ;1 1a.� oe' elementos e que,' possivelm�te, i á
(Sibila) Emmendoerfer." C A G (Marlene) Ananias. v;�, :..: �-' .\ eilç�! CASAMENTOS NA MATRIZ

' ,
,
�fazer uma apreséntação-,mla nUIT\� s

Márcio Cassiano Eggert. Dia 04 de Junho .

.

DENTIÇAO E CRIANÇA' . colégios ;-da éidadi:t O 'Pastor 'fi o

'Carlos Rodrigo, filbo deW�ldema(!- IL, ".1I.lJem;,s,e"o?�,te,,(c!i� ,1?: ,d�--,junho, Da. '19�a 'Uf.tldad'e 'de "Coordenação -: P,i·s'ke1e·q\!em está mantendo os c

(Maria) Pellens. '

.'
,

'
, ,(iJlJe"o;;c�le!ldaqo �sßtnßla. �orpo sen-, Regionàl, I a callulila; re'cebeu'fcöRvite :' tactos: Breve v'o'rtarérnos ao assu/í'

Jeferson filho de Izae:1 (RosileAe)' ,do ,a \, Ola dos, Namo.rados , as 11 h, para as solenidades dê'encerramen- to, com maiores detlillhe�.
Corrêa.

!

.;.. ' � .' v:."tcs,· os jovßns Aílton Sérgio Mora. e Te- to da Campanha "Dentição e ,Crian� ,

Paulo josé filho de. Wàlde'mar rezinha Franzner; às 17h, Élcio Tri- ça", dia 16 prÓXimo, às 10rho'ràs, na I ESTÁ'oUAl .DE"aOl.ÄO' V'

(Gertrúdesl 'Mueller. ;;: ' .. t',"sottO,?'ê Qlfvia Peixer, Hercílio Her- Fundação Eduêacíonal Reg'ional j'a� "Hoje e amanhã, em Jaraguá' o

,

,
" culano André, e .N·iete Apal"ecida Ma-, raguaense (f=ERJ). " 'T, "�'.' Sul;' será realizadoo Camp'eonato es·

Dia 05 de junho '.' 'J�':.
"

'f _'I'a�goni, Jor�e. Fr!"ncis.co Satler e ,Ze- , :-I;taCloal' dei. Bdfãô, ha�"canchas' do. ;Olb-
i Alex Sandro f.ilho d'e Miguel (Claif)" "Aalde. Manfrlm; as 18 horas, Mario SERRA' CLUBE·NOVA· DIRETORIA be'Atlétieo. Bàepenâi. Dê ó seu aPolo
,

Maisel'l. l'
•• '

" .'-Ersching e ZeAita Stringa-ri. Na Bar- as nossas�olonistas.
" .. "\

'.
,

Dia 06 dá -ju'nho
" ;":,,, .-,

_ '. r�' do :�io Ce!ro� o cas�"!lento neste . No último dia 6 de maio, foi eleha

Luís Alberto filho de Marto' (Ange- "'�abado tambem, de. TaleI! Antun�s: a nova diretoria do Serra Clube de
_

.CURSO DE _FORMAÇAO

·I'n·)· R s
j\' ,,", f.i';k, Souzl3'e-';RoseIF Rrchter.' ", "'Florianópolis, que ficou constituídâ

.�-
'

_':.'
"

_

.

I a '. o. a.� '�j "
r, .",,_ dos,seguintes 'élementos:-,Presidente No perfodo,de' �1 de maio aq9 de

. 'BAILE DO QUEN1"AO' .) - João Zabot; 1.° Vice-Presidente - 'junho, tr�s "�)rofes,spras da �ssoé�'
.•

' >.,.', :." A Associação de' Pàis e Professo ....�· .. Sebas1:iã<YSEwefino da Luz;"'2,Q·Vice'-.. ção, de Pais �. Amigos dos ExcepClo'
FESTAS JUNINA$, . '. "res da' Escola Básica Holando Mbr- , Presidente :_ Laurival Bernardino, nais>de Jara�fuá do Sul participar8J1l '

O Colégio< pivina Proy,id_ência pro- . :celino Gbnç1ilve�, 'promõve hoje à·: Neto; 3.0 Vice'Presidente - Osmar em FlorianópOlis, qo curso Formaçao

gramou_para O dia 19/G, f�sta juni- noite, a partir' das 22 horas, 'o Baile Luckmann; Secretário - Valdemar '�Bási�a dê Excepcional,' na ,Fund�ç4o
na nas dependênGias do estabeleci' do Quentão, ' n'as dependências 'da Ghisi; 2.0 Secretário - José Locks;' C�tafineris,(de�'�d,�façß,o,' Esp�ciàl:
mento, cuj'a rsnda reverterá Para,am' SOCiedade' Vit6rià, na Mha da Figuei· Tesoureiro - Túlio Tomelin e, 2.° Cn1tia'CHiocili.ni, Suzana Povoas e

.. D�
pliação do laboratóriQ e twtur-a; CO:rl�- ra. A musica será de "Moacir e seu Tesoureiro - Claudionor Cândido.· ,enise ,Mar6elino, �liínentaram' seascp:
trução do ginásio de 'esporte�,. O ;Oonjunto". Vogais: FranCisco Althoff, Eugênio, nhecimen'tqs; na áre�." <,

'

GrêmiO Recreativo e Cultural Mar- ,,' V. Schmöckel e Carmelo M.· Faraco. ' )"
."

.'

.. catto também realiza a Sl!ÇI",1J9 p)'lfio:
.

A posse dar-se'â neste dila t2 de ju-:o: I,i:;} LA:NC�ilP:�Q: ,MI'-':SEU'_21' ANOS
de estacionamento da empresa:, IlQj�; Aho, na Casa da Amizade, no Estrêi- , • I,' ,,,' �to; às 20 horas, precedida de santa I' Na !terça-feira vindoura, 15 de .

:

'

Dia .02'de; junho missa celebrada por- Frei Junípero. nho, o tradiCional grupó de senhor s,
.

Emíliâ Kressin 'Maas, 79 anos, conhecido �9t .,�ßnche d,o �[JSflll:
.

Santa .Luzia MARIANA CHEG'OU completa�,21.,ànos ,de existênCia. p.,a

Dia 04' de junhd :.ra" marcar Q grâto acontecimen\OI
Elisabethâ Graf Lescovicz, 81 anos Nascêu no dia 1.0 de junho, no promoveram um jantar festivo,: coJ'l

'" Garibaldi Hospital e Maternidade São José, a os' r.espectiyos esposos,' quarta-feitS
: Dia�OS de junho pequena Marian�, filha de João Car- .. :,à noite, nó"Restaurante' Itajara. Das

'!', 'Josiane ,da Silva, 5 anos, Ribeirão los (Sônia Mahfud) Marcatto, para a furidaàoräs, "/pe'frh�keceni" áin'da nQ

Rua Walter Janssen, 96 :.:,_. Fo·
.

. 4AälJso' ßf:,�" alegria do maninho e dos avós coru- grupo as sanhoràs 'Lili Müller, Fri�a
. nes para recado: 72.12821", é <" �) "'.DiaLa6;:-de junho "

-.+�" '

'�jas .- 'Mário (Gel'da) Mahfud e Lore.!
..

Prazera, �Re�inC>á Delagiustina e. N_�r
72-125.7. . ii "'e �;:,:;: <Câtarhla: Bi"ünmÜller· Fisoher, 6B no Antônio (Marion Meister) Mar- WielIe. As pr�zadas integrantest �

, .....• '0. �.: ... ", " �;;'''kanos'''llle$tà''' ',' catto. A Mariana e a todos os que a "Lanche do MUseu; 'os cúmprjm� o.
Jaraguá dó Sul .._ :SC'� '. .:� i ::�� SUvj�T'Kr-ehhke; 1 dia, Rio Cerro 1'1. cerca com muito carinho e atenção, da editoria social do "Correio do po

�
....._(_�"'_;'�l'_,:' • -;;.('.�)�' ,,"',

.

os nossos cumprimentos. . v�".

'Aos aniversariantes;' os' v()i(:os' de t

feliéidades desta caruna'\ �.' •
-

.,

� �- . 1·r -
..

.

, 'RECE'BERAM: C:OM � LANCHE

''A. Sra. Vera Haake r�cebeú na se

mana' passada, a sua. turma de lan
che, e, esta semana, foram .�nHtriãs
as Sras. 111_s� KofHbach e 'Jane SchÍJl:z� 1

Também, �. Sra. Síhfia ,MaÍ"q�,a_r�t�.
Fructuoso. re�ebeü quar.ta-feira ö grit--'"

. po do Café dãs 'P:ritnas. E no dia 16�
próximo, a Sra. D'iva' Sabino Tavare�
recepci0'1a as· integrantes do seI!.!'
grupo.

-

I
J

O seguro 'é à única forma de
proteger seu patrimônio.

•
.

.

'I
.

SEGUROS A. �ARCIA'

Of�recemos seguran,ça e, tran·
qÜilidade, ; .;. ;,,'

.

'Av. Mal. Deodoro, 1 Ö92 ,_ Fo
,na 72-1788 - Jaraguá do Sul-SC.

lul'as de PianoI N:�tá' �sta9ão,' vista-se" b,em .

e contortavel��nte. 'C o mp r 8· ,
calçados e eonfàcções�:na
Cinde�elà, onde você"

as melhores opçÕes.'

ICUÉIA F•. DELLAGIUSTIN�'
Professora

CJNDERELA

Veste bem. A moda certa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Uma' 'for�a, de chanlage'rn
Silveira Júnior

Lá pelos idos de 1940, havla em Itajaí um ótimo

ponta esquerda por nome de Miro, que jogava no, meu glo
rioso t.auro Muller" atual Barroso, que passou de clube de

f�tebol a mero construtor de sede e 'estádio,
* '* *

.Pols este tal Miro era um jogador muito estranho.
Ele entrava no campo com ganas de driblar todo mundo e

mandar bolas redondinhas para a boca dogol, de onde o

falecido Kobarg, de sem pulo engavetava na meta defendida
pelo Ada.

* ,*, *
/'

Mas no intervalo da partida, o' Miro se metia' no ves

tiário, que era pouco mais que um ranchlnho, e ficava
amuado. Nós já ficávamos de orelha em pé

� 'O Miro está doente?
- Não, Ele disse que se não pagarem vinte

mil réis não voltava ao campo. Ele recebeu um aviso de
,

que a mãe dele' está multo doente e precisava deste di
nheirinho para o, médleo ...

* '* �

A gente sabia que aquilo era uma chantagem, mas

todas as vezes em que o dinheiro não foi arranjado às pres
sas e colocado nas mãos do Miro ele voltava ao campo
desestimulado e geralmente entregava a partida ao adver
sário.

* '* *

Isso era em 1940, num esporte amador, onde muitos

jogadores compravam seu pröpslo material esportivo. Hoje
os tempos mudaram. Jogador de futebol só vlalava em a

vião especialmente fretado, leva cozinheiro e engraxador de
\ '

chuteira; tudo o que ele -dlz é manchete dos grandes jor-:
nals , Se um jogador diz que- tomou a pílula tal, no outro
as farmácias do Brasil inteiro precisam ter nas prateleiras
esse medicamento. Afinal, se o Pelé recomendá Vitasay
é porque deve ser mesmo um remédio ótimo.

* '* *

Então o grande jogador de futebol hoje é um homem
muito importante; muito mals importante do que um mi
nistro ou um senador, cujos nomes o povo ignora solene
mente. "Quem 'é o ministro das Comunicações,?" Nin
guém sabe. Quem 'é o médio-volante da ,seleção?" Aqui,
até os cachorros da rua largam os ossos que estejam ro-

,
endo e informam: "É o Zico".

....
\

Pois bem. Houve esse progresso imenso, no status
do jogador, mas em certos aspectos, o seu comportamento
ético se aproxima daquele ,do modesto Miro do meu glo
rioso Lauro Muller, dos anos quarenta.

* '* *

Miro dizia: "Se não me derem 20 mil r�i� ..��o .j�go
no segundo tempo". Os jogadores da seleção" muito mais

hábeis, chantageiam muito melhor. Não botam a faca no

pescoço de ningém mas 'mandam uma delegação parlamentar
com os dirigentes da CBF, impondo o valor do "bicho"
pela vitória. E pasmem os brasileiros. Quer�m 30 mi
lhões de cruzetros cada um! A CBF, dístrtbuíndo 'dinheiro
do povo, concorda em pagar até 15 milhões a 'cada .um,
mas os modernos "miras" fazem beicinho e insinuam que,
se não receberam essa importância, poderão amolecer o

jogo por falta de estímulo.

* ,*. *

O que não se diz e que essas pessoas já 'foram pará'
a Espanha regiamente pagas para jogar pelo Brasil e, lógi
'camente, para tentar uma vitória para o nosso país.

* '* *

No momento em que toda a nação brasileira está
de olhos voltados para os jogadores' convocados, pinta a

chantagem. Todos esquecem que são pagos para jogar
com as generosas verbas' da CBF, vale dizer, com O dinheiro
do' povo e exigem um pagamento extra, que' deixa de ser

uma gratificação, porque é uma importância altíssima, im
posta pelos beneficiados.

* ,**

Trinta milhões de cruzéiros (200 mi,l dólares) é uma

quantia que o homem comum não ganha em 'uma vida,
mesmo considerando a nossa moeda inflacionada. Cada
jogador da seleção já recebe pelo que joga, uma 'importância
mensal que é uma afronta aos trabalhadores brasileiros.
Mas estaria tudo bem, se eles se considerassem pagos para

defend�r as nossas cores lá na EspaJ;1ha.

* '* *

Mas pelo que se vê o espírito de Miro encarnou em

todos eles. Descobriram que a nação es:tá esperando o mi

lagre do tetracampeonato. E então vem a chantagem: Que
remos mais 30 milhões peia vitória. Por oqde se pode
Concluir facilmente que, se a propina não vier a tempo, e
a hora, periga de o ponta esquerdo Miro não voltar' ao

campo para jogar o segundo tempo.

* * *

Que me desculpem os fanáticos, mas isso é uma a

fronta que a seleção faz ao Brasil. E permitirá aos torcedo
res atribuirem a faita de empenho' dos nossos jogadores �e,
não recebendo a quantia imPosta,;, perderem 'a

. copa'" do
,�rnundó.' Mesmo porque uma equip� com tar espírito merce·
n" .

" ",", '_ .

ano" não é digna de tal honraria. "', .

",'

�',!"
'" " 1:

'

Pruclama,s
"

de
Casamenlo

Aurea, Müller Grobfía, Oficial
do Registro Cívil do 1.0 Distri
to da Comarca de Jaraguá do
Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil· Faz saber que compare
ceram em cartório, exibido os

documentos exigidos pela lei, a

fim de se habilitarem para ca

sar.

Es,dital' 1?·603 de 02-06-1982
OSMAR MANOEL GONÇALVES
D� JESUS E ROSEU PORATH
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Rio dos Ce
dros, neste Estado domiciliado
é residente na Rua João Janu
arlo Ayroso, nesta cidade, filho

, de ,Ricardo Gonçalves de Jesus
e de Maria Agostini.
Ela, brasileíra, solteira, bal

conista, natural de Jaraguá do
Sul, dornlclllada e residente na

Rua João Januario Ayroso, nes

ta cidade; filha de Hilbert Po
ra�h e de Herta Priebe Porath.
Edital 12.604 de 03-06-1982
ARNOLDO LEONARDO SCHMITT
NETO E DONZILA CAMPES-

.

TRINI -
I

/

Ele, brasileiro, solteiro, recnl-
ce em contabilidade, natural de

Jaraquá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Walter Mar

quardt, nesta cidade, filho de
Damásio Schmitt e de Elfriede
Cimenti Schrriitt.

Ela, brasileira, solteira, as

sistente odontologico, natural
de Rio dos Cedros, Reste 'Es
tado, domiciliada e residente na

Rua Curt Vasel, nesta cidade,
filha de Geràldo Campestrini e

de Herminia Campestrini.

Edital 12.605 de 04,-06-1982

,JOSÉ JOÃO DA SILVA E TERE-

41NHA VIEIRA -

Ele, brasileiro, solteiro, operá
rio, natural de Palhoça, neste,

Estado, domiciliado e residente
em Jaraguá-Esquerdo, neste

distrito, filho; de Bertihha José

da Silva.

Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Tubarão, neste Esta

do, domiciliada e residente em

Jaraguá-Esquerdo, neste distri

to, filha de Artiro Vieira e de

Leardina Vieira.

Edital 12.606 de 04-06-1982

Cópia recebida do Cartório de

GuaramirÍm, neste Estado.
\

SANIO BORINELLI E MARIA QE

LOÚRDES RABELO - ':-

Ele, brasileiro, soltelro, moto

rista, natural de ,Jaraguá do Sul,
domteillade e residente nesta

cidade, filho de Ovidio' Bori

nelli e de Terezinha Maria De-
marchi Borlnelll ,

Ela, brasllelra, soltelra, revi

sora, natural de Schroeder, nes

te Estado, domiciliada e- resi

dente em Guararnlrlm, neste

'Estado, filha de Antonio Rabel

lo e de Anastácia Schera.

Edital 12.607 de 07-06-1982

ADEMIR JOSÉ ,KÖHLER E RE

JANE FÁTIMA DE SO�ZA - ,

Ele, 'brasileiro, solteiro, ban

caria, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na RUE!
Fritz Vogel, nesta cidade, filho
de Francisco Köhler Filho e de·
Alzira Nelzer Köhler.

Ela; brastlelra, solteira cos

tureira, navural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na

'Rua Antonio Carlos Ferreira,
nesta cidade, filha de Aquino
de Souza e de Carmen Funke
de Souza.

Edital 12.608 de 07-06-1982,
LíDIO HARDT E MELITA BÔHM

Ele, brasileiro, solteiro, lavra

dor, natural ,de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em Rio

da Luz I, neste distrito, filho

de Augusto Guilherme Ricardo,
Hardt e de, Selli Spredemann
Hardt.

Ela, brasileira solteira, do lar,
'natural de,Rio das Antas, neste

EStado, domiciliada e residente

na Rua' Epitacio Pessoa, nesta

cidade, filha de Erich Böhm e

de Clara Bêlhm.

,E para que çhegue ao conhe

cimento de todos, mandei pas
sär o presente Edital, que será

publicado !pelà� imprensa' e em

cartc5rio, ,onde ,,�erá afixado du'

�ante 15 dias.

. Correio Informativo
CARTAZ DO CINEMA - A contar deste sá

bado, até terça-feira, no Cine Jaraguá, Dina Sfat,
Kate Lyra, Lilian Lemmertz, Kate Hausen, Maria
Cláudia, Ohrlstlane Torloni e Denise Dummont in
tegram o elenco de "Eros, o Deus do Amor", um

pornográfico censurado' até 18 anos.. Dornlnço, 14
horas, em matinê �'A Dupla Explosiva"(

COMUNIDADE CATóLICA - 1) Neste sába
do e domingo, 12 e 13, a grande festa da Comuni
dade de São Luiz Gonzaga, em Jaraguá Esquerdo.
Todos os detalhes foram ultimados no decorrer
da Semana, para receber a todos. Amanhã, como
é o dla da abertura da Copa do Mundo, haverá te
levlsores no local, para que todos possam assistir
a partida inaugural. 2) Neste sábado, dia l2, às 15
horas, no Colégio São Luís, curso de' preparação
ao batismo .para pais e padrinhos. As lnscrlçõds
serão feitas no início do curso, porém, há neces-
'sidade de estar 15 minutos de antecedência no
local. 3) Estão abertas as matrículas para o pró
ximo curso de preparação ao casamento, que se
rá no dia 27 de junho, início 8· horas, na Comuni
dade São Luiz Gonzaga, em -Jaraquá 'Esquerdo.,
4) Dias 26 e 27 de junho será administrada a cris
ma aos jovens da comunidade da matriz e da pe
riferia. Cada comunidade tem o seu respectivo
horário. 5) FOi concluída esta semana a terraple
nagem do terreno da Comunidade São Cristovão,
de Três Rios do Norte, área de 10 mil m2. Breve
será construído o primeiro pavilhão, em alvenaria,
com as dimensões 16x22m,' que servirá para as

celebrações, bem como, para catequese e festas.
A primeira festa está prevista para setembro, fa
ce a impossibilidade de ser em julho, em razão
da construção, quando será feita a procissão de
S; Cristovão e bênção dos carros. 6) Nos dlas 16,
,H e 18 de julho, a festa de São Sebastião, sendo
que os trabalhos preliminares já estão sendo rea
lizados. Nos próximos dias inicia-se a campanha
do Livro Ouro em benefício da festa, que terá GO- ,

-rno pregador o ex-Vlqárto e responsável pela cons

trução da Matriz, Padre Donato Wiemes.
cOMuNrDADE EVANGÉLICA - 1) Cultos:

sábado, 12, em Jaraguá às 19h e, na rua Joinville
e em Nereu Ramos, às 20 horas. No domingo, às
8h30 em Jaraquá, com batismo e em João Pes
soa; às 10h, em Três Rios do Norte eSanta Luzia
e· às 19h, no Rio Molha e em Jaraguá, culto in
formal. 2) No final-de-semana porvtndouro, haverá
retiro para casais, com lnscrlções e informações
à cargo do Pastor Plske. 3} Na sequnda-felra, os
pastores do Distrito estarão em Conferência Pas
toral na Paróquia da Barra do Rio Cerro. E na

qutnta-fetra, os grupos de OASE ..-aceberão a visi
ta do grupo de Florlanépolls. 4), Ocurso de noivos
está assentado para o dla 27 dá junho, às 8 horas
e o .dla batismo, dia 03 de julho" às 17 horas, 5)
Ontem receberam a bênção matrimonial os jovens
Nélson Ziemann e Marli Helchel, Hoje, às 18h, ce
lebrarn as bodas de ouro, Albrecht e Cecílla Beh-
Ji.ng.

"
,

INTERPRETAÇAO DE BALAN'ÇOS - De 16 a
17 de junho, a Associação Comercial e lndustrtal,
em convênio com o CEAG/SC, irá promover jun
to ao Centro Empresarial, de Jaragua do Sul, o
curso "Estrutura, Análise e lnterpretaçäo de Ba
lanços", que será ministrado pelo Prof. Alcir Tei
xeira. As inscrições custam Cr$ W mil e o núme
ro de participantes é limitado a 30.' linteressados
poderão entrar em contacto através dos telefones
72"'Ü224 ou 72-1044 ou ainda, na, Avenida Getúlio
Vargas, 621, no Centro Empresarial.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNI;CIPAL DE JARAGUA DO SUL

'I

DECRETO N.o 764/82

, Reduz horário de expediente nas repar
tições públicas munlclpals.
VI,CTOR BAUER, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, rio uso
, e exercício das atribuições que lhe confere o item

'

XLIli, artigo 70, da Lei Complementar N:o 5, de'
26 de novembro de 1975; e

, Considerando que a participação do se

lecionado brasileiro de futebol no Campeonato
Mundial de Futebol prende a atenção de todos afic
cionados do esporte rnals . difundido em nosso

País;

"

Considerando, ainda, que 'a participação
da equipe brasileira, na primeira etapa da compe
tição, coincide com o horário normal de expe
diente, o que priva os funcionários e servidores
assistirem aos jogos;

.

,Considerando, também, que a grande
'maioria das indústrias, comércio e estabelecimen
tos bancários reduzirão suas jornadas de trabalho
nos dias que o nosso selecionado estiver em

ação; e

Considerando, finalmente, o propósito da
municipalidade em proporcionar aos seus funcio
nários e servidores a oportunidade de acompanha
rem o desenrolar da competição.

DECRETA:

Art. 1.° - Nos dias 14, 18 e 23 de [unho
de 1982, o horário de expediente interno e exter
no das repartições públicas municipais será, redu
zido para cinco horas, o qual deverá ser cumprido
das 7 às 12 horas.

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação.

, PAL:ACliO DA PRE,FEI,TURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL, aos 07 dias do mês de
junho de 1982.

'

O presente Decreto foi registrado e pu
blicado nesta Diretoria de expedlente, Educação e

Assistência Social, aos 07 dlas do mês dà junho:
de 19.82.

ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora

ORAÇAO AO DIVINO

ESpml'I'O SANTO

KOHLBACH SR,
SUPERMOTOR

VICTOR BAUER
Prefeito MUnicipal

Espírito Santo, Vós que
esclarecei tudo, que iluminais
todos os caminhos para que
eu atinja o meu ideal. Vós

que me dais o dom divino- de

perdoar e esquecer o mal

que me fazem e que todos 08

instantes de minha Vida es

tais comígo, eu quero neste

curto díálogo agradecer por
tudo. e confirmar mais uma

vez que eu nunca quero me '

, separar de Vós, por maior

I� que seja a Ilusão material,
!" não serä o mínimo de venta,

I de qu� sínto de um dia est�r

I
convosco e todos os meus [j-,

mãos na glória perpétua -

Obrigado mais uma vez. -

I A pessoal deverá fazer est l

t oração
3 dias, seguidos, sem

; dizer o pedido. Dentro de 3

I
días será alcançada a graça

por mais difícil que seja. Pu
blicar assin;l que receber a

_ graça. Agradeço graça rece-

Iblda
..

(V.P.)

Monza. Você tem que ficar frente-à frente com ele.

Emmendörler Comércio 'de

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
"VIElRENSE"

Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Ficam convocados todos os associados quites

com a Tesouraria da SOCIEDADE ESPORTf,VA E
RECREAnV� "VIElRENSE" para a Assembléia
Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede so
cial sita à Rua Dona Matilde, n.? 1.277, nesta ci
dade, no dia 15 de junho de 1982, às 19h30min em
1 a. convocação ou, em 2a. convocação meia hora
após, e com qualquer número de associados pre
sentes, a, fim de deli�erarem sobre a seguinte
ORDEM DO, DIA: '

.

- Assunto de grande interesse da SOCiedade.
.

Ja'raguá do Sul (SC), 28 de maio de 1982.
WALTE.R ,BARTEL

Presidente

,

"1., ,

Veículos

Es wird uns stets eine

grasse und bleibende Freude

und auch Erinnerung sein. ,

Allen ein "Abraço forte"

und ein G.tt befohlen!
Ihre

Abschied,
Fuer alle uns erwiesenen

Aufmerksamkeiten, die URS'

in Jaraguâ da Sul, ·in der
naeheren und weiteren Um

gebimg, In den
-

Gemeinden
und der Bevoelkerung, waeh
rend unseres, Aufenthaltes
in Brasilien entgegen ge
bracht wurden, durch Emp
faerige viele EinfadungEm
Spenden und Kollekten,
dem Kirchen-Chor und sei

nem Dirigenten und den

hilfsbereiten Gastgebern, sa

gen wir unseren Dank.

Seu

Pastor Waidner e

Jaraguá do Sul, 24

de 1982'.

Pastor Waidner und Frau.
I

Desp,edida
Por todas as gentilezas

que nos dispensaram em Ja- ,

raguá do Sul e adjacêcias
na Comunidade e o povo em

geral, durante a nossa es

tadia no Brasil. Na nossa

recepção, nos muitos convie

tes, presentes, coletas, ao

CO,ral da Igreja e seus diri

'gentes e aos, queridos an

fitriões, o nosso muito obri

gado de todo o coração.

Isto ficará com alegria e

eternamente em nossas re-
,

cordações. A todos Uí1l fpr�e
abraço bem brasileiro na

graça d� Deus!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundad'o em 10 de mal� de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

EUG'�NI'O VICTOfl SCHMÖCKEL
Jornalista Prof. DRT-SC.n.o 729 à· Diretor de Empresas

Jornalística ORT-SC n-? 20. Membro efetivo do Instituto Hlstõ-

'rico e Geográfico de Santa Catarina.'
,

"
Colaboradores '

.

Flávio José ßrugnago, Yvonne Allee. Bchrnõckel 'Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo MÓreti:l, Silveira Júnior, Rudolf Hirsch
feld, José Castilho Pinto, Dr. José Albe,rto Barbosa.

Redação,. Administração 8 Publicidade:

Rua Procópio Gomes de Oliveira n.o 290.

89250 -:- Jaraguá do Sul - SC.

.
Co�posição; Imp�essão 8 Circulação:

Sociedade Gráfica Avsnlda Ltda, --Jaraguá do Sul - SC.

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ 1.500,00
Outras Cidades ..••••••••• " • • • • • • • • • • • • Cr$ 2.000,00
Exemplar .avulso Cr$ 30,00
Nllmero atrasádo Cr$ 40,00

Este Jomal não S8 responaablliza POl' artigos assinados e nem

devolve originals.
a ·Correlo do Povo" é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI ..

�'--�I
. Viação Canarinho

TRANSPORTE URBANO,
INTERUR,BANO, EXCURS6ES.-,

A �'Canarinho" preocupá-se com a sua lo

comoção, colocando à disposição moderníssimos

.önlbus, com pessoal especializado, posslbllltando
uma viagem tranqüila, rápida e segura. '

., Programe beml Programe. CANARINHO -
o transporte carinhoso.

JARAGUA DO. sue SANTA CATARINÄ

I·. Relojoaria Avenida ..

ETERNIZE' os BONS' MofttEN:t'O$,
l. -. • J �.� �

..... . .
- �_.

Presenteie com jóias e as mais finas su-

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Vargas.
..

j

'.

" ,

Funilaria'
. J,ar.a,gu� Ltda.

Calhas para �s as finalidades. F.Ça-nos
uma visita. Estamos em condições de- atendl-Ias
eficientemente.

Rua Felipe Schmldt. 279 - Fone 72-0448 �

Jaraguá do Sul-S9"----------------�-----------------'--'-------

Censnutera SerIa Ltda,
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E

COMéRCIO DE MATERIAL
DE CO'NSTRUÇAO.

Rua João Plcolll, 94 - Edif. Carlos Spézia
Telefone: 72-0214

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

I Terraplenagem Vargas 1
SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E, TRATO

RES DE ESTEIRA

Tubos Santa· Helena
TUBOS DE CONCRETO EM .GERAl

Ruà Joinville, 1016 _.:. Fone 72·1101

Moretti, Jordan & Cía. Ltda.

Belina ,II L :__ Bege Tripoli .
'

.. '.' ",'" 1981
Belina II tOO _ Bege ............•................. 1978
Belina II'- .Prata Metálico ....•....... : 1978
Corcel II LDO Alcool -- Branco 1981
Corcel ." LDO Alcool _ Verde Metálico 1981
Corcel II Bege : ',' 1979
Corcel " L _ Branco .- .. .. .. . .. .. . .. 1979
Corcel IJ LDO _ Bege . � . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1978

'Opala Cup� SS _ Branco .'................... 1976
Opala Cuge _ Vermelho ; .. 1972
,Chevette SL _ Azul : 1978
Passat TS _ Verde Metálico , > ••• '1979
Passat LS -- Vermelho .• , � ' .-'. . . .. 1979
B�silia LS' � Marron .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1981'
V.W. 1300 LAIcool -- Bege 19�1 ,

V.W .. 1300 L -- Branco .- .........•... i •••••• 1979

'Fiat 147 �._ Azul Metálico _- � 1981

.. . .. 1980

,:": '

I

I

CONFIRA A HISTÓRIA ...
BARAO DE ITAPOCU

,

... HÁ 3:& ANOS

.
. Pelo Decreto-lei n.? 120, o Prefeito' Muni

cipal de Jaraguá do Sul, na conjmmidade .do dis
posto no art. 12, item I, do Decreto-lei n.? 1.202,
de 8 de abri I de 1 .939, e. devidamente autorizado
pelo Snr. Presidente da República (vejam sól),
decretava dispondo sobre a construção de pas
seios. No artigo 4;0, nas ruas dotadas de meios
fios e passeios, osterrenos tinham de ser separa'
dos delas por I1ilUJi'OS, gradis de ferro ou madeira
de lei devidamente pintados, com a, altura míni-·
ma de 1,80 m., o mesmo acontecendo com os ter'
renos não edificados. Ao que consta, muitos dis
positivos, não passavam do papel, e os mais anti

gos do lugar poderão testemunhar que poucos são
os muros, ainda hoje, a ostentar a altura superior
de um homem de estatura. mediana. Cerno o voz

do povo é a voz de Deus, não vingou entre nós o

muro da vergonha.

--- O Baependi e o América (ho]e Acarai) jO
gavam em disputa da Taça "Seme Mattar", ven

cendo o onze baependiano pelo escore de 1 x O .

O quadro vencedor era 'formado de: .Arno, Girolla,
Berninho, Helnz, Amauri e Kühn; José, Geraldo,
Elpídio e Emílio:

Creditava-se ao Pref. Leonidas Herbster
dtversas- obras, construídas' com recursos pró;
prios, tais, como o prédio da Prefeitura, Estação
Rödoviária, . Praça .] de Setembro, Praça Leonidas
Herbster (hoje do Expedicionário), o muro ao lon

go da linha férrea, conhecido por "linhá Balloní",
'

a lntendêncla de Hansa: Pontes e Estradas.�Soli- .

citava-se o calçamento pára. a Av. Getúlio Varqas
que, 'contudo, ·só foi .feito �no tempo do. pref. Artur
Möller, nos \ anos-elnqüenta .

• ,.. ,'.' _.' _ J � .J .,..,;; :

.: : .:'
... ;FlA;'aO:ANOS

, . �
• : l ,\', ;

,!:': , -"\�':1itin�jpná�i�(p��Ji#'� f!1un�cipal. Gení Cos
ta de1'OIf\1eira' e -Stlva, !..requeria financiamento de
-BO.õ1o 'fj�tà t!öhstru�ãô;;d� çàsa própria em rnadet
.�a/ de��(}�fotmjc;la(fe'iYêoh1if� �lei n.? 4, de 21 de

,

marçb' i(Je r 1-$"52 }',�O'" despacho" do prefeito Artur

;I\1JQI�e", &Iê;reOTIc'éiji� d1:fipâÍldamento na lmportân
'eiá déj;Cr$:�2&.88ß:OO:J,!j'\, H.' ,

�!1 ·I�.�': :(;I�.... I;:...,.� :':w'l �0 ..:�1J;
,

--. ,

�,. 'P.ré\l'iá"sê:6 'fjrrl"ê!o -mundo para 1956. O

astrólogo 'VSiruqUe assegu�àva que os Mar.cianos
'\r.'Ítiha'lTI,-,p-6t'�'àf,-::'ii\llr9n)í'dósl._tç·om os: homens da Ter
ra. Ráios 'eletro \magnéti'e'ós trariam suicídios,
loucura e�. ass�ssi�ató's:::'�revia a. morte do rei

George e "lJ� gr�u�de· desastre n,a Central do Bra
'sii .. .Tudo )SsO r.l:Ic�:m�eéerl�.. quando a ferra passa
ria raspando Mai-_te. No· ano em 'curso os planetas
estão em alinhamento e teme-se efeitos pela atra

ção dos corpos celestes � De tudo que se contou,
sabe-se �pena.s que, o mundo não terminou em

1956.· ,.-� . ," "

I'

, .. *"
.

--- Um chamamento "Ao.põvo em gera!", anun-
clava: .1'Façam suas economlas depositando-as na
"Caixa' EconÔiniéa Federal", anexada ao Departa
mento dos Correios e Telégràfos desta cidade".
-....,....- A Câmara dos Deputados vinham conce

dendo urgência à discussão do projeto que apre'
.sidente Getúlio Vargas enviara à apreciação do
Congresso e relativo a exploração do petróleo, is
to em razão de notícias vindas dos EUA,' que en
contravam dificuldades na exportação do petróleo,
face a greve declarada pelos trabalhadores nas re

finarias, que poderia durar.

HÁ. 20 ANOS

--- A época também era de política. Conta a

história que Aldo Prada e Alberto Taranto, presi
dente e tesoureiro' geral do Diretório Mu_n. do
PTB, viajavam num carro de Eduardo Coelho, que
sinistrou. Chamada a autoridade e, entre outras

providências apreendeu uma mala, resultando daí
"o caso da mala". Requereram ao Juiz mandado
de sequrança, que concedeu a liminar, sendo a

mala entregue em juizo, lavrando-se clrcunstan
ciado ato. Dizia-se à boca miúda; no bar, entre

uma jogada de dominó e um cafézlnho, que o dele

gado assim havia 'procedido, por lhe ter sido ;;')

formado que os então próceres petebistas esta

vam de malas prontas para fazer a "caveira" do
Coronél, denunciando um acordo existente entre
o PRP e PTB, assinado entre o candidato e o pre
feito da época sobre indicação do novo delegado.

'" HÁ 10 ANOS
,

-_- A Administração Mayer _;_ Schmöckel an

dava alerta. Evitar as inundações era outra gran
de preocupação. da. municipalidade. �sso resultou
no alarga_mentö . dos valos, pr.ililcipalmente on.de
se localizavam as construções dos operários, nos
bairros de Gov. Jorge lacerda e Vila Lenzi, com
o que se evitavam, pelo menos temporariamente,
as enchentes. '

--- O doutor Alcides dos Santos Aguiar subs
tituia o dr. Milton Cunha no cargo de Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguá do Sul.

I�ún�tria�' ��unil1a� . Jara�uá �,�,
e

.

CO"PAL � Concentrados para Alimentos

ESTADO DE S,tf-JifA CAifARINA

Prefeitura ·Municipal de Jaraguá ·do Sul

DEPARTA"!IENTO DA FAZENDA

Divisão de Contabiliciade

BALANCETE REFERENTE AO M@S DE "ABRIL'" DE 1982

Até o mês Arrecadação
'Al)terior no mês

RECEITAS

TlTULOS Total

RECEITA ORÇAMENTARIA

. RECEITAS CORRENifES

Receita Tributária ••.•••••••••••••••• 57.401.475,20 12.9'79·157,73 70.380.632,93

Receita Patrimonial .......••••......•• 131.520,00 26·935,75 158.455,75

Transferênoias Correntés 100.525.719,110 38.762·104,�2 139.287.823,52.

Receitas Div�rs�� .....•.••.••••••• ;.. .2.918.213,27 662.540,99 3.580.754,26

,
RECEITA DE CAPITAL \

Transferência de Capital •••••••••••••
Outras Heceltas de Capital •••••••••.•

8·852.255,61
53.304,42

4.155.217,89 13.007·473,50

18.996,15 ,. 72.300,57

SOM A S· � .. , .........•• Cr$ 169·882.487,60 56.604.952,93 226.487·440,53

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Despesa empenhada a pagar ..•...••• 59.026.756,01
.

7.562·032,90 66.588.788,91

Depósitos de diversas origens •.••.•.• 156.911.899,52 5.339.889,14 162.242.788,66

.

SOM AS ; ...••..•........•. Cr$ 215.938.659,53. 12.892.922,04 228·831.577,57

SALDO DO M@S ANTERIOR

Caixa ••. ',' . ,,: ..••••.•.•.••.•• � • • • ••

'

957.394,86 1.922.170,36 2.879.565,22

.

Bancos _ dlsponfvel 53.256.545,69 11.058.845,03 64·315.390,72

Bancos - vinculado 14.244,240·17 11·607.197,26 25.851.437,43

SOM AS. ,
.••...•••..••.••..•.••• CrS 68.458.180,72 24..588.212,65 93.046.393,37

TOTAL GERAL Cr$ 454·279.323,8§ 94.086:087,62 548.365.411 ,4�

DESPESAS

.
TITULOS'

.

Até o mês

Anterior Total
Despesa
no mês

DeSPESA ORÇAMENTA1UA
0100 Câmara de Vereaélores ••••••••••••

2.073.560-47

0200 Gabinete do Prefeito ••••••••••••• 2.173.585,20

0300 Depto. de �dmlnlstração •••••••••• 13.042.068;67

0400 Depto. Educação, cultura e Assistên-

cia Social 15.163>·429,26

0500 Depto. da Fazenda ••••••••••••• ;.. 62.296.970,28

0600 pepto. de Obras' e Vlação ••••••••• 147·419.374,14

0700 Depto.· .Aigropecuárlo •••••••• � • • • • • 2.244.382,00
,

0800 Depto.: de Turismo ••.•••••••••••".. 1 0.099,00

6·708.864,12 21.872.293,38

12.868.405,88 75.165.376,16
15.287.362,29 162.706.736,43
2·674·932,60 4.919.314,60

3.897,00 13.996,00

.--.
"

982·131,1l0 3,055.692,27

1.427.266,40 . 3.600.851,60

6.812.757,27 19·854.825,94

SOM AS � Cr$ 244.423>.469,02 46.765.617,36 2'91.189.086,38
,

,

'

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
Despesas de meses anteriores 28·782.860,52 6.580·564,49 35·363.425,01

Restos a pagar ,

•• 1. 71.946.177,67 2.500,00 71.94&.677,67

,Depósitos de diversas origens. ••••••••• 19.308.883,72' 16.584.304,90 35.893.188,62

SOM AS ...•..•...••.. : •.•.••.••• Cr8120·037·921,91 23>.167.369,39143.205i291,30

SALDO PARA O· MI!S SEGUINTE

Caixa ... ; •...•.••.•••• : •.•••••• '....... 2.830.209,38 477.830,28 3.308.039,66
. Bancos - dlsponfvel 63.455.680,35 7.155.067;75 70.610.748,10

Bancos - vinculado •••••••••••••••
' ••'. o.. 23>·532.043,19 16.520.20"2,84 40·052.246,03

SOM AS ......•••..•....••...•.•• crS 89.817.932,92 24.153.100,87 113.971.033,79
I,

TOTAL GERAL ....•..••..•.•••.••••• Crf 454.279:323�ã594.086.087,62 548.365.411,47

rjb/Oontadorla da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
,

em 30 de ."ABRIL" de 1982

VICTOR BAUER

Prefeito' Municipal,

RENATO JOS� BORTOLINI

Diretor da Fazenda':

TIRSO GREGÓRIO ST4HI;!LI"
CRC SC n, 7 527 - Técnico em Contabilidade

. Conheça o Plano'

JARQIM SAO LUIZ
250 lotes residenciais, área para lazer, comércio, e fins Institucionais. Toda infraestrutu-

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

EIßpu end ime n to s Imobili á ri os
arca lld;l.

. Mal., Deodoro, 1.179 Fone 72�1136

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-- CENTENARIO DA

MORTE DE GARIBALQI
(II)

O MERO' DOS DOIS·
MUNDOS:

Com refer:ência a Ga

ribaldi, há uma expres-'
são con�agrada pelo
tempo, �. comum cha

má-lo de "Herói dos
Dois Mundos". E de fa"
to, 'ela 'é .justa, pois,
combateu pela Repúbli
ca Rio-grandense, no

.

Brasi I, de 18.36 a 18.40;
e pelo Uruguai, contra

o ditador Rosas, da Ar

gentina; regressando à

E u r o p a, empenhou-se
pela unificação da Itá

lia, e'na . Guerra Franco
Prussiana venceu a ba

talha de Dijon, a ünlca
dos franceses. Foi de..

putado no Parlamento
Francês e, ainda, no

'/taliano. Assinalou-se
como homem de cora-

gem pessoal levada à
mals alta temeridade;
foi tático e estrategis
ta, lamentando Sempre,
entretanto, não ter à

sua dlsposlção arguns
regimentos

.

da cavala
ria riograndense, já que
ele aprendera, no Rio
Grande do Sul, a guer
ra de movimento; de
que nossos' patrlclos
sempre se revelaram
mestres consumados.
Poucos homens se

cobriram de tanta glória
e poucos foram também
tão modestos. Tinha
paixão e . a confessava

.

pela aventura. Era um
encantado pelas rnulhe
res e a dÚas brasileiras
ele entregou o cotação:
Manuela, sobrinha db
General Bento .Gonçal
ves da Silva, Preslden
je da Repú�lica Rio
grandense, e a Anita dC
Jesus Ribeiro, a magni
fica companheira que,
com ele ficou, I,eal� nê')
'e corajosa, até à agonia
no pinheiral de R.avena...
Suas palavras a rés�éi
to das ,gaúchas, deixa
das nas memórias, são
de quem passou de co
ração

.

alvoroçado e: o..,
lhos extasiados, diante
da beleza das descen
dentes das açorianas e

lagunistas.
Não se Ihé corihecé'

nenhum ato de vlolên
cia pessoal, de que nos

sas revoluções, com a�_
devidas exceções, são
t�d aoundantes. Lamen
tou ter sido condescen
,dente com seus subor
dinados, os "Freres de
la Cote", elementos ad-'
ventícios, ' 'marinheiros
todos, e ql:le se· engaja
ram nas, fileiras da Re
pública. Foi amigo leal
e deCidido dos escra

vps) e' entre os negros
ele en'controu os mais
fiéis e dedicados.' t:r.n
seu desdouro não nã
d e 9 o I a s, açoites 'JU

quaisquer desentendi-
'

mentos. Soldado disci
plinado e herói cum

priu todas as o'rdens,
mesmo que as ramen�
tasse, como o comando
do saque de tmaruí em

Santa Catarina.
'

f
.Garibaldl, port!3.nto,

OI um cavalheiro. Foi
um ewropeu que, lido e

experimentado, se, en-
.

Cantou com o Rio Gran
de do Sul ,� se iderl1:ifi
cou com' nossã'teirr13'
Bravo entre os bravos,
s.entiu-se gaúcho até ao

�. (Mário 'Gardelin).
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PRODUÇAO AGRfCOLA E ,CONSUMO SE EQUIVALEM

EM SANTA CATARINA REVELA A CEPA

Primeiro produtor nacional de maçã e mel, seçun
do de carne de aves e suínos, pescado' e alho, e tercei
ro produ.tor na�i()nal de milho, o setor agrícola de San
ta Catar!n�, a,lem �e .ter expressão a nível nacional, ter
car�cterlstlcas propnas, como a 'dtverstflcação da pro
dução e a quase a�to-suficiência do Estado quando se
consldera a produção e o consumo.

.

EfT! �elação a diversificação da' produção, ela pode
.

ser verlflcada no fato de, que, numa pauta de 30 atlvl

d,a,�es des��vol�das, nopertodo de 1975 a 1981, a de
malar partrcrpação no valor bruto da produção - o mi
lho, teye média de 17,12%, sendo a máxima de 19,89%'.
Ou seja, ,na safra 80/8.1 para se alcançar 90% do valor
bruto da produção foram necessários 12 produtos, sen
do 6 de lavouras, 4 de pecuária e 2 de extração vege

I tal
.. Também durante o ano passado, o Estado foi auto

suflclenta .�!l -grande maioria dos produtos: alho, arroz,
ceboJa, feijão, fumo, mandioca, milho, tomate, banana,
maça, uva, carne de aves, de suínos e leite, dentre OU""
tros produtos.

�stes �,ados constam, da "Sintese da Agricuitura
Catarmense , documento que acaba de ser publ icado
pel� CEP� -:- Comissão Es�adual de Planejamento
Ag�lcola, orgao da Secretaria da Agricultura e do Abas
teclmento a quem são atribuídas as atividades relaclo

liIa��s com �$ áreas de economia rural, informação e

analise estattstlca e planejamento agrícola.
, Nesta síntese, onde se encontram todas as Infor-
mações pos�íveis sobre as atividades agropecuárias do
Estado. e felta uma análise do aspecto sócio-econômico
do setor com os últimos dados do desempenho agríco
la catarlnense em 198.1 e sequndo Walter Oasaqran
de, coorde�ador da CEPA, foi 'elaborada por 13 técni
cos do 6gao com a colaboração de seis bolsistas da
Universidade Federal de Santa Catarina. Ela está 'di
vidada em duas grandes partes: a primeira com. infor
mações (gerais sobre o setor agrícola, tais como re

cursos naturais, estrutura fundiária, população e' em
prego, eletrificação rural, armazenamento, crédito agrí
cola, valor bruto da produção aqrcpecuárta e outros;
a segun�a parte com dados sobre o desempenho e

perspecttvas do setor, tais como: informações sobre
os r�flexos d�s. prtnclpals políticas agrícolas e lnfor
.maçöes especlftcas sobre 1? produtos da exploração
vegetal e 6 produtos de exploração animal. Comple
mentam a obra, 24 gráficos,.18 mapas e 137 tabelas.' ,

, POPULAÇAO EcEMPREGO
'

Se�undo informações. do Censo Demográfico da
Fundação I,BGE (versão preliminar), o Estado de San
ta C�tarina dispunha em 19ào, de um contingente pO-.
pulaclonal de 3.628..751 habitantes, distribuidos entre
2. 154. 52! pessoas (59,37%) vivendo na área urbana e

, '1.474,'224 pessoas (40,63%) residentes no meio ru

r�l; !odas as mtcrorreqlões do estado apresentam ten

d:nclas a taxas negativas do crescimento da popula
-çao rural, exoeçãGtfeitatpara a colonial do oeste catarl
nense, ocaslonado provavelmente pelo fato de o setor

agrícola regional ter sido ,ca.paz d,e segurar mão-de-obra
. .r,ural'J Além -dtsso, .as a.lta&,1t�as. de Cfe�ciJ1il.Eulto' veri
ficadas da população urbana podem .estar apresentan-
.co, também, imigração de outras microrregiões. '

.No 'que tange ao aspecto de ernpreqo, verifica-se
no Estado, segundo também o FIBGE que a população
ocupada rural, em 1970 era de 763.501 pessoas. Essa
tendência recente é atípica apenas para algumas mi

crorregiões, como é o caso dá colonial do oeste cata

rinense e a do Rio do Peixe. O movimento geral em
direção às cidades catarinenses ou par:a fora do estado
está sendo reforçado pela dlmlnulçâo do emprego ru

ral, que é, censequentemente, a primeira causa aparen
te do referido êxodo; .

EI.ETRIFICAÇAO RURAL.
Qs trabalhos de eletrificação rural do Estado são

. executados pela Eletrificação Rural de Santa Catarina
- ERUSC -, e desde que ela foi iniciada no Estado,'
a!é, setembr0 de 19.81, foram construídos 21.68.9 qui
'Iometros de linhas de distribuição no Estado, reparti
dos entre 3.054 quilômetros pela extinta 'Comissão da
Energia Elétrica, 13.935 quilômetros pela ·ERUSC e

'4.700 quilômetros pelas cooperativas de eletrificação
, rural com a participação da ERUSC.· .

Estão em andamento, também, a- construção de
, 1-.�,ß quilômetros através da ERUSC . ..estando _pr.ogra
mada a const�ução de mais 5.560 quilômetros de li
nhas de eletrificação. No Estado existem 39 coopera
Uvas de eletrificação rural para um total de 91.8.72
consumidores cooperativados atendidos. No período
de 1976 a � 981;' o número de consumidores cooperati
vados apreselil,tol!l taxa ánual de crescimento de" 19,8%.

ARMAZENAMENTO
'

Segundo a CI'BRAZEM, Santa Catarina dispõe de

uma capacidade estática total de armazenagem da or

dern ·de quase 1,9 milhões de toneladas, distribuídas
entre cerca de 18.,8. milhões utilizadas para estocagem
do produto a meio ambiente e cerca de 55 mil tonela

das para armazenagem a frio.
Em 198.1, houve um aumento de capacidade total

de armazenagem de 231.68.0 mil toneladas, resultado

este que, ainda segundo CI,BRAZEM, foi fl"uto de dois

fatores: construção' e ampliação da capaCidade de uni

'dades' arma:zenadoras no Estado e cadastramento de
uni,dades armazenadoras ainda não registradas pelo ór-

gão.
�

.

Considerando-se a armazenagem � meio ambiente

no Estado, observa-se quanto ao tipo, que os armazéns

a granel participam com 57,34% da capacidade total

estadual, enquanto os armazéns para sacaria contri-

buem com 42,66% .

-

Sr Iss·' I Quanto as unidades armazenadoras das cooperati
• ." '. I,DaD e ..

'vas, 'elas se constituem de armazéns convencionais,

. que permitem somente operações com produtos enS;ã-'

,,� sua· pal"ticipaçãà' ": ,çados, e arma�éns grar:l8lel�?s, os quais notadarme�f�
na VIda do jornal é mui": 'no oeste e meIo oeste catarmense, planalto de .C,urltl-
,to Imp()I'tante. Pague banos, planalto de Canoinhas e·Alto Vale do Itajal.
�m dia a suá assinatu-'

� CRI!DITO AGRfCOLA '

ra. Envie o seu paga-
O crédito ag�fcola é �m· dos _mais _ ill)po�t�tl1} 'LTs.:

mento para ã CaixaPos-- trumentos de pohtlca agtlcola, nao só' porque, poe re

tal 19. cursos financeiros à disposlçAo do·,. agricultor, mas,

prinCipalmente, porque faz isso a Jur9� ':,sub:Sidi�óS�'c
.gut�l;I,a�tt;)�,_�e".J",ara: ,NQ.;.eQtaQto,!} subsídio �em con1()" a dls�onibiltH�tf� f:fê� "

··�"i'\O' f,f Rr� ,tsp,O,O,Q., créçH�o', :tem se modificado nos últimos a1)08, além. dé'··'
'

C
. utras ·C·lda"'dJes�'�·

,. -

"d d ':J f
' .

d b
'

d
$

..

terem 'si o cria Os ui erentes' nrvels", e ·'cp ertura' e .

_',J�....�.OOO,OO. valo'r básico :de"êusteio' e taxäs' diferénciadas 'de 1uros:'�

i-
de açordo com a'�ç:la�sif_icãçã9' do produtor.'.

-.. "

PARTIDO' DEMOCRA'fICO SOCIAL - PDS
Diretório Municipal de Jaraguá do Sul ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNIC'PÄi:':õ�' ,J�ÀÄGUA tio SUL
, ,

EDITAL DE CONVOCAÇAO DA OONVENÇAO
MUNICIPAL

,.

- DECRET,9 I!II'O �3/.82,
Concede subvenção a SOCIEDADE IDO
VALO AGRfCQLA INDUSTRIAL DE ITA

POCUZINHO e ,dá outras providências.O
.

Presidente da Oomlsaâo Executiva. do oi
retório Municipal do PARTliDO DEMOCRAnCO

SOCIAL - PDS .- do Município de Jaraguá do

Sul do Estado d� Santa Catarina, na forma da le

gislação vigente, convoca os senhores membros

do Diretório Municipal, os Vereadores, o Delega
do à Convenção Regional e o senhör Deputado do,
Partido com domicílio Eleltoral neste municípiO,

,

para a CONVENÇÃO MUNI,CI:PAL, a realizar-se no

dia 19 de junho de 198.2, na sede do Clube .Atléti�
co Báependi, à.Bua Augusto Mielke s/n.o, às 9,00
horas, nesta cidade, para as deliberações da· se-

-

guinte

�
'VICTOR BAUEtR,'Prefeito Municipal de

Jaraguá do Stil, Estado de Santa Catarina, no uso e exercI

cio de suas atribuições, com base na Lei Municipal N·o

862/82 de 01 de junho de 1982;
.

D" E C R E T A:
L '�", O,'

'

Art. 1. o - Fit:á!Jo 'Chefe dI> Executivo

Municipal autorizado a conceder. �übvenção à SOCIEDADE
DO VALO AGRrCOLA INDUSTRIAL DE ITAPOCUZINHO, no

valor de .Cr$, 200. ooo.eo (PuzeJ1�os Til c'rúzéiró�) e a des

pesa correrá por conta da seguinte dotaçãe do Orçamento

Vigente,
.

a saber:

ORDEM; DO DIA
,

Escolha de - candidatos do Partido a Prefei

to; Vice-Prefeito e "'elieadores à Câmara

Municipal, pára as eleições de 15 de no

vembro de 1982.

Jaraguá do Sul, o� de junho de 198.2

Enno J8PS$en
Presidente da ColJlissão Executiva

.

ANEXO I :_ QUADRÓ A

020.1 GABINETE DO PREFEITO

0201.030702Ó2.002. - Màn��nção das atividades do Ga

binete do Prefeito . e-s �OO.OOO,oO
ANEXO II - (�lUADt;tO, A ,

0201 - GABINETE DO PREFEITO

0201.03070202 - 3.2.3.1 Sub v e n ç õ e S

sociais . Cr$ 200·0qO;00
Art. 2.o Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as dlsposlções
r' ,.._; .... !: 'h� ,1tl ): 4:j" í'em contrário ..

Comercial Flo.riani PALÁCIO [}Ä·'PREFEIl:URA MUNICIPAL

DE JAR,AGUÁ DO sUL, aos' 03 dias dó mês' de junho de

1982.. llt

J VICTOR' BAUER

.

Prefeito Municipal
O presente Decreto foi registrado e

publicado nesta Diretoria de Expediente) Educação 'e Assis

tência Social; aos 3 dias do' Íl;Iê'{ d� lJllllhc{'de' '11182:

Revenda e assistência téonlca autorizada

SHARP, revendedor Dlsmàc e conserto de máqui
nas de escrltôrlo em geral. (Temos máquinas de
escrever e sornar usadas, para venda).

Rua Venânclo da Bllva' Porto; 331 - Fone:
72-1492 - Jarliguá' do Sul-SC. ASTRrT K' SCHMAuCH

Dlretora

\.

�"
.' './

. ,.

Em 1981, 'ô 'BrqsiHinha �áribsproblemas
e uma grande esperança: a agricultura.
Era preciso vencer um 'dosmaiores desafies

queestePaísjá enfrentou:.reduzír a veloci- ,

dade da Inflação, reanimar o setor industrial
eliminar o déficit de 2,9 bilhõeS'de dólares
em nossa balança comercial.
Hoje, os resultados superaram as expectativas,
Graças à semente de confiahça q/iJe existe .

dentro de éada,brasileiro, lá trabalhamos com
um saldo positivo de 1 bilhão e 200milhões
de dólares, O crescimento da dívid,a externa
foi contido, Este ano va/sér�a7s fácil
,amortizá-Ia. Ninguémmais dUVIda que a "'.

inflação vai continuar caindo.
O esforço do agricultorémuito importantentJsta
conquista. O avanço da agricultura no sul
do País, na região ce,ntrál e ná (Java fronteira
do extremo oeste afastoude vez o fantasma

qa escassezde alimentos.
DBixamos de importar feijão, anoz,_

carne, leite e cereais. E este ano,peJa 3.aWZ

consecutiva,vamoscolheramaiorSllIia
da nossahist6tia.As lltividades

agropecuáriasderamongem.
milhares de empregos.

'

Empregosno oampoe tambGm
cidades, incentivando um
maiorconsumo deprodutO[;
industrializados.

.

Obrasileiroacreditou
eplantou .

Agora, todos vão 'COlher
uma vidamelhor.
Éhora'c/ecrescercom

oBrasi!.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Polul�IO: a natureza cada vez mals mutilada
'Os despejos industriais e comerciais são os problemas rnars cOntundentes verificados em termos de

poluição, .em Jaraguá· do Sul. O .aseunto é realmente
sério e em razão desses resíduos; as águas' dos rios
Jtappcu e Jaraguá, os mals caudelcsos do município,
ch,egam a mudar constantemente de CQr,� causando;
alem do problema, bastante grave de poluicão e turbí
dez.: má impressão àqueles que visitam a cídade. '

Recém-saído da Semana do Meio-Ambiente, nada
se fez ou se tentou fazer para melhorar a situação des
ses rios, que carecem de um tratamento dos dejetos,
uma vez que é nítido o desequilíbr-io ambientai" como a
mortandade de peixes e o aparecimento cada vez mais
frequente de simulídeos (borrachudos). Nenhuma me-

, dida preventiva é tomada, ninguém par�ce se importar,
a natureza é agredida de forma cruel, e o fato chega

,

mesmo a preocupar ao próprio leigo, menos' aqueles
que tem o poder de coibir e Impedir' que no futuro pa
guemos um preço demasiadamente alto pela desaten
ção ao problema, que se não demasiadamente grave, é
preocupante, a ponto de Jaraguá'do Sul, juntamente com
Joinville, ser apontado como foco de poluição pela Fun
dação de Amparo à Tecnologia e ao Meio-Ambiente.

, Garece' de maiores informações os índices de po
lulção dos nossos rios e de seus afluentes, mas a cons
tante mudança de col�ração e a turbidez, causadas pelo
lançamento de milhares de'metros cúbicos de dejetos
de toda sorte é fato concreto,' isto para .não citar a ex-

. ploração florestal na região sem a devida regenera
ção, numa verdadeira afronta ao nosso futuro.

� necessärlaa cénsclêncla .ecológica e a boa von
tade de todos para pelo menos se reprima a volúpia com
que os rios estão, sendo contaminados pela-poluição.

FOCOS DE POLUI9AO

De um modo geral, existem em Santà Catarina,
14 focos de polulçäo que .aos poucos vão matando rios,
vegetação e o ar de dtversos municípios e, reqlões. Os
m?tl�os"são multes, mas geralmente causados por in
düstrlas altamente poluidoras e que, inclusive' são res
ponsáveis por grande parte dos desmatament�s no Es'
�d�, _

,

� regiões e o agente' poluidor de cada' qual são as,
seguintes: 1 -_Extremo Oeste - madeireiras e pocil
gas; 2 - Regiao de C;h1q)8C6 - agro-indústrias, aba·
tedouros, pOCilgas e madeireiras; 3 ....:.. Região do Rio
�o �ei�e -:- agroindústrias, madeireiras, pocilgas e duas
II'ldustnas de papel celulose; 4 ,_ Rio Canoas _ pla
nalto serrano - predomínio de madeireiras e indús
trias de papel celulose; 5 - Norte do Êstado _ papel
celulose e uma das maiores áreas de utilização de de
fensivos agrícolas, pesticidas; 6 -.- Rio Negrinho, Cam·
pQ Alegre e São Bento do Sul - indústria do mobiliá·'
liio; 7 -:: �Óinville e Jaraguá do Sul - polui,ção po" me-,
tal-mecanlco; 8 ,- Regiio Ida Bacia do rtajaí ,_ têxtil,
fecularias e madeireiras; 9 - llho,- 8) São João Batista
- poluiÇão causada par ufiina de açúcar; 1'0 _ Litoràl
de ltajaí ......, fábrica de' ciménto e alguns matadouros; ,11
_ Canelinha _ indústrias de cerâmica; 12....,.... Florianó
polis ,_ problema de' esgotos sanitários e lixo; 13 -
Região Sul do Estado - carvão, compJexo indostrial· e
14 ._:. Região do Extremo Sul - indústriàs de cerâ';'i·
��.

'

_�!1!�FEDERAL

C,OM;UNICADO

, A, ;CAIXA ECONOMICA FEDERAL torna pú
blico, que se encontra em pleno desenvolviinento
o PR'OGRAMA DE CASAS ECONOMICAS.

O Programa, ,prevê a construção da casa

própria às pessdas de baixa reiKla, pelos regimes
de mutirão, administração pr6pria ou empreitada
global.

'

,

, Os 'interessados deverão tão somente, diri-
girem-se às Agências da CEF de suas cidades, ou
às Prefeituras 'MunicipaiS, sendo vedada a parti

, cipação de quaisquer outros 6rgãos' ou empresas
qlJei não as citadas.

IQUEM' PQUPA NA CAIXA ESTÁ COM MAIS

AUREA 'MULLER GRUBSA
, ", ,

TABELlA DESIGNADA E OFICIAL DO RiGISTRO
DE PROTESTOS.

. EDITAL

,

'

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhores abaixo relàcionados 'que

'

compareçam
em nosso Cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses: ABEL BORGES _ Rua Louren
ço Kanzler, 66 � NESTA _ ANTONIO EUAS PE·
REIRA _ Rua João Januario ,Ayroso _ NESTA ,.-:

'

ANTONIIA MACHADO RODRI,GUES _ Rua Dona
Antonia, 427 _ NESTA ........ CARLITO ZONTA -

,

Av Getulio Vargas, (Alfredo Krauch 23) _� NESTA
_ GUINTER ENGEL - Rua João Bertoli Pertó
Bar Portugues ........ NESTA _ HERTA KLEMANN
ARNDT _ Estrada Rio da Luz sI n.O _ NESTA _
JOSE CAMPOS - Rua Rio Molha s/n.o _ NESTA
_ ORLANDO RI.BEIRO E ALIDO HANEMANN ...:.....

Rua Jose Teodoro Ribeiro, s/h.o _ NESTA -
OTAVI10 KL�IN ,_ Rua Irmão Leandro, sInO -
NESTA _ OSNI MARCELINO _ 'Iha da Figueira
Tifa Schimitz s/n.o - NESTA _ TERC�UO BE
LARM1NO -;:- Flua Joaquim Francisco de Paula,
sInO - NESTA'- VALDEMAR MASS _ RUa Pas
tor -AlbEuto Schneider, 851' � NESTA _ VALDE
MIRO DREWS - Estrada. Rio Cer:ro II km 14-
NESTA - JOSE VENANCIO PEREIRA JUNIOR _
Av. Mal. Deodoro, 286 A/C Besc ..,.,- NESTA -
JOÃO DE SOUZA - Rua Rober;to ZIemaM, 239 -

'

NESTA - OSNt MARCELINO - Rua Antonio
Schmidt, ,sIn.O Ilha da Figueira - NESTA _ RO
LAND R1EGEl., --ftjbeirão Gustavo AIC Cia Jan·,
sen _ MASSARAN'DUBA _ WALDEMAR BER
LANDA _ Tifa Mosca _ NESTA.

,�-, ' araptb a jlplrlâlcia di ,Ider ,jll iciári �, ���' t�a�he:Sen��lvl
" ,

"

'

, ca de Jaraguá do
Ao. participar na manhã �e uma nação. Disse que E por assim entendê-lo e da democrática jamais se-, .manifeetou sua sado dia três, no Fórum De- diante da' uma realidade por assim compreendê-lo, � ,rá despertado".

�

"pelo perfeito e
sembargado� João Thomaz insofismável que é a lei, é que como chefe do, Po- Antes da palavra do' go- mente existente .enMar-condes (je Mattos, da quando esta' é ofendrda o der .Executlvo de Santa vernador Henrique ��rdo- poderes Ju'ct!ciário esolenidade de instalação Poder Judiciário é que 're· Catarina, sempre me curvo va, foram ouvidos, thver- cutlvo de Sànta Cada 2.8 '(.ara dá Comarca de compõe ä sltuaçãc". ante a magnitude e a gran- sos oradores, todAas .

enfa- o que dá uma extellJaragua do Sul, o gover- O Governador fez alu- deza do Poder Judiciário. tlzàndo a importancla da .rnensão de progres.nador Henrique Córdova são, para manifestar seu Jamais me furto e jamais. criação da 2.8 Vara para ascensão da terradestacou a participação do apreço .pelo Judiciário a� me furtarei, de prestigiá' a Comarca 'dß Jaraguá do nense".Poder Judiciário no con- firmando que "assim �on-' lo e de acorrer com o que Sul, que atende, ainda, ao ,..'

texto do desenvolvimento cebo o Poder' Judiciário. for possível às suas ne- rnunlclplo de Corupá.' No --------....,;i

Diretórlor,','dec,lde reallz'ar'a conve'nt.o. cessidades, porque sem encerramento d? ato, o
, ,a um Poder Judiciário que presidente do Tribunal de

munlclp'al ,no dia'',,19
se aperfeiçoe e se forta· 'Justiça, dssembarqador
teça 'o sonho de uma vl- Franelson May Ftlho desta-

, (

Pásselo cldlstlco
eCi)lóglCO será ne

domingo

A mesa das autoridades, no ato da instalaçãd da 2.8
Vara.

'

,T�anscorrida a. conv�não reqlonal do partido, sábado ultimo, na Oapital do Estado, da qual participaram
o prefeito Victor Bauer, o vereador e presidente do
áiret�rio municipal Enno Janssen, o vereador-presidenteda Camara de Vereadores José Alberto Klltzke, o de-
,putad,? estadual Octacíllo Pedro Ramos além de uma
caravana de jovens ligados a Juventude Democrática
,Catarinens�! o Partido Democrático SOCial, através de
s�a I;x�cutlva, determinou para o dia 19 de Junho, pró
ximo sabad�, no �I�be Atlético Baependl, a realizaçãoda convenÇao munlclpal, para escolha dos candidatos a
prefeito e vice, além dos postulantes a uma cadeira no
Legislativo. ,

.

'
'

Começa às 9 horas e deve terminar por volta das
17. As medidas legais .estão sendo tomadas e no to
cante a nomes, tudo ainda é uma incógnita, conforme

, aedarou o presidente do diretório, Enno Janssen em

b�ra sejam insistentes oe comentários de que par� prefeito d.eve �esmo sair Eu�ênio Strebe, nome que reú
r.e a Simpatia de grande numero de convencionais, não
estando afastada a hipótese do próprio Ermo integrar
a chapa de Strebe, como vice-prefeito' dobradinha aliás
anunciada ou ,comentada já: hä algum tempo.

Mas o nome do vice-prefeito Sigolf Schünke está
no .páreo, :embora.o próprio tenha afirmado que não é
rnars candidato. Surge também Vitório Lazzaris que pos-

,

tula o direito de concorrer e que tem inclusive mate·
rial para a campanha -impresso. Tudo alrida é mistério,'
?omo também quais os candidatos que irão concorrer
a vereança, e a própria imprensa tem, dificuldade, em
obter outros detalhes, diante da falta de informações.

No dia 19 próximo, porém, afora as possíveis sur
presas, o consenso dos convencionais deverá determi
nar quais os candidatos certo,s para C0ncorrer' ao piei·
to de 15 de nov.embro e vencê,:,lo, já que a oposição se
auto·proclama vencedora, não admitindo a derrota. E
sairá com três candidatos à prefeito.

. _

Uin dos postulantes ao cargo de prefeito, da opo
slçao, totalmente fora da realidade j�li"aguaense, decla
rou dias atrás que, se eleito, providenciaria que várias
nomenclaturas de ruas fossem alteradas, por conside
rá-Ias de difícil pronúncia (?) e por d,esconhecer o mé
rito dos homenageados e sua contribuição para o de
senvolvimento, da cidade, nestes seus 106 anos de fun
dação.

o Brasil' pára, diante, da TV. É I
.

(op, que' come�1
Até o dia 11 de julho, dia da final da Copa do

Mundo, a Rede Globo val transmitir, com exclusí
vídade para o Brasil, 98 horas de futebol ao vivo,
incluindo os programas "Quem é Quem" e "Glo
bo na Copa", 22 horas de compacto de jogos, 10
horas, de '�Bate Bola", quatro horas de "Minuto mI'

Copa", qt.latro horas de "Globinho" , além de flas
hes de quatro minutos de cada jogo, "Esporte'
Es'petacular" e todo o notiéiário dos telejornais,
perfazendo assim um mm�mo de 150 ,horas'de Co·
pa do Mundo, a partir deste domingo.

Dos 52 jogos da Copa, a Rede GlobO' vái trans
mWr 41 ao vivo, apresentando ainda 31 compac
tos. Na primeira fase, sefão 15 compactos de uma
,hora. Na segunda, os c,ompactos terão apenas
meia hora, uma vez que todos os jogos serão
transmitiQos ao vivo. Nas semifinais e nas finais
o' éritéfio é o me'smo.

'

A Globo, além dEt ter exGlusividade no Brasil
, para transmissão da Copa, terá uma- câmera' pr-ó
:pria em cada ,estádiß: A imagem da Copa, na parte
relativa à ,transmissão de jogos, ficará a car.go da
TV espanhola e sefá a mesma para o mundo intei
ro: Com a câmera portátil e com um canal de sa·

,télite à sua disposição; a Rede Globo, poderá ge
rar um sinal infeiramente diferente e, consequen
temente, imagens exclusivas.

Nada menos do qUê 142 profissionais estão
na Espanha para a cobertura completa da Copa
do Mundo de Futebol, que começá neste dornin
go, dia 13, com o jogo' entre Argentina (a última
campeã) e Bélgica, às 15 horas. O Brasil inicia
sua partiCipação segunda-feira, dia 14, às 16h, en·

, frentando a União Saviética; no dia 18 e 23 tem
como adversários a Escócia e a Nova Zelândia,
também às 16 horas.

Todo o país vai parar diante da televisão. É
'a Copa que começa, é a esperança do brasileiro
em sua Seleção, a única a ter parti,cipação em to�
dás as Copas, na busca do seu quarto título mun

, dial.

,

A 19.a Unidade dê
ojdenação Regionà
Educação promove In
tir das' 8h30min dest
13 ,domingo, um pa
cícllstlco denominado
teqração Escola-Co

, dade", ahrslvo à' Se
do Meio Ambiente,

. rada no dia 7 passad
,

A concentração ser
8 horas -na rua Rei
Rau, com a frente dQ
positivo na esquina d
Domtnqos da Nova,
guindo o passeio pela
noldo Hau, Barão do
Branco, Marechal De
re, Walter Marquardt
de Julho (ViI'a Nova),
te Tavares . Sobrinho,
,Procópio Gomes 'de
veira, .Marechal Flor
Peixoto, Ponte Abdon
tista, rua Joinville, rua
Franco, terminando n

terior,' -do Estádio
Wilhelm., do Clube At
co BaepEmdi:

l":iIo .encerramento s
, realizad.as' atividades
mantes e recreacionai
Consoante o Çhefe

Divisão de Educação
ca e Desportos da
UCRE, Prof. Murillo Ba
to de Azevedo, que

, niza o passeio' ci lístl
serão distinguidos. 1)
O ciclista mais idoso
mais moço, que com

vadamente fizerem to

'percurso em bicicleta
por seus próprios me·
de locomoção; 2) - A
mília mais, numerosa e

gerações, 'que partiei
de todo Q pe'rcurso; 3)
exibição de habi,lida
"'fora de série'" em
detas; 4) _' Exibição
bicicletas mais "exóti
,_ tamanho, forma, m

'ficações ou adaptaç
entre outros e, 5) -
file de· cartazes e' fa·
com dizeres alusivos
defesa da ecologia e,

servaçâo do meio ambi
te.

Alunos, pais de aluno
toda a comunidade pod
participar desse pas
ciclístico:, r

Bicicross emp'ol,oa a oarolada que participou de provas
Foi inaugurada domingo, sem maio·

res solenidades, a primeira' pista ofi
ciai de bicicross de Santa Catarina,
'anexa ao Motódromo GetúliO' Barre
to da Silva, em Nereu Ramos: O Ja·
raguá Motor Clube, com o patrocínio
das Lojas Breithaupt/.Bicicle'tas, Mo- '

,nark, promoveu as competições com
as bicicletas BMX Cross, realizandO'
62 baterias, das quais tomar'am par-

•

te 223 participantes, que foram divi
didos em sete diferentes categorias, ,

por faixa de idade.

Os resultados das provàs' foram
estes: até 8 anos --: 10 participan
tes e 3 baterias: 1.° Márcio Fardo,s·
ki, 2.0 Fernando R, Rozza e �.o 'Ale-'
xandre ',G. Lenzi; 9 e 10 anos _: 23

participantes e 6 baterias: 1.° José.
F. ,Lenzi, 2.0 Fábio Girolla e 3.° Fá·
bio 'M. Kurth; 1 a,nos,_ 36 partici
pantes e 11 baterias: 1.° WaJ;1derlei
BrUck, 2.0 James Planinscheck e 3.0,
Henrique Schramm; 12 anos - 48 .

participartes e 1� llaterias: 1.° Éver
san Milioli, 2.° Narlo José Lenzi e 3.0
ErnlIdo

.

Ropelatt!o; 13 anos -' 33

participantés e 1Q baterias: 1.° Leo·
nésio Vieira, 2.0 Jaeson N. NiemanD
e 3.d Márcio Nazatto; 14 anos - 44

participantes e 12 baterias: Wander
lei Spézia em 1.°, 2.0 Sandro Moretti
e 3.° MaUro Savuski; � 15 anos ou

mais :._ 29 participantes e 7 bate·
rias: lO Luiz Rogér:io Póvoas, 2.°
Gélson

.

Luiz de Souza e 3.? FranciS
co D. Fischer.

'Corupá escolheu candidatos as eleições de:novellbrl

CÀNDlDATURAS HOMOLOGADAS'
Tudo dentro do previsto. Nenhuma surpresa. As·

sim transcorreu sábado a convenção .regional do PDS,
que homologou as candidaturas, ao governo do Estado,
de Esperidião Amin e Victor Fontana; ao Senado de

, Jorge Bornhausen e dois süplentes (I�van Bonatto e J,oão
. Correia ,Bittencoun:); de 18 candidatos à Câmara Fe·
deral e, 54 à Assembléia Legislativa.

'

Dos 273 convencionais eom' direito a voto, 258
com,pareceram à convençãO', homologando o "chapão"
do partido, previamente definido. A única dispúta qwe
houve foi em relação a suplênCia do Senado. I,van Bo
natto recebeu 178 votos, ficando portante com a posi
ção de 1.° suplente, enquanto João Correia Bittencourt

. obteve -68 votos.

OS CANDIDATOS DO PDS
São estes os' candidatos do Partido Democrático

Social do Estado de; Santa Catarina: Governo dó Estado
_ Esperidião Amin Helou Filho ,e VictOr Fontana; Se
nado� Jorge 'Konder Bornhausen, ':van-Orestes-Bonatto
(1.10 suplente)' e João Correia Sittencourt (2.° suplente);
Câmara Federal _ Epltáclo Bittencourt, Eduardb San-'
tos Lins, ênio �ndrade Branco, Fernando Caldeirá Bas·
tos, Fernando Bruggemann Viegas de Amorim, João
Valvite Paganella, Lauro Salvador, Paulo de Freitas Mel
ro, Pedro Paulo Colin (pela nossa região), Sady Mari
�ho, Saturnino Dadan, Sebastião Neto Campos" Vitório
Oa Silv@, Wils�n IKleinubing, Adhemar Paladin!' Ghisi,
Nélson Morro, Evaldo Amaral e �rtenir Werner. A$sem-

, ,bléia Legislativa _ .Abel :Avila dos Santos, Adernar An·
jos Belotto, Agadir Almeida LO�Çltel, Amilcar Gazaniga,
Antônio Eduardo Ghizzo, Benedito Therézio de Carva·
lho Neto, Celso BertOl'lcini, CláLidiO Ávila da Silva, Dio
nício Sadin, EJoy José Ran�i, Franciscó-de' Assis Filho,
Flávio Gameiro ,Camargo, Geci Dorval Macedo Thives,
Hug!l Silveira Lopes, Hugo Biehl, I,rmoto José Feuers
thuette,,. lvan Arino tKwitschal, I,vo Tadeu Bianchini,
Jarves Gaidzinski, Manoel de �enezes,. Milton Pompeu
da Costa Ribeiro, Marcondes Marchetti, Nilson Custó
dio da L(,!z, Ottomar José Schneider, Otair 8ecker, Pe·
dro Bittenco!Jrt NetÇ), Paulo Osny May, Paulo Roberto
Mira�da Gomes, Roberval Francisco Pilotto, RogériO
Carvalho da Rosa, SérgiO' Janceski, Sebastião de' Caso
si,as, Salomão Antônio Ribas Júnior, Victor Peters. Zani '

Gonzaga, César Damiani, Otávio ,Gílson dos Santos, Ar
temio Paludo, Júlio César, Vasco Furlan, Aristides Bo
lan, Nagib Zattar, Heitor Luiz Sché, Aldo Pereira de
Andrade; ,Moacir Bé�oli, Octacílio Pedro Ramos, Ve
nício Tortato, Neudy Primo' Massolini, I,van RanzolLl,
Egídio Martorano, Bulcão Vianna; Orlando Ricardo Car
lesso, Nílson Germano Zombowski e César Moritz.

O Diretório Municipal do Partido Democrático Soçial, realizou quinta·feir�dia 10, a Convenção que apontou o nome dos ca'ndidatos que concorrerão em 1

de novembro à prefeito, vice-prefeito e vereadores. Começou às 9 horas e terminoli
às 17, com -uma concentração popular.

-

Dos 45 convenc!onais, 40 votaram na chapa Albano Melchert para pr
feito e Oto Ernesto Webér, pani vice, 1 voto nulo e 4 branço. Para a vereança,
chapa com 14 nomes, houve, 42 votos favoráveis e 3' em branco, de acordo c.ol'R
PreSidente do Diretório, CO'mendadpr Alvim' Seid!31.

"

Concorrem a vereador;'pelo PDS, os, seguintes cidadão: Adjalma Fell
dos Reis, Álvaro Pett, Álvaro Nass, Artur',Martini, Curt Marquardt, HermíniO �retti' Ernesto Felipe Blunk, Haroldo Kueh-l, lierbe,rt Mohr, Hermann Suesenbach,
gwald"Upin�ki, Juverial Mokwa, -Margrit Wuif Siqueira e Waldemàr Gramm. '.

O encerramento da convenção foi prestigiado por correligionários; au�o

ridade_s, municipais, além do AD:� Jorge Konder Bornhausen. clmdidatci, ao
" senad".OctacJllo Pedro Ramos; Eugel'llo Strebe e Enno Janssen, ,estes de. Jaragua do��Il"

Corupá foi o primeiro município de Santa Catarina .a realizar 1:1 coiwenção murlCI
,

pai, para escolha. de candidàtos às eleições de"15 de novembro.
"

.

- _.�' ,

Aurea Müller Grubba\
Tâbe�iä Designada,

'i!ir',
'

Os 63 anos do 1'(OIREIO DO POVO"
De Brasília-DF:

"Momento assinala transcurso aniversário, desse
conceituado Jornal, apraz-me cumprimentar sua valoro
sa diretoria e demais colaboradores, augurando'continue
oferecendo seu' inestimável concurso defesa melhores
causas nosso País. Cordiais Saudações. ass. Murillo
Macedo, Ministro do Trabalho".

. De Florianópolis: .

"Er,n nome cidade Florianópolis desejo cumprimen
tar dir.eção e' funcionários do "Correio do Povo", por
mais um aniversário, de fundação. Cordiais saudaçõe�.
ass. Francisco de ,Assis Cordeiro""':" Preteito Municipal

, de FI9rianÓ'polis".,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




