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Estatlsticas mostram que..
há 17�081Y al'unos

'

Em issôra de Fregüênciá Vacinação \ contra a póU-o:matriculados �m escolas de microrregilo -
-

o Setor de lnformações Educacionais da Divisão Modulada para Jaraguá d.o 'Sul atinge, 11.550 crianças
Executiva de Inspeção Geral da 19.a Unidade de Coor- -

denação Regional de Educação, concluiu o levantarnen- Uma ótima notícia na qüéncia Modulada, Televl- da microrregi.ão-
to de dados estatísticos relativos ao número de matrí- área da ràdlodlfusão ' aca-j são e outros, sendo que -----

eulas nas escolas de 1.°, 2.° grau e pré-escolar, dos
,

ba de ser transrnltída ao I 70% dos editais foram p.r- "S'
'

C
'

d J '

d S I C 'pu'bll·co. Jaraquá do Sul' bllcados. Logro'u . também ,anta atarina é o único estado do país que não
munioípios e

. aragua I ou, orupá.: Guaramirim, .

tra h d I' .

llt d d
d b S h d' C vai ter" a sua emissora 'FM do Miniàtério, rnals de 300 reqis ra nen um caso e po iorrue I e es e :1980, quan-

Massaran u a e c ree er. oncluíu-se que 17.081 do grassou uma forte epidemia desta moléstia". A re-
alunos estavam matriculados até 30 de março de 1982, (Frequência Mo du I a d a), outorgas a favor de seus velação é do Secretário

.

da. Saúde-Adjunto, Manoel
nas' unidades escolares das redes federal, estadual, gr'aças a mclusão no Pla- clientes e outras dezenas Américo de Barros Filho, ao analisar os resultados da
municipal e particular, dos quals cerca de setenta por

no de Emissoras, pelo Mi- continuam em tramitação) campanha de vacinação contra a pólio, realizada no
cento matrlculados em 'escolas do munlclplo-sede da nistério. das Comunica- pendentes de decisão.

, 'último dla 12 em todo o território catarlnense , De acor-
microrregião e da 19.a UCRE - -Jaraquá do Sul. ções, qarantindo desta Acrescenta que fez a- d '

I d d
De acordo com a Profa. Edeltrudes Barg Ristow, forma que o município te- provar nos órgãos cornpe- afé comd o secretario, os resu ta °tS a campanha55foorami

d DIVIIG d I d 17 nha a sua. própria FM" que tentes do Ministério das
m o que se esperava: a me a era vacinar mi

Chefe a '
, o tota e .081 matrículas, 1.259 crianças, mas foram imunizadas, na realídade, 578 mil,

pertencem �o pré-escolàr, 13.665 ao .prlmelro grau e deverá ser' explorada por Cornunlcações, o projeto sendo 540 mil-e 59 com menos de 'cinco anos e 37 mil
2.157 ao segundo, grau, não estando inclusos, na esta- algum €lq.lpo ou empresa de aprovação de locals e 946 maiores de cinco anos. '.

.

tística, dados sobre o terceiro grau, que é o ensino 'su- individual, a partir da con- 'equipamentos, inauguran- Apesar dos fatores adversos, a população atendeu
perior, representado pelas Faculdades de Estudos So- cessão do canal pelo De- do com as autorldades aos apelos e a campanha foi uni sucesso. Nos cinco
clals e de Economia.

.

'. partamento Nacional de governamentais, 167 emis- municípios jurisdicionados a coordenação de base da
Dos 1.259- alunos do pré-escolar, 70 são da rede Telecomunicações, o Den- soras, sendo que. 36 no- Jaraquã do Sul, de uma população alvo de 11 .745 crian-

federal (convênio com o Mobral), 315 pertencem à rede tel. vas -ernlssoras se encon-
ças de O a 5 anos incompletos, imunizou-se 11.550,

estadual, 246 à municipal e 628 à particular. O, rnunl- Não se tem maiores de· tram em fase de instala- portanto, com um exce1ente índice de cobertura..
cípio de Corupá conta com 89 alunos, Guaramirim 188, talhes acerca dessa FM. ção, no país.
Jaraguá do Sul 878, sendo 225 na rede estadual, 142 Apenas a empresa Assis- 'Afora a FM, que futurá- Em Jaraguá do Sul, a população infantil a ·ser atin-

'

Atendendo normas do

na municipal e 511 na particular, Masaaranduba tem 104 tel-Assistência em nlle- 'mente deverá ser lrnplan- gida era de 6.835 crianças, porém, vaciriou-se a 6.710, regulamento do concurso,

, alunes no pré-escolar e Schroeder, nenhum. ,comunicações Ltda, de tada em Jaraguá do Sul, com índice de 98.2%, além de outras 332 acima de '5 foi formada no município
Dos 13.665 alunos de 1.0 grau, 1.427 pertencem à São P/aulo, comunicando 'o comenta-se também em

anos. Do total vacinadó, '1.416 eram menores de 1 uma comissão julgadora,
Oorupá, 1.968 para Guaramirim, 7.915 pata Jaraguá auspicioso fato, está em-. círculos fechados, sem no

ano (102.4%)e5.294 de 1 a 4 anos (97.1%). Em Gua- para .examlnar a atuação
'do Sul, 1.611 para Massaranduba e 744'à Schroeder. prestando os seus' servi- entanto haver detalhes, da ramlrím, era esperada a vacinação de 1.604 'crianças, dos concorrentes, 'forma-
Deste número total de alunos de 1.0 grau, 10.,248,estu- . ços e propondo instrumen- possibilidade do rnunlcí- porém, foram vacinadas 1.670 (104.1%), das quais 345 'da por. represéntantes .da

dam na rede estadual, 2.1'33 na rede rnunlcípal e 1.284 tos legais para obtê-la. pio contar com nova emis- (105.5%) menores de 1 ano e 1.325 (103.. 7%) de 1 I Municipalidade" Acaresc,
na rede particular, existentes apenas em Jaraguá e Co- A empresa' afirma que sora em Amplitude Modu- a 4 anos. Massaranduba foi o mu�icípio de menor índl- I Sindicato Rural e do 'Ban-

rupä.
'

. submeteu ao Ministério lada (AM), que viria [un- ce d� cobe�tura. De, 1.646 previstas: apenas 1.381 co ltaú, agência local.
Quanto ao ensino de 2.0 grau, na microrregião to- das Comunicações 491 tar-se a veterana Rádio. ( (83.9 Yo) crianças receberam a vacina, sendo 260 Receberão seu s pre-

dos os municípios contam com estabelecimentos que propostas de postulantes Jaraquá. O grupo que ex- (77 . 8%), menores de 1 ano e 1.121 (85. 4�) de 1 a 4 mios neste 'sábado, os

ministram 'habilidades específicas, lern várias áreas. Há' a instalação' e execução pioraria' a nova emissora anos. Ja Sch�er ultrapassou a e�pectatlva, uma vez produtores rurais Alfredo
2.157 alunos, dos quals divididos 1.606 na rede esta-

. dh serviço de radiodifu- estaria ligado a conhecido que a população alvo e.ra de 539 Crianças, mas �a ver- I Jacobi, Leandro Uber, ,Er-
dual e 551 na Iparticular, estes em dois estabeleclmen Sã,O �e��,.O�,�a, Média, Fre· político,IOC.al... d1af�oo,obteve-s.e 575,. cnanças �107%1� das quais ,124

r n.�sto Pi�cinini e Seb�s-
tos de Jaragüá dô SUl.

.

-. Construçäo
.

e amoplia-ção (tas· -�i�a���:�.=pd:têe:����;��M��d�;.-·���.e�iJ�-- trleauPn' 'l"dPOaSu,II'J'unqt'aUmee'n"teestacr08moCorupá tem 1�5 alunes no 2.° grau, Guaramirim '

261, Jaraguá do SuI1.393, Massaranduba 186 e Schroe-
'

.

cotas "GI'al dini Ler o"� da' base �eglOnal ,de. Jaragua do �ul. "Foram Imunlz�d�s , outros agricultores massa-

ier 192.
es· r I nZI e 1.214 cnanças, lndlce de 108.2Yo, quando a previsao randubenses no Palácio

Os 17.081 -alunes matriculados, conforme os da- "Holanda G'OilÇãlves" 'era vacinar.1.121 crianças._D�totaI258'(129%)tinham 'dos Esport�s de Massa-
dos apurados pelo Setor de lnformaçöes (Educacionais

menos de , ano e 956 (103.7 Yo), de-t a 4 anos. I randuba.
da Divisão Executiva de Inspeção Geral _ DIVIG, da

� No dia 14 de agosto haverá uma ,nova etapa di�
.

19.a UCRE, estão 1.641 em Corupá, 2.41-7 em Guara-
\ As autoridades educacionais do município, da 19,.a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. : JDC ESTEVE REUNIDA

mirim, 10.186 em Jaraguá do Sul, 1.901 em Massaran- UCRE, manifestaram ao Secretário da Educação, Paulo Qua'se'c'oncl·u'ldaaamnll·aça-,01duba e 936 em Schroeder. Estes são os números ofi- Gouvêa da Costa, sua preocupação face a premente ne- �
ciais, para fins informativos e estatísticos, onde se ob- cessidade de se ampliar a rede física em Jaraguá do

s.erva que a educação, tida como a priorida,de das prio- Sul, sobretudo em relaçãO' 'a duas unidades escolares.
ndades pela atual administração estadual, é zeladá e A Escola Básica uGiardini Luiz Lenzi", que vem funcio
mantida, seja p_ela participaçãO' efetiva da comunidade, nando no Colégio São Luis, em área alugada ao Go-
seja pelo trabalho realizado de seus responsáveis. verno do Estado e a ,Escola Básica "Holando Marcelino

CONTINGENTE EDUCACIONAL
.

.

Gonçalves", a única da microrregião que, por falta de
Nossa reportagem procurou também junto ao SIE/Regionali19,a espaço, se obriga a adoção do turno intermediário, com

U.C,RE, quais os colégios detentores do maior contingente educa· prejuízo aos alun,os que o frequentam..
�Ional em cada um dos mu_nicfpios relacionados. Em Guaramirim,
e o C,E. "Prefeito Làuro' Zimmermann", com 535 alunos; em Mas·
saranduba, o C.E. "General Rondon" com 579; em Schroeder, o
CE Miguel Couto" com 571 alonos; em Corupá o C.E. "Teresa
Ramos", com 511 e, em Jaraguá do Sul, o C·E· "Abdon Batista",
com 1.150. . "

I;m Jaraguá, há um fato a observar. O "colégio São Luís, conta
co� 1;217 alunos, no entanto, para efeitos estatísticos, o éducan.
dáno e considerado como duas unidades escolares, uma vez que na

rfde particular tem 692 alunos matricula�0s e na rede estadual 525
a Unos. .

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

Sob a presidência de
Dávio Leu, prefeito de
Massaranduba, esteve reu-

'

nida dia 12 passado, em
- 'SchrQeder, a diretoria da

Dentro de no máximo quinze dias, segundo previ· J u v e n t u die Democráti-
sões, deverão estar concluídas �s obras de ampliaçdo 'ca Catarinense Microri"e-
e reforma do Colégio Estadual "Abdon Batista", tradi- giorial do Vale do !tapoc!).
cional educandário que abriga número ,superior a mil e Assuntos' vários foram a-
cem' alunos, em vinte e nove turmas. E;stá-se concluin· bordados, do interesse da

.

do assim, a primeira grande reformá em seus 47 anos agremiação partidária, vi-
de e.x.istência. .

,

"sando, acima de tudo, a

Todas as dependências receberam melhoramentos. ,

'

união cada vez maior; não
Uma nova ala foi construída, em dois ·pavimentos. No só da JDC, como também
superior, de 276' metros quadrados, há s�las específi" do próprio Partido Demo-
cas destinadas para o laboratório de ciências, físjca e crático Social, para uma

química, biblio�eca, secretaria, e direção geral. No tér- gran.de vitória nas eleições
reo, em seus 19Q metros quadrados, sera destinado pa- de novembro.
ra área de recreio, sanitários para alunos e professo- GENERAL RONDON,
res, cantina, 'despensa' e sala dos professores. FESTA

Já se vão meio ano desde que as obras foram ini
ciadas. Apesar dos transtornos 'nàturais, está chegan·
do ao final uma obra de há muito reivindicada, cujo cus-,
to deve ultrapassar Cr$ 25 milhões - recursos do'
Governo do Estado 'e da Prefeitura Municipal. '

O Professor Dolcídeo Menel, Diretor do "Abdon Ba,
tista'�, que na tarde de terça-feira acompanhou a repor
tagem na visita, às obras, está eufórico corri o· melho
ramento introduzidos no estabelecimento,' garantiFido
que outros serão implantados, estes através da ação da
Associação de Pais Professores, que é preSidida pelo
Sr. Lauro Vegini, secretariado pelo Sr. Artur Demarchi
e o Sr. Herbert H. Arthur Hertel, como tesoureiro,. ele,i
tos em assembléia, no ,mês de abril.;

CENTRO CfVICO
Também em abril ficou cohhecida a nova diretoria

do Centro Cívico Escolar "Carlos Gomes", em eleição
'democrátrca, da qual saiu·se vencedora a chapa "Livro A Indústria Têxtil Fitema

Aberto". !: formada pelos seguintes alunos: Presidente' S.A., de Massaranduba, des'p�
_ Jairo Santolin de Oliveira, Vice-Margarete Sasse, Se-

. diu nesta semana 110 dos'seuS
180 empregados, e poder-á pa-cretál'ia-Raquel de Lurdes Daniel, Vice-Deodato Cristia' ralizar suas 'atividades .

nos
no Junkes, 1.° Tesoureiro-Mauro Mar;lske, 2.° Tesourei· próximos dias. Os trabalha-
ro-Maristela Hertel, Orador.a-Lepni Edite Narloch, Dire' dores estão com seus salários

toria: Social-Marina Klemtz. Cultural-Leníria de Cássia atrasados há três meses, e fo·

M I A L AI
.

p' d R I
'

P bl ram despedidos por terem re·
ene , rtes-.Joana ves erel'ra e e e ações' ú i- clamado da situação junto ao

cas-Luciane do Carmo. sindicato da classl;l. Na empre�
sa não existe sequer matéria

prima para a confEic'ção de sel�s
produtos; e os 70 empregados
n�stantes esti'io aMados há \/�.

A 19.a' UCRE, informa que 0,5' procedimentos ,rios dias. Quinta-feira foi rea-

lizada uma audiência na' Junta
adT,ini�trativos pará efetivação dos . professores de Conciliação e Julgamento da
admitidos noJ régjme da' Lei 1'1.9 6032, de 17 de fe- I Sub-Delegacia do Trabalho de
vereiro de 19,82, �á toram definidqs pela Secreta-, JoinviUe, quando ficou decididó
ria da' Educação e que, os Diretores e Chefes das que os funcionários da Fitema

DiVisões de Administrações de Pessoal das
. estão dispensados a partir de

UCRE
..

b
'" . -

I d'
. ontem.. Na segunda.feira Elles ;.",

, ,. 's, rec'e �rallJ em reu"'!3-o re� iza a n,o órgão 'deverão se reunir em ass'em-'
central, qUinta-feira, dia 17, as orientac'ões neces' " ,bléia geral, para analisar ,uma,

'Cll

sárias à operacio"nali,zação' do artigp .34, da referi,., proposta da empresa para ,o' pa"

da l,;ej.
. ;,"'qamento dos salários atrasa-

.....--_-__--.............- ......- ......-.;_,.----··-'d ·dos. �,

e ,reforma Cio'Abdán Batista'

.Em respósta a solicitação, Paulo Gouvêa da Costa
informol:l que, em princípio, o início das obras está pre
visto para o segundo semestre do corrente ano letivo,
entretanto, os recursos para tais, estão na dependência
da obtenção de el1}préstlmos oriundos da Programação '

do Fundo de Apoio Social 82, cuja liberação é aguar-
,

dada para breve.,
' ,

Strebe conflr.ma a sua candidatura. SchUnke nao sai candidato
, Chega ao final neste cento dos, convencio

. sábado, a -intrincada nais, conforme a lei,
questão em torno da es- porém, a dupla Vitório
Golha de nomes pelo Lazzaris/Lui?: Antônio
P a r ti d o Democrático Grubba, afora José Car-

. Social, para as eleições los (Gê) Neves, até a

de novem'bro, aos car- maflhã de 5.a .feira ti
gos de prefeitos;, vice e nham pretensões de con

'

para o legislativo muni- correr e colocar seus

cipal. o Diretório Muni- nomes à disposiÇão do
cipal irá realizar a sua diretório, embora com

convenção, das 9 às 17 chapas ainda r�o ins

horas, nas dependên-, critas até então, ,para
cias do CLube Atlético uma eventual aprova
Baependi, quando bs CGO dos convencionais,
membros do diretório, saindo, então, 'o parti
os vereadores, o dele; do, cem sublegenda,
gado à convenção re- hipótese não totalmen
gional e o, deputado te descartada.

'

..
(,om domicílio eleito- O vice-prefeito Sigolf
�� em' Jaraguá do' Sul, Schünke, çandidato de
Irao e�colher os repre- clarado do prefeito Vic-'
sentantes . do partido, tor Bauer) acabou mes

para concorrer aos car- mo desistindo de con

gos indicados. correr, após ter anun-

,

Mu�to mistério, muita I ciado o nome do seu

celeuma houve em

tor-\
vice, o emprel:!ário Vi

no de quais seriam os,
cente Donil'li, que pos

possíveis' candidatos a teriormente viria a seI

cargO eletivo à nível" de I
retirar'. Schü'nke não a·

município.. Sabe-se,.'a- ceita slJblegenda com

(int'
.

f I ele COflcorr:endp e, co
t.� � que o icia mente

mo dificilmente i r i a�ugenio Strebe e Enno
J<> reunir consenso unâni-",nssen formarão a ..do-'
b�-adinha para pre�feito e

me. do' diretório em tor�

VIGe, inscrita, quarta-fei- no do seu, nome, como
ra, com a anuência de 'candidato único, optou

.......i
Pelo meri�s déz

.

por �ui,

to embora não tenha ne

gado apoio à chapa
vencedora.

Quanto aos postulan
tE;lS a uma cadeira no

I e gis I at i. v o munici
pal, terça-feira à noite,
na Câmara de vereado
res, cerca de 40 preten
dentes reuniram-se com

as ,lideranças do parti
do, para definir regiões
e' manifestar o interes
se oficial de cada qual
em concõrrer. ,Segundo .

fonte da Com"issão Exe- I

cutiva M uni c i p a I do
. PDS, entre. 20 e 22 can

didatos integrarão o

"chapão" que será sub
metida a apreciação dos
convencionais. nest� sá
bado, aglutinando todas
as correntes.

Na tarde deste sába
do, por volta das 15 ho-

, ras: deverão . esltar em

Jaraguá o candidato ao

governo do Estado, Es
peridião Amin 'Helou Fi
lho, além do ex-gover-

. nador J o r g e Konder
Bornhausen e, Ivan .90-
natto, candidatos ao Se
nado ,Federa!., A. vinda
de.stes pölíticd� foi çon
firmada, na 'é,manhi'í' ,de
quinta:f�irà.

'

"

.;. ;

",

,

Ampliada rede de
abastecimento de
Schroeder

Agricultores recebem�
o Prêmio
Produtividade :Ruratä

A rede de abastecimen
to de água instalada pela
Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento-Ca
san, nm município de
Schroeder, ainda não foi
inaugurada. As ligações
são além do previsto, ha
ja vista que a água é de
excelente qualidade, vindçi
de poços' artesianos per�
furados' pelá Casan.
Como resultado dessa

procura, a Prefeitura Mu
nicipal de Schroeder, por
corrta própria, viu·se o�ri
gada a ampliar a rede na

'. rua
( Marechal .

C ast e I o
Bramco até a esquina da
rua Jaraguá, numa exten
são de 4'00 metros, e da
rua Jarag!-lá até a divisa
com Jaraguá do Sul, so

bre o Rio I'i:apocuzinho.
As obras foram concluí

das na última seman'a e.
as ligações ,estão send<i>
feitas. O prefeito H.elmuth
Germano Moritz Hertel de
clarou que os usuários a

pós a inauguração, paga-,
rão uma taxa, fixa, porque
os hidrÔmetros serão co-

�,Iocados rías rêsidências,
,somehte apartir de janei
ro, do ,pró�i.m.o ano ..

Secretaria define efetiva<lo de professores

Massaranduba - o Pre
feitO I\'unicipal D{lvio Leu,
acompanhado de demais
autoridades, entregará nes

te sábado, dia 19 de [u
nho, os prêmios a que fi
zeram jús os produtores
de Màssaranduba, relacio
nados no Concurso "Prê
mio Produtividade Rural",
uma iniciativa do Gover
no

.

Federal, através do
Minist.ério da Agricultura,
por intermédio do INCRA,
com o apoio da Secreta
ria da Agriculturá e do
Abastecimento do Estado.
e, da Prefeitura Munlci
pai.

A Associação de. Pais e

Profes�ores do Colégio
Estadual "General Ron
dón", promove hoje; sába
do, nas dependências do
estabelecImento, a sua

, tradicional festa junina; a

. presentando uma série de
atra(jões. A renda da pro
moção será desti,nada pa
ra melhorias no educandá
rio.

INDOSTRIA' DESPEDE 110
EMPREGADOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. O ,conhecido I bancário Tibério Solange" Gilmar, Heri, J<1k9,

Ursula. ::itaats. .r.- v .:
� Oià 17 de maio

.. �;",:�_:...�",,,,,.,..
1 ...; .. ,-, h Lions ê1uy{e de' Jaragu'á dd Sul� .' Rbzza','{ qi.i� 'étiin 'Zbraide J<?_r_mil.

�

,lfrl\ C_leide, L.uls 'Pau, lo, Aí.rji,on',\ Ise
Roberto Carlos Braga, erD' fIQri�"

r
.' lvanl Roberta;:fflha--de'lSêrgiü'''(Ma-'' clntr�, ,.r.eaUza_$e.xta-feir�1 "pró)<iiiíá�"

....

casar' i;rjüít6"! 'báêanâ, a_ longo� ";;aJôlof lherrne, ,Calg:;; ��t:_a, Ykrginiia, "

nópotis.'� "I,';'�:J":, h� [ -s: '·.S. ,

.

rtléla) Zonta,' "., v '

.'

'.' .dla 25, assembléia festiva'e trans- dy��mg�!'!r��:-�p .. -f�hçoes profissi�· Dalmir, Ago,s;UgnQ, .ei;l'MQ:Ci\te,
fMárcib Roberto Rassweilér. i

/
Dia 25 de maio ' I'., ;" •. '

missão de cargo e posse da nova dk ,n�:lls na. a�ênc1à do" Ban�o do B.J1astl, ;�graf1tes da equipe Cóg'l1.u s,

Sra. Z'eriaRte'Màr.litls· Fodi� ,em'h'-rês:;' Elalne. Crist�na,· filha de Alvaror,: . retorra.: pára 'o .

perfódo juhhot82 a ,d.e Jaraquá do �S��, �eve!a �ssumlr no da colocada na V Gincana �
�Rios do .;Ner1!e:ß��, 1(1' • :::V:':::-t: ;> "." (Ada�zi·ra),Hef,teJ!. . :.' . - "junhó/a3: .Substltulndó'ta' Mário. Mar- "flrral deste l1iIe&, a �gerencla .do ,PoS: -e=Oultural Ohampäqnat, do.

� • Evarn ldo
'

El!t9êr.l�O:"RossiO;·' '1 �'\I "-:j ;".1)i-a,:a�,·rde ,�i�l':: ,'�'
"

<i »: . 'J "
•

.

,.;, . �o� Alros?, "assume' "a' 'presidêncil� _o' tb' Avança'do"'tto' BB1; em Guaramirim. São Luís, estão.' ,R.uqlí'cârneqt
, lSra: Rosemêry Lloss�BehlilTg'.'fli· II'()'�. "! :E\la1t.ne G�lstl�a. filha. l!J.e,�Sé)'!9-iu __ .:..sn:tlgç> �!so,n N.Qlte.nep Bastos, o. .Kltt;), - Nossdsrvottis 'de' pleno sucesào.>- . i'décehdo' röl a�oIÕ' eJ à c611lb
Mar'rá,�Aliciê,>P,làninschek- "0', ;/(1 '(Ana) :Vallattl: ,�; ,:J ,

. I' , .:: , empresário dos mals pont,eituadqs :}
�, II!', '}',,' , '''' ,. prestada. por Décio Raul Pi

JúUo César" Borcliers I lf,·,:·b· ',' '. D,ia ,31',de maio " . t que forma, "õóm Amaiilc;i'a;; ürn .casal .' t , ".
' '-. " ,.:q��ite ;Empteen�.irr�tJt9� .

Imo

Anivel"$8riam'dontiiiget , � Guilherme. filho de IV(i) (�uclair:) \ 'l;Jl1uito sünpätlco, sempre ligado aos _ (iINJ�,&-J.HrOtMA(OES"L;,.3. rios, 'Hege 'Desenhos 'e Marc

SIl. RafaeL-TomaseLli. I, Hass., ,
\ /. '. .

acontecimentos soclals- e esportivos ,'. turma realmente se empenho
Sra. 'AstrMf IKuchefilllecker' Schmau- ;. Dia .D2 de junho .,__ ', 0.0 _, ..' ,;:. �j ,.Aa. c�dade. _9s de�aj!] ca!gos. de ..di-,' EM RITMO, DE COPj;·IDO"MUNßov-'cfesmerecen·do, as 'demais,'e'u
Gh� ; ,

;., --. ..!�,. Al.ex Sandro, filho de Nélson (Jo- .... ['petonda estaEod confAlad�s a; D1.0 �!�� ·;eomo----trão· 'i:)Qde�iäl'l::E:!r�ltlifêrênté, '" 'rn�fé'cér" a'colócàçãö;
.,�.�., �...

Sra. Irene \tllasch'. cemara)', Kreutzfeld.. I· . ,';:;:.

I'
resi ente- son ntOríio. ornuus- m(>vitlos"'fjtilo' espírifó de\'I)H:isni(laéle'� ; ti "�f .. '. �.

. ( M" .

Sr. l'rIgo Wagtierj,'sm' Guàrafl11rim. ,Dia ,03 de junho '.-
\

. ,"',' ch, 2.0 Vice-Sigmar Benno Lucht,'13,� "é.m"ft!th.? 'd_e, suäl s�fe�ãö',"J ós' J jãr�� ,CONVEN',!AO DO PD�:aA�AG,
·

Sr. Elimar Mahnke, em Santos-SP. Graciela, filha de Luciano (Darin ,Xice-Lino Baratto, 1.0 Secretário-Osó-. guae'flsés Vibraram mte:nsamente' com
I O Partido Democratlco Soci

Fernal;ldo, Who de Ademar (Aman-' Vieira. .'� 1'.1'" rt� Volles, 2.° Secretário·Orlando a suada vitória 'dé""seg'unda-feira, Jaraguá do Sul, realiza. neste.s'

UnaY Mahnke: .". '.
,

I
,,·.1 l"

.
Rodrig�,. filho de ,SidlleYl (Maria) ,� B��nardino' da· Silva, 1.° Te�Ol;lreirO" ..

'

dianté"dos 'russÇl�,' "'por ,-2"a '1'. 'Até no Baependi, conv,ençãÇ> mun
Maristela Pereira. ,Rosa.' . "G�ldo' �ascho, 2;'0, .liesowJlel'r�"W0If�, pa'sseata�'h'otJvél:!-'A�festa deve 'conti-" para' escolha dos carídidatos'a

Dia 21' de junho ,

F.redy, filho de OlíviQ. (MaitIeRe), g�ng- R!e?1ima_nn" CI.retor SO?lal-Ja�" .' huar;"nâ decóáer' dia Copa do Mundo, feito e veq��d.o.r_�s. ,No QecQr
Sr. J@o, Maffezz,o'lIi. J-� Minatti.

'

dir AntOniO Bunn, Dlret?r Ammador:-, 'semprê "que' conseguida uma vitória convençãot que ,s���. el_1cerraj:la
Sr. Leonel,Stein. Dia 04 de junho " ,,'. .'

Olavo Marquardt, Vogais 1 al)o"- às cores brasileiras. E não poderia hO",as,. o caf!didato ao senado

Sr.,Anselmo HOI!l1tr.!.erding, em Cu·' Elaine, filha. ·de Nestor (Cristina) Horst Marquardt e Arthur Rode e Vo-
. ser deferente:."-: : ,;� r, [,

.... _..... suplente, Jorge Bornhausc;m e

ritiba. ,. I." ,Alegri., .gais 2 anos-Atilano Zimdars e Osmar C'ORtJPJ(' IÉ NOTIOIA I: I BaRatto ,além de Espiridião Am'
. Sra. Maria Gadötti Ucker', em Ne- -

_ Jaison Moacir, 'f,Uho �.e ,Gabriel (Te' José Vailatti. À diretoria' que assu-,. Nb decorter da semana a" coluna verão marcar presença. Hoje e

reu Ramos; ',,' _
.

�: reza) Kitzber.g.er.. �"" '" .

me, os nossos antecipados cump'ri· . ficou "sãbérido de 'muitas'novidades � ·ainda em Blumenau'e São Fra

LUiza GiovaneUa Kazmierski. . Cristina, fi.lha _de LU!z (Irene) Spé- mentos... de Cç;rupá;"Oritém 'à"noité, por exem- CASAM�NTQS' N� IG'R�JA M.
I ,Elizete�Cristioa P.eUÍS.

'

,
.' zià. .

.

-. - .plo,· tom'ou pos'se< a nóva ldi,-etoria ,do • VáriQS casais de jovens subirl
. -

. Marlene MüHer. ',Ci''">:';

.. :"'oia 05' dé junho '.," ; �<j".:,�
j

, �' ROTA'RY TEM NOVO, CONSELHO Lions Clwbe de Corupá, .quando Pau' ahar;·-pala _$elar :o,cql1Jprornh�sô
Sra. Albani SeAS..

.

Enildo Luís, filhô'äS Leonil'dQ (Ellir) O Rotary Club Flor'lano'poll's-Leste, lo Sarti Gàrcia passou o b�stão, presi-· trimoJ'!l'a.l peran.te, a -.igrel� cat

Dia 22 de .·"nho , ,

de "OIiVéi'ra:
_. - ,

à�n'ciâl 'para 'Odlnir Wicziok',' �nq'úan- ,Hoje,. às 16' h0ras, �osé D. _D.'
Delibet Terezinha Schmitt. 'Dia"06(dê junho

_. qJe .se re'úne nas dependências do
to Jósé/J6.lfrei:Jo de Sóuza'"a$suniiu 3' . goS' e 'Eleisete r.- SGPz. S�érgjb

· '.
.

. .

t'
. -

� R,o'-s'lle"n"e"" fillla" �de '01,íVI'o' (Ve'rôni-
'. Veleiros eta n�a" n!3 Capital do E$ta� secretàr'I'-a: e- 'Joso/e' N'o"beito-',Mülle'r(�a 'gherl:>on! e .f,ara Dencker', às 17 h

Dirce TomeBn; em 'tapoc��in'hó. ,
.

I
. do, prepara-se P!3ra.a festiva de trans- I' \ ri

. Sr:ª. Ils_old.e..
· Mohr Vargas",' .,.' ---""êa) kattf

".. "-, _" '. ; � ml'l'ssa-o dos vá"l'os cargos ao novo tesouraria. a 'jantaI' 'festivo' ·foj.-·na "Célio Luiz d'e Fr-eitàs' e ,Realin8'

: )�'Ô$i!a';' .f�lh� d�: iA'fyin (Hel.la FU9.k).
'

,'Dia 07 de
- jtinlib, .' ,," '. "

Consél�o'" Di�etor, para o período Gruta Verde, qlt�lIido o novo presi- ·Iagnol-e, Osvaldo' Martifili e_ Tânlä

·-'S�idel.·' ',J " , . " Naka.Cristiríá,"fOhä"de'João (Va- 1982/1983. Nes'te fl'na'l de' mês to- dente anuJôlciou datat'B ã'il1úsica:dQ ·.ria,"'Qnljl àS-,18 horas,.Antônio E

Dr. Mauro Lyiz 'Ccibas Moura,'" em'
". 'nUdà)'- Bueno.

- --, .,
.,

mam posse os segui.ntes r�tarianos:. baile das g_ebytantes, que é promo-'· ceschi, e J(1�ir,nery- Vicente. Na

Curitiba: '... " -:' "I
.

Rösilete, filhá clIé·Af.ido (Elia) Kren- Rresidente-Marco Aurélio Boabaid, -vido"peto' Lions: será no dia 09 de ra do Rio Cem), 18 horas, Re
·

Cintia' Heh�lJa 'Tomàsel,li. .,_." ,. ke.
. - -

. ,... I

Vice.Mário de L;:lVigne Filho, Secre- ,
outubro, no Salão Paroquial, com b' de,Oliveira e Mariii Madalena.Fia

Sr. Victor Bauêr"Junioi". .

Ana Maria; 'fifha ,dê Marcio (Hilde- tário-EiJg.ênio Victor Schmäckel, Te-
. Grupô= R'efféxo,. 'die Guritibl:[: Prevê�se

.

cini e, 00. mesmo horá!i9, na Ca

Paulo Roberto Pereira. gart). Bamõora., l soureiro-Walmor Gomes Soares, Prõ'- que éntr'é')10 e' 2'0 men�haS�niOças' irão I Sanil:'a -Luzia, Dário pretti' é '1osa1'(
Dia 23 de junho '

,�,.. '::"
,. jTalita:, filh� de' Arlindp' (Maria)- tocOlo"Jos'é Frede'fiéö 'Krause, Aveni- debutar,"'de' CorUp� e de cidades vizl-' masell'i J ': I

•.�, �', "

· Sra. Olga, esposa do Sr. G; Rodol' :". Kal'Jzler. '. ""'"
" .'

,
.,

das de Serviço' Comunidade-Alfred nnàs�ml�n :: I GRUPOS D.E LANOHE"

fO' Fischer.
' ,. Marineide, fi1ha de Bértulind (Mar- Heilmann, línt�i:nos':'Júlio Moeller,

.

* J :Ä AP'P' 9Q� Grupo Es�olàr São
. A_ Sr�.. Arle�e:;da Co��a, espos

'Sr. Valério da -Casta, diretor da li) de�cà'márgo: • :
.

� Pt;ófissionais-Jarbás de Oliveira Go� José.. ir� .r,�&I:ifàr. festa' juliina, di'al'26', 'lndustnal V�leno: da' Costa, �ece.
Jarita...

. Alzíra '.eristina, fi'lha' de' Ge'raldo "les' eInte.rnacionais-Fióravi'lnte Fer, nO'� �älão �'Pàroquiat; ööfh, t0d.õs í oS . em ,sua r�sldêncla, quarta-feira u

\

Sr. F,ritz Lemke,. er.n Rio da Luz.' (Qrdälia)' da 'SiI\lI;t:' . ': ró. Est,r cOluna cúmprimentà ao no- atrativos da ocasião inclusjve';fo�ruei� ','tna;n8S amigas do seu _gr.upo. de I

Srta. Brigitte Püttjer. Dia OS' � junho'
..

rvo Conselho. Diretor com os votos
'

ra e d.a�ça dailqpad;il1ia: I

.' ;C�!it.(T:�llI1bém q.uarta·fei�a, a Sra.

Cristiane,' filha do Sr. Rolf· (Adali) Cleitan, filho' He Jdâ6 (Fátima)' Bor-' de uma profí�ua gestão.
)' *

.AlJ'uard�h�() com éxpectãti'vá. a cla Mull.et:" ,Mumz recepclonou as I

Porath. .

,- ,

ges.
.

.

chegapa da cegonha pêra o final de, grantßs 'do seu' grupo.

�osane Loew�n. "

Dia 09 de junhó BAILE BENEFICENTE EM JULHO futho, o' c(i)nheéido é'asal' Dr: DOnato ARWEG FAZ ,FESTA JUNINA

'Sr. Vale,riano Zanghelini. Márciana, filha :de Valmir (Mara), No dia 10 de julho, haverá baile (Arlete) Seidel.
.

I.
. A Associação hecreativa Weg

Dia 24 de junho" Cordeiro. 'público, na' Sociedade Vitória,? Ilha
.

* Estiveram de aliiVersário' "dia' real'izar a "sua. tradic'ional F�sta
Sra. Joanira Hafermann Bruch. Daiana Cediiá� f.ilhâ dê: Valäemir da FigueiraJ cujá renda será reverti- 15, a Sra. Hella F�c-k" Seidel,' esposa

- São João;' no tlia' 26"vindouro. H

Sr. Odemir( ·Eggert.
"

('"és)' BQI1à.· da em prol da construção. da nova, do Comendador Alviln Seid'er e ó rá' 'foguei'r-fl;''de'SfiIe pela Cidade,

Sra.: Lilian Eggert. 'Dia '11' de Junho . residência de Aldo Bortolini, sinis- Sr: A'f6'a.r;I�·,: Mß1chert", 'ca�äidat� a samentó caipinr; ,�preséntaç�o d

Áurea Maria Araldi. ; CriStiano Palila, filho de JOsé 01:a- , 'trada semanas 'atrás. A música será prefeito p,elO' pDS. 'Dia' 22, a Srta·. opias caipiras, "é'sGolna do ·casal

Sra. Nair WoH Quadros. rh�)' Albai:td. ." dé "Os Filhos do R'lncão" e os; de� RositSi _Se.i.�,�1. .apohta idade nova. co � os demai�r. atrathlos'próprios
Sr .. João, 'Sch.euer. : • Eléni:oe,' 'filha de. Edvino ,(Dirce) talhes estão sendo acertados pelos Cuwprimento.� .."..

'festividades junina�. ,.

Sr. João Baptista Prfm. Fuzzi. S J '

L' 'K L '" Alb rt'
- � ). r ". , : �. I

SI'ma'rá,:' f'I'lha de' An'''o�nl'o . (Suel'l)
rs. O$e' mo rause, ws e o MARISOI:;.ESCRI1ióFUO EM Sp···

Sr. João. Felip�.· ,.
. 'L Oechsler e o colunista Flávio José NA AGENDA

Sra. E."eo.nora·Ster.1 Steingra,ber,.. Schwirkowski. BrugnaQo...
.

S AI Marisdo'l Malhas,_ de Jaraguá dó Nossos 'cumprimentos à Sra.

em Jomville. '� ,

Dia .12 de junrn,- , u ,está ·tspoSt,a a _conquistar cada trit Kuchenbecker Schmauch, 'co

Luiimar Rogério Stinghén. Luciane, filha' de :SruiU> �Sflvia), "'vez m'a10reS'fatí"as'do"m'@rcado brasi,. 'terlte'ofic:ial"lde1'Qäbi'tí'ete da Pref

Dia 25 de junho Lehnert. INAUGURAÇAO'. DIA �6,� CORQ'PA _

I�i'ro,' ,��P'�Ciall�,�n�e ,o
: paulista;;. ·A!?-, ,ra MMnictpal ae Jaräg�� do Sul e

. Sr: Fausto Reiner'" Jallile, filha de Maí (Josemary) Ser� inaugúrada no último sábaqo �Im e. 9ue sua dlret,o�l� �sp'.rovo� �, Sr.. ,fÁg(!) Wag,ner, PreSidente dá'

Sr: Carlos Gielow, em !'\io .Ce. rr:o. J' Lazzaris
.

'.

.

de J'unho, dia 26, a amplJ'ação do com,' mstalaçao de um escr�tono Ide ,.v�t:1- \ mara:.de Vereadores de Guaramirj
L:eonice,' filhá äe Verne,r (Liorigart) .,

das .em" S�ö·'Pai.J.lo,,' a.fim. de.pr�m.. o- pelo ,anl'versa'rl'o que transco"re a
Sr. Alfonso Wagner:

.

plexo industrial da qooper�tiya Re,,: � d·· t.
I'

Marcos Paulo .Morl:>is.., �rüger. gi,onal< dos Barianibultores -do Estado
ver o:, ese,:!vo yr,mento 'pos_ .R�gOCIOS. i\·'nhãnifarnbém está;de 'aniversário

, Sérgio :Ll;lís,Krau!?�: :' ,
'

Matcelo, filho de" José (Leonicel de Santa Catari'na, eml.Corupá, ß,S 10'" 'da elt}pre�a ,"e� I toda ':a' regiãp�da ,,"4,e, �-a Sta; R.osêmeryf !;Lass' Beh.1
:Marli.ope GrQ;t.t.", .. :., ()

"

, : "

Klein. horas. Parai o atö: 'é agoarClàda' á pr�� G,r.,ande, Sao�Pau1,0. '-1' ',r"
-'

fi : seguJôldá-fei-rà, 'o Sr, ,Júlijo' MaffezZ

,�:Os nos�ps çumpriIT,lentos aos ani· Dia 13 'de Jun� sença (jo fgoverna(lõr .Henríque CÓt-. I KOItL.QACH E� H��NQV,E�'Tt�,. :;. � exator: fe<lleral':e a :Sra.,Albani S

ver�.Íilria(lt�s �a ,seiTIana".
. Ferna�da� ·tithà· de ,José (Apareci.< dova, dó -ex"góvernàdot e dandidatQ' O �esta�ado ?�Pltao de Industna dral:2-2, :a·Sr.ta. R�sifa Seidel, em

da) Ml.'!jeher:': '�:I '" (, '.', .',1 ao Senado Jorge Konder- Bbi-nháús'en
-

�- d�. Jär'�U�' d,ó Sul, Come��ado�. rupá e (> jovem acadêmico de m
O Seguró� é 'a ·ún.içà forma- de : Dia�14 de Uunhq

'" ,"

, e do candi'dato ao governóJ dó
.

Esta�·.' ,Hel'riZ :,Ro��lf� �oh!baGh, partlGlPar�a 'cina Victor, Bauer-�únior; dia 23,0
proteger seu patrimônio., '" , Im;t�iTereiiilh'a, filNá�ld'e 'Pedrõ (Do- do, -Esperidião Amin, além de secre. e� \ se��ry'1b.ro,. n� Alemanha, da 36.. Valério da, Costa e a garotiFlha

S.EGUROS''-''·A: 'GÁt:lÇ,IA raci) Heck.s,·· ) ,:' l �., ,
'

tárlos dê Estàdól') outfàs autõr.ida-,
- �etra l.nt,erna?lonal de Hannover, que tiane Porath e, no dia 24, o empr

Regian�, fil�� de' [orian,ö (�tànois- des:' J" - 1/'. .. ,
' , ...

,
e realltgdã anúalmente. rio J.oão Bapti,sta Pri,m.

'

cá) S/ehm. ".,>!' �,..,.. .• , �.: .\;1 ,e- é.
�

";
..

-:

Väl'ério,: filfib"def�'Rudolfo (1Iso�qe) � JAIR' E MARGARE;'HLNOIVADC{:� ,>'
, .. ,

\,f6ésset:-"i ,-.'. ;.', ...":,,, ti .' 'i,' ". .( ,., : 111'1' , • ,.." •• , ...

r-:Ú:iiàrä, 'fitfH:PBe Jorg�l((Sdeh) 'Amó- Com �istas' a'l' futor�h ma1:r�Ônio:'
.

h[j •.

-(di<);: ",'. \F ." :., .:" '.<1
.

,

'colocaram alianças na mãQ ç1ireita,'
� .•j ,J",�' ..

os jovens Jair Rogério Steinmacher .

e Margar.eth .. Eischtaedt. O noivado
.

)ocorreu no domingo últímo.
"

'RICARDO' VIERGUTZ·94 ANOS

',OferecemOS' �gur.aAÇa e'·_tran· :

I qüilidade. ;1-; .,�.: .• ,

"I' Av� Mal. De(i)doro,: 1 092 - Fo'

.. n� 7.2·1788'- Jarag�á do Sul,,$C .. :.

.

,'. : f�sta' Junina de antigamente._;_���
" ",

o

Nesta estaç.ãoJ...yi�t�-se bem
e cQnfortavelmente. C o m p r e
calçados e

, confecções na

Cinderel�; onê::le-:'l VOGê \; encontra·
as melhores opções.'

FÂLEC I M ENTOS Já Rão se fazem fes· .

tas junif\as como !!ntiga
mente. A foto que ilus- I

tra esta nota deverá ter

perto de quatro lustros
(20 'anos) e São João era

animadamente festejado
nllS saciedades locais,
em meio a pinhão cozido
e ' quentão: afóra' batata
doce e 'iguarias adequa
das para (') momento. A
sociedade ,civil Itajara .

Tênis Clube, hoje trans ..

formada
.

na Corppanhia
Melhorámeritos Jaraguá,·

'

reunia a fina flor da. Cidade e tude era pre
texto para alegres comemorações. O sa

lão principal :foi �speeialmente de.co·rado e

'o casamel).to. à 'caipira era ruidosameRte
assinalado .... ,

Pi· noiva, d: Ballfra Zimmer
mann, esposa do· empresário Vietor Zim
mermann, hoje residindo ém Piçarràs con·

tracenava. com o· sr. ! Hans G,erhard 'Mayer,
p. "Nutzi" p�ra 9,s:,íntimos, ex-Prefeito de
Jaraguá do. SVI e ,bem sucedido empresário
de' indústria�laca( .....:. a Jaraguá Fabril' S.A.
- aplau'dem',·o ;casal ,Getúlio Barreto da

, Silva; ger.ente !da CEF de Blumenau o de�
\

tentor do nome do Motód�omo da cidade
Jaraguá do Sul,' a coqueluche dos dias
tuais, Eugênio Victor Schmôckel, dice
deste semanário, ex-Vice-Prefeito e at�a

I Vice-Pr�siden�e da Bescor, empresa do srtema fmancelro do Estado: a esposa e

G,etúlio, da. Valda Sagaz da Silva e a sra.

Sibila Er:nmerndoerfer� esposa dó. P·rof. Not
berto ,Stasswn Emmendoerfer' o "dr.. L.1l'

dovico", pára os íntimos. Er�m os -temPos
em que os' .salõe,s se 'enchiam :de gent� e

. tudo faziam para se animar.
Uma befa festa' junina do passado .. '

_..._......._ ..�,.__,--------

" ....... n;,-';

;Dia 9ktfi&dyn!l�'l, ."
'

, -
. Ida' j;=ranc::tSGa GeGato Martinelle, 67

.

anos, Sta. Luzia.
. Dia 09 i,de j"nhop" '} I

.....,-'2 ,

�

I,· Teo.d(i)r(!).,E�v. '"ICare 'b:.OG�, �O .anos,
nesta. ., .

:, Dia:vt2 de ·junho, .. ". ,.r

Marjorei Aparecida Corrêa, 4 me

ses,
.

nesta.'
_Dt� J� de. j!J�h�· . : ..

-

,./, ,J®:6��n<e' (13fl,1�j:l,,�ij,,�6 iflno_�,f Malr'
. saranduba. �,"

�

�Dia 15 de junho
Maria Oliveira, 77. anos, nesta.

.,t

A coluna prazerosamente registra
o aniversáriO- natalício do Sr. Ricar
do ,Vi�rgutz, que no domingo, 20 de
;junho, 'complet,a 94 anos de idade.
Na oportunidade haverá' uma con

fraternização familiar' na residência
'de Seu filho Arno, em Rio Cerro II.
ORQUESTRÁ VIRA DIA 10/7
A vindª à, Jaraguá ,do 'sul da Oro

,questr'a de Câmara Jovem, da cida-.
. ,de de Ivoti., Rio' Grahde do Sul, que
'a coluna hoticiou em absoluta primei
rat m'ão"na: edição passada, .está mar·

cada para odiá 10 de' julho. Naquele
Rua Walter Jansse�: 96' -:_t'Fo-' LANCHE"D'AS 'N�ÇOE$ :sába9'Q" àa..20 .hor..a�J na, .Igreja· Evan- ,

nes' paTa --ré'caCfo�"':::f2.12á2:.' ê' ., . �,::;·-:'A:S'r&.';;z-õÍ'áicre:::Q�z�â;;::'f,êMbe. nO�·. :' gélica Luter�na, centro, a Orquestra
72-1257.

'I
próximo dia 23, quarta-feira, _as inte- I ifará apresentação gratu!t�, ela qu�

,

..
, grafites do Lanche das Naçoes, seu

I Ipertence a Escola,Evangehca �e Ivotl
Jaragua do"�·ISS., .

';, ;
gmpo de lanche que se reún'e qUinze- j 18 que est�r� ':realizando 'uma tournée

, •

�

,

c "'f,h .

' ,,'
I,'

'nalmente. '. 'Ipor várias cidades catarinenses.
, fQJp;'·'-:"'1N.D t·l� i

":
( q -;

-''''J''� QW! '
.

f· .

,CINDERELA

Veste bem. A moda certa;

ICLÉIA F. DELLAGIUS"tINÀ
Professora

I

Clínica Dr., Oslim MaHna .de

Do"nças Circu'lat6rias
, ,

.' I
•

Revidencle sentimentos de' afeto. carl-

-1-_lIÍIIJIOIio..I!!...íii
......IIIIi,)�.}.----"""'"-"""!

.

----

.��)'.fi1': nho, am�r e saudade, presenteando fio- Relógios., s��· Technos. RI�
Dr'.'

,

VI·lo'rl·o Illal·r Laz'zar'l·s_",-._...._".::t'rt'::t; ,
:, '� , .. ,

coh, violões;'cristaIs e artigos
.

"

-
..

... .. " I.� I" ..

tiii;lt"au'ilI'lO t,t\8' �:?,::�... :
..��

.

ai ,_ mara 'preente\t.'ê com �o
'" ",,,qpq "'!�"'�1!i��a� .em gel! •

:.
1':)1>" '-" •

l.' \
, ..

,.

A D Y O ca A D. O' .. ,

.........
. '. ,·1 '

•

' '..
y,.....- ..�_.raee.� tromboses _;_ flebltes,-

.hl�' arterlat- CI..... 'de', ,......�
,..,

,.'
I

" �.
..

'"
J \ J! • �

� I

o'
,

Rue Gu'!JI.!Irme "..ge �, Ed�ffcro Ralf, M,�rquer..dt, 1
.

àndar.,..... F�[)e ·72-1524-.. Horário: das ah30 às 1·2 horas'; de

i _ ".oe ��gU�da�' às :.sextas.fei�a�
.

. I
, ',' . I

.', .. r

LANZNASTER

O' seu reloJoeiro.
�·.Fone 72�1267''';_'

Fazemos' tudo pàra lhe��ervh'
·'�lteml ,,,�:
t -j. :. '�' ;.:,4

FLORICULTURA IM,PERIAL

Novo. endereço:' Rua Relnoldo ,Rau, 86'
, .,,,Fone7�"1801 -u,JARAÇ2UA DO SUL�SC

.�.,�
..�

:'rl,"'" ;:: ;�. 1:,; );'L�'·Ei,.;'.E·,ti·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DO POVO'- ..ara1ü6 do Sul-se····
---�.

-

c_samelto
Edital 12.. 609 de- 08�06�82 ,

ALCIDES NEG'HERBON E EZILDE LARGURA -

Ele, brastlelro, solteiro" mecaníôo, natural de Doutor

Pedrinho, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Pará,

ne.sta cidade. ,filho de Erico Negherbon e de. ��nesé' �e-'
gher.bon., ,

! Ela, brasileira, solteira, eosturelra, natural 'de Doutor
,

Pedrinho, neste Estado, .dómiciliada e residente na Rua Pará,

'nesta cidade, filha' de Herneste Largura e de Gertrudes

Largura.
Edital 12.610 de 08-06.1982

MARCO ANtONIO DA SILVA E M�RCIA SCHROEDER -'.
.

Ele brasileiro, solteiro, operário, natural de Jóinville,

neste �stado, domiciliado e residente na .Rua CarIQ�'M�yer','
nesta cidade, filho de Luiz da Silva e de lolanda Andrade

da Silva.

EIIOI, brasllelra, solteira, operária,. natural .de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na Rua Paraná, nesta cidade,
filha de Arnoldo Jorge Carlos' Schroeder e de Elsa Helchel.

Schroeder.
Edital 12.611 'de 09-06-� 982 ---: Cópia recebida do cartório

de auaramtrlm, nl Estado.

OSMAR ALBRECHT E MARIA APARECIDA MARTINS - ,

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Schroeder,
neste Estado, domiciliado e residente em Vila Lenzi, neste

distrito, filho de Eugenio Carlos Albrecht e de Getrude
Hilda Zoz AThrecht.

'

Ela, brasileira, soltelra, c:ostureira, natural de Benedito

Novo, neste E;stado, dornlcllada e residente em Guaramirim,
neste Estado, filha de Artstldes Martins e Francisca Ma-'
chado·

.'
.

�dital 12.6�2 de 11-06-1982
,

PEDRO PALMA DA S�LVA E EMILIA TEREZINHA BERTI -

Ele, brasile!ro, solteir9, auxiliar de escritório; natural

de Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua p'rofessor Antonio Ayroso, nesta cidade, �ilho de Noer

berto Venâncio da Silva e de Paulina da Veiga.
Ela, brasileira, solteira, costureira; natural de Joinville,

neste Estado, domiciliada e residente na Rua Professor
.

Antonio Ayroso, nesta cidàde; filha de �osé Berti e de
Helena Kamradt. Beni.
Edital 12,613 de 11-06-1982 - Cópia recebida 'do Cartório
de Pomerode, ,neste Estado.
ALCINO SCHULZ E DIRCE SEL.L -

Ele, brasileiro, solteiro, laminador, natural (je Pomero

de, neste Estado,' domiciliado e residente, em
'

Pemerode;
neste Estado, filho de Leopoldo Schulz e de Hildegard'
Schulz.

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

Sul" domiciliada, e residente em Rio Cêrro I, neste ,distrito,
filha de Rodolfo Sel,1 e de Irma Mathias Seil.

Edital 12.614 de 11-06-1982

Cópia recebida do Cartório de Massar\lnduba, neste Estado.

VALMOR JACó RANGHETTI E LOURDES ZAPELL:INI ,-

Ele, brasileiro, solteiro, operador, natural de Luís Alves,
neste Estado, domiciliado e residente nesta cidade, filho

de Osvaldo Ranghetti e de Luzia Winter Ranghetti.
Ela, brasileira, solteira, talhadeira, natural de Massa

randuba, neste Estado, domiciliada e residente em Massa-'

randuba, n�ste Estado, filha de Ottilio Zapellini e Ottilia

Zapellini.
'

Edital 12.615 de 11-06�1982
PEDRO FRAGA E ISNILDA BORCHARDT -.

Ele, brasileiro, solteiro, açougueiro, natlJral de Jaragllá
do Sul, domiciliado e residente na Rua Acarai, nesta 'cid'lde,
filho de Gercino Fraga e de Isabe'f Fraga.

Ela, 'brasileira, ,solteira, costur,eira" natural de Jar'agw3.
dQ Sul, domicil.iada eJesidente na Rua Acarai, nesta cidade,
filha de Bruno Borchardt e de Lydia Kupas Borchardt,
Edital 12.616 de 11-06-1982

.

aSVALDO RIBEIRO E ROSEL! DA SILVA -

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural

Velha, neste Estado, domicil'iado, e residente em

'neste Estado, filho de Abilio José Ribeiro e

Ribeiro.

de Barra

.Ioiilville"
Vicentina

Ela.' ,brasileira, solteira, do lar, r.latural de Guaramirim,
r.leste Estado, domiciliada e residente na Rua Campo Alegre,,,,
nesta cidad'ê, filha de Joaquim Jesé da Silva e de Olandia
da Silva,.

'

Sditai 1�.617 de 14-06-t982
ALTAMIRO AtDROVANDl,E RITA lSABEL BU�DE ....,..

Ele, brasileiro; solteiro, tecnico textil, natural de Jara

guã do Sul, domiciliado',e residente na Rua Walter Mflr

.quardt, nesta cidade, filho de Lauro Aldrovandi e de Hulda

Murara' Aldrovandi .

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

,C!3ntral, neste Estado, 'domiciliada e residente em Ascurra,
neste Estado, filha de Rainhard' Bunde e de Berto1ina
BunGe.
Edital. 12.618 de 15-06-1982
'ADElINO JOSÉ SCHWAR'I'Z E NO�MA ROWE -

. Ele;. brasileiro, solteiro, lavrador, natural" de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente em Gariba!Gi, neste distrito;
fi,lho de Affonso Schwartz e de Erna' Steindl Schwartz.

Ela, brasileira, solteira, do lar natl,ral de Jaraguá do'
,

Sul, domiciliad� e residente em Garibald;. neste distrito,
fil);,a de Eberhardt Rowe e de Lucy' Hedwig Hulda Fische�

Rowe..
, I

Edital 12.619 de l5-06�1982 '

LUIZ CARLOS PEREIRA E ANA ADÉLlA' AMÉRICO -
,

.

Ele, brasileiro solteiro industriário, natural de São Joa

quim, neste Est�do, demi�iliado e residente na Rua Epitacio
,Pessoa, nesta cidad,e,. filho de Manoel p'ereira e de RQ-

,Ser.ltina Pereira Mar.lique.
.

,

EIIj, brasileira, solteira, profe,13sora, natural de Jaraguá do
Sul, dOmicUiada"e residente na Rua José Menegotti, nesta ci
dade; filha de AlCides Américo e de Arilda Gomes Américo.
sdital 12.620 de 15-06-1982

-
,

PIO JOS� ZAPPElLIN!: E :ROSANA MAAS.-
Ele, brasileiro, solteiro, garção, natural de L�is AlvEls,

neste ESJ;ado, 'domiciliado e 'residente na Rua Epitacio P�s
soa, nesta cidade, filho de José Barth Zappelline e de Ber

n�rdina Meurer Zappelline.
, S �Ia, brasil'elra, solteira, costureira, natural de Jaraguá do

dU, �omiciliada e residente na Rua João Bertoli, nesta cida-

Eed' filha de Alida Maas Corrêa.
Ital 12.621'·de 15�a6-1982

NORaER� LEM1<� E ANITA DA COSTA - ,

-t �Ie, brasileir�, .solt�iro, óp�rário, natural âe. ,"u.ís Alves ne�-
,

de Estado,domlçlliado e reSidente na Rua Jomville, nesta CI

ade, .fllho de Erdreid 'Lemke e de, Helena Goedert Lemke.
, Ela; bras(le'ira, solteirá;' oper�Í'ià; nàtural de M!:l.ssa.rfjnquba,",

I '��dStt;!.:ES!ado.,domiGiliada. e·· resi,deílte 'na :R.ua. Jojnville; nesta.1 aqe,dllha de ,João da Costa e de\Jeresa ,BãchmanM' ,

, -"1f"
.

,,;,.. /"
.

'. '"
.' .' .' ..

l

�. KOHLBACH SR
\!!Y -: SUPERMOtOft

,

1

Florian'i··.Comercial
Revenda e assistência técn1ca aútorizada

., SHARP, revendedor Cismac e conserto 'de máqUi
nas de escritório em geral. (Temos máquinas de
escrever. e somar usadas para venda).1.:"

, Rua Venâncio dfl, Silva .Porto, 331
72-1,492 '--, �a�ag�á. do SÍJI-�C.

Fone:

1.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

DECRETO N.o 765/82

Suplementa e anula· dotações (ja orçamen-
to Vigente.

VICTOR BAUER; Preféito Múnicipal de. Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício
de suas atrbuições, com base na Lei Municipal N.o 830/81
de. 19 de novembro de 1981;

Correio InIBl.aliJo, -,cA - ,BIO de DDrt dis BehlilU, 'S�retaria
.' ' ..

" ,. �'f' \. s
. '. ",' •

,e< '!!\'"\." ��a,� "I?8,ssado a. sociedade' local. reuniu-ae festivamente

.,e'llr'"e'·ga ',',malerl·ui.l·S'CARtAZ DO 'CINEMA ..._ Durante 'seís �diâs, esta- para. �ömÉu1ilorar a bo.da de' Ouro �e Albre�ht'e.,Cecilia Be�ling, ,

rá em cartaz, no Cine J'ar'aguá. "Mad Max 2 _ A il:ra�I�lonal famfll� radicada entre n�s. Depol� de Uf!'8 solenidade

C ç d C tinua" d .: '18
.'

C
. religIosa de bênção do casal na Igreja Evangélica, ,Luterana de Jara;

a a a o� rnua , ce�sur� O �te .

'anos. orne- guá do Sul "- Centro, que contou com cânticos alusivos e a par-
ça ne�!e. sábado e val 'at�..q�l�ta-felra, e.m todos.

<

. ticipaç�o do Coral da Comunidade, em carro de mola caprichosa- ,pa.ra· escolasos horárlcs. noturnos de exlblção. E domingo, dla mente' enfeitado, o casal de ouro; seguia para as dependências
20, em mátlnê; "A'llha des Ursos". .

festivas do C.A. Baependí onde receberam os cumprimentos e

teve lugar selecionado banquete, seguido de anlrnada partida dan-

d
. -

COMUNIDADE EVANG,ÉLlCA _ Neste domingo, ��r:�di:� faltando, mesmo, a não ensaiada "polönalse", muito
.'

a '. r:eUlao
haverá cultos em Jaraguá dó Sul, às 8h30 e'às

.

Como não podia deixar de acontecer, flzeram-se ouvir aque.
19 horas, ambos em português. 2) Vários casais les

'

que deveriam hornenaqear o jubilar casal, . sob os aplausos de
.

partlclparn néstes dlas 19 e' 20 de junho, de um parentes e amigos da Cidade, de Corupá, Blumenau, Timbó e Po-

retiro. em, Itajuba, sob a coordenação do Pastor rnerode,' afóra de outras localidades catarlnenses que aos esea-

I P' k A .pararn das anotações,
ngo ,

IS' e e esposa Iba Plske, A Escola Dornl- Famllia chegada à música, tiveram ocasião de cantar alegres
� niea], 'da mesma forma, realiza um retiro, em Ma- melodlas de origem germânica, lembrando os passados tempos de
to Preto, São Bento do Sul; nas dependências da cinquenta anos, quando pela primeira vez' compareciam 'como

ME:UC, objettvando O cresclmente' e a comunhão casados.

na f�__cristã de todos ps integrantes e participan-
Em cima da mesa de cada conviva estava uma folha de pa-

.

t d t b Ih d E I O pel, contendo. engraçadas' estrofes que eram cantadas. por quem
.es o ra a o a sco a

. ominical no âmbito domlna a língua alemã. P,j=lra conhecimento de flOSSOS' leltores,
da comunidade. 3) Todos, os os encarregados de selecionamos, uma que nos pareceu a mals adequada para o mo-

setores da comunidade devem participar de reu- mento, que é a seguinte: (Deve ser cantado com a melodia de -

nião do dia 25 de junho vlndouró, às 19h30, no sa- "Eine Seefahrt die ist Lustig")
Ião comunal. 4) Será no dla 27 de jun.ho, com lní- 1°) Eine Hochzeit, die ist lustig

,

8 h Eine Goldene die ist schön
cio as eras, o curso de noivos e, no dia 03 de Ja, da kann man viele Leute
julho, às 1'5 horas, o curso de batismo . .5) Haverá no Und ein Paerchen gluecklich seh'n!
dia 04 de junho.. às 14h30'min, no Centro Comu- Holla hl, holla ho ... '

,

nltárlo da' rua Joinville, um encontro de idosos. 2°) Als der Albrecht sich die CecIHa

6) O 'grupo' da Ordem Aüxiliadora de -Senhoras Damals angegabelt hat
E 'I" OASE d

.

J
. Da war's aus mit seine Rahe

vange IC�S- ,a rua olnvtlle, promoverá um Denn wer liebt der hat ja Was.
.

lazer beneficente ne dla 11 de julho, às 15 horas, '( Holla hi, holla ho ...
no seu Centro Comunitário .. 7) Na quinta-felra, 3°) Dann kann endlich auch die Hochzeit.
dia 17, os grupos de OASES de quintas, sextas e Oh! das war wohl eine Freud

terças-feiras, recepcionaram O grupo da OASE da Mit den Auto sind. sie gefahren
Oomunidade de Florianópolis. O acontecimento' foi

Waren stolz die Brautpaar leut.

+ b d I'
Holla ho, holla no,.:

marcan.e e
. em prepara O pe as senhoras da 4°) So vergingen dann die. Jahre

0ASE da comunidade do centro. Hier und da mal karn eim Kind
CURSO DE PRODUTIVIDADE INDUSTRIAL - Pre-.

.

Beide a�öeiteten sehr fleissig
tetlldendo levar a seuS participantes Os princípios Kuh und Schwein gab's ganz bestimmt

básicos de racionalização do trabalho, . visando o 50) Nac�o�\:1 h�;e��II�o�';'t' auch mal Leid
incremento da produtividade, será realizado em Und nach Leid, folgt wieder Freud
Jaraguá do Sul, de 21 a 25 de junho, das 19 às 22 Das ist immer so gewesen
horas, carga horária de 15 horas, o "Curso de Pro- Auch bei un'sre Goldbrautleut.
dutividade I!ndustrial". A promoção é do Centro de

.

Holla ho, holla hi. ..

Assistência a Média e Peql!lena Indústria -:'- .Campi '6°)' So. viel jahre sind vergangen

d S
; Ganze 50 sind es jetzt

- órgão a ,Fiesc e o. enai-Centro de Treinamen- Alle. freuten sich schon lange
·to de Jaraguá do Sul. Auf dies goldene Hochzeitsfest.

O coordenador do curso' é o professor Walter Holla ho, holla hi ...

Sattin, atual chefe do Setor' de Treinamento em 7°) Opa Bel:lIing trinkt gerne Bier

Empresas do'Senai de Sãe faulo,e instrutor para
Oh! was feines ist das wohl.

!miais de 20 cursos difer.entes, ".destinado.s a super-
Ja, blohs trinken da�f er wenig
Sonnst wird Ihn der Kopf ganz hohl.

visares, gereFltes e diretores, como também o é o Holla ho, holla hi. ..
curso em epígrafe, Será cobrado. uma taxa de Cr$ 8°) Doch die Liebe bleibt bestehen
4.800,00 por participante, para às despesas com Ist gesegnet Jahr um Janr

viagem, estadia e alimentação do' professor, ma-
Und st;li aller A!,tagssorgen

I
' Seid ihr !;loch ein glueckliches Paar.

teria e impressos, entre outras despesas. Os par- II h h I h
'

. .

b'"
Ho a o,' o Ia i ...

tlclpantes rece erão touo O material e certificado . 9°) Sch'luss �etzt mit dem Lied'l hier
" alusivo aO cwrso, além do que, haverá exibição de Trink't nun euer Wein und Bier

filmes sobre Simplificação do trabalho. Lebe hoch das Jubelpaar
.

linscrições e local do: cLlrso: Centro de Trei- Bleibt gesund noch viele Jahr.

riamento-do Senai de Jaraguá do SlW___':' Rualsiäoro' Holla ho; holla hi., ..

F'edri, 263 - Fone: 72-0722. - h_' .Oi_" ------_---_----�

COMUNIDADE CA�óLICA - As crismas na Pa
róquia de Jaraguá do Sul estão marcadas para as

�eguinlIes ,datas: 26 de junho, 19 horas, na. Matriz
Säo Sebastião; dia 27 de jl!lnho, domingo, às 8 ho
ras, na Comunidade' São Judas Tadeu e às 9h30
min, . na Comunidade Sao ,Francisco de Assis (rua
Joinville); e dia 3 de Julho� às 19'horas, na Comu
nidade São Luiz Gonzaga. 2) A Conumidade São
Cristovão, de Três Rios do Norte, está com a .ter
raplenagem do seu t�rreno concluída. Breve será
iniciada a éOFlstrução. do pavilhão, onde serão rea
lizadas as celebrações e demais atos da .coml:Jni
dade. A festa de São' Cristovão está programada
para o mês de setembro. 3) Já estão abertas as

matrículas para o próximo curso de preparação ao

casamento, que será dia 27 de junho, com início
:'ts 8 horas, nas dependências ga Comul'lidade de

.

São .Luiz Gonzaga, no Jaraguá Esquerdo. 4) A co".

ml:Jnidade católica está progral1ilando a festa do
padroeiro para os dias 16, 17 e 18 de julho. Já fo
ram realizadas reuniões preliminares, sendo que o

COl)selho Paroquial está reali.zando melhorias na

cozinha e churrasqueira para melhor atendimento

'1na próxima festa.
CURSO "DALE CARNEGIE" - Os "Courses Dale
Carnegie", que desde 1912 vêm ajudando pessoas
a alcançar seus objetivos, graduando mais de çem
mi� pessoas por ano, .em 53 países, será apresen
tado pela ve;z 'primeira em Jaraguá do Sul. A pri
meira reuniãe, que servirá para· demorrstração do
curso, será no dia 22, terça-feira, às 19h30, no

al:Jditório do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul,
na Avenida Getúlio Varg'as, totalmente gratuita.
No dia da demonstração, os interessados poderão
inscrever-se ou antecipadamente pelo telefone
22-9474· (Joinville), com o Sr. Anselmo, ou obter
maiores informações nà Rádio Jaraguá. ..",

O ,curso "Dale Carnegl€l" é administrado pelo
I Aadetship Training Institute e credenciado pelo
Conselho· Federal de Mão-de-Obra. Em Santa Ca
t�rina já foi administrado em Joinville, Bluménau e .

Si'\o BeAto do Sul. .

DECRETA:
Art. 1.° - Fica aberto um crédito suple.

mentar no valor de 16.000.000,00 <Dezesseis milhões de

cruzeiros>, para reforço dos programas e verbas abaix,o
discrimina9as, constantes do Orçamento Vigente, a saber:'

ANEXO I - QUADRO A

0401 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401".08421881 .002 - Ampliação e reforma de prédios esco-

lares ; Cr$ 16.000.000,00

ANEXO I _;_ QUADRO A
, .

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Re�erva O�çamentária .

............. ,Cr$ 16.000.000,00

ANEXO I) - QUADRO A

0401 DIVíSÃO OE EDUCAÇÃO
0401 .08421881 .002 4.1 .1 . O Obras e inta-

lações :......... Cr$ 16.000.000,00

Art. 2.° - Para fazer face as despesas
deCo.rrentes do artigo'anterior, fica anulada parcialmente
a seguinte dotação do Orçamento Vigente, a saber:
., . -,

.

I
0501.99999992,029

ANEXO II ...,.. QUADRO A

0501. DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .99,999992.029 -' 9. O. O. O - Reserva de contingência

'" Cr$ 16.000.009,00

Art. 3.° - 'Este Decreto entrará em vigor
na data de slJa publicação, revogadas' as' disposições em

contrário.

PALÁOIO ,DA PREFEI1:URA MUNICIPAL .DE. , ,

,

, JARAGUÁ DO SUL, aos 09 dias do mês de junho de 1982.

VICTOR BAUER

Prefejto Municipal.
o presente �ecreto foi registrado e pu

bliéaçlo nesta Diretoria de Expediente, Educação. 'e Assis·
tência Soeial, aos 09 dias do mês de junho de 1982.

. ,
'

"ASTRIT. K. SCHMAUCH

Diretora

,

A 19,a Unidade de Co
ordenação Regional de
Educação recebeu .da Se
cretaria de Educação, ma

teriais para fins pedagó
g'icos, de expedlente e

limpeza, ' adqulrldos
.

com

recursos do -SaláriO Edu
cação. Este·material des
tina-se às Escolas Centro'
�rradiadoras de Material
Ensino Aprendlzaqem, uma
por município, sendo: Ja
raquá do Sul - C. E. Ab
don Batista, Corupá -

C. E. Teresa Ramos, Soh
roeder C.E. Miguel
Couto, Guaramirim _,_ E.
.B. Almirante Tamandaré e

Massaranduba - C.E. Ge-
· neral Ronden.

, O . material será distri
buido pelas ECls relacio
nadas as demais unidades
escolares com o objetivo
de implementar a melho
ria da qualidade de eilsi- \

no facilitando a aprendi-
I

zagem. A Divisão de Ad
ministração do Ensino e a

Divisão de ApOio Admi
nistrativo, são as respoll�
sáveis pela programação
e distribuição do ,mate-

.

rial.

PRODIÄRTE
IMPLANTADO

O Prodiarte - Projeto
Ilntegrado Arte na Educa
ção, implantado neste' a
no na I::scola, Básrca "Ro
land Harold Dornbusch",
articulada' aO Centro Ihte
rescolar de 1.0 Grau "Má
rio Krutzsch", iniciou suas

atividades' neste .mês de
junho, com a attiação de
artesã contratada por um

, período de três meses.

O projeto tem como ob
jetivos promover a valori
zação de arte e cultura re

gional,' através dos recur

sos humanos e materiais
existentes in,a comunidade,
bem como, proporcionar a

expansão ,e
.
melhoria da

educação artlstica nas es

colas de 1.° grau· e desen-
· volver e enriquecer a' ex
periência dos professo
res e alunos.

CAMPEONAT'O
E'STADUAL DE FUTEBOL

FOi encerrado sábado,
dia 12, o Campeonato Es
tadual· Escolar de 'Futebol,
promoção da Secretaria
da Educação, através da
Unidade Operacional de
Educação Física e Des-·
portos, sob o patrocínio da
Peps i Cola· e RBS. O cam

peão foi o Colég,to Esta
dual . "Luiz, Berto,li", de,
Taió, represen,tante da 6.a
UCRE de·Rio do Sul; o vi
ce-campeão foi o C.E.
"Presidente A r t h u r da
Costa e Silva", da 17.a'

UCRE de Xanxerê; o 3.0 j ,

lugar ficou para a E.�.I.
"Joaquim Ramos", da ?a
UCRE de Criciúma e o 4.0

colocado, a 1:: B. "Catulo
da Paixão Cearense", de

Sombrio, representante da
15.a -UCRE de Arar'anguá.

O Colégio· São Luís,'

campeão regional, repre

,s'entando a 19.a UCRE de

Jarag.l!Já do Sul., jogando
dia 5 contra a representa-

·

ç'ãú da E"scola· Integrada
"Paulo Schaefer" da .14.a

.

'UCRE: de Caçador, sendo

derrota,da pelo escore de 3

a. O; �e.pois de um primeiro
tempo em que. as fo'r'ç�s
s,�· equivaleram e que ter

minou

sem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Viaçao
.

Canarinho,
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO; EXCURSOES.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo..

comoção, colocando à disposição modemísstmós
ônibus, com pessoal especializado, possibilitando
urna viagem tranqüila, rápida e segura:.

Proqraaté bem! Programe CANARINHO -
o transports cannhoso.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

. r Relojoari� . Avenida
ETERNIZE OS,1;lO'NS MOMENTOS

II "

II Presenteie com jóias e as mais fiRas suo

gestões da RELOJOARIA AVENIDA.' Marechàl e

Getúlio Vàrgas.

Funilaria Jaraguã ttda.·
\1'

li Calhas para- toldas as' finalidades. ,FaÇa"inos
uma visita. Estamos em condições de atendê-los
eficientemente.

Rua .Fel'ipe Schmidt, 279 - F_one 72·0448 -
.

Jar�guá do Sul-SC.·
.

Construtora Seria Ltda.
_CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E

COM�RCío DE MATERIAL
DE .CO,NSTRUÇAO.

Rua João Pico"i, 94 - Edif. Carlos Spézia
.

I

Telefone: 72-0214

JARAGUA DO S-UL STA. CATARINA

I' Terraplenagem Vargas·
, SERViÇOS DE RETRQESCAVADEIRAS E TRATO

RES DE ESTEIRA

Tubos Santa Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL

.

Rua .Joinville, 1016 - Fone 72-1101 I.
Moretti Jordan & Cia. Ltda.

Belina 'II L - Bege l'ripoli ,
'

," : 1981
Belina II - Prata Metálico',. ,', ; , , ����Corcel Ir LOO Aleeor - Verde Metálico , .. ', .

Corcel II LOO Aleool -- Branco : · .. : '.' 1981

Corcel i L - Verde Métáli.co :...... 1978

Corcel II L - Bege " 1978

Cercel ':.II - Branco .. : " ,...... 1978
.
,',

M tál' . �977Corcél Cupe Luxo -:-- e ICO, ...•... , •..•. , : '

Corcel Cupe Luxo - Bege '

, .' " .

: ',' ,..
"977

,Corcel Cupe LOG. - Branco ., , ,.: e, •• , , : .... 1976
, Ópala Cupe S�S � BraAco ..

-

," : . . .. 1976

Chevette SL - Azul ,. 1978

CaravÇIn - Azul , , , 1977,
Passat TS - Verde Metálico .

'

, .. : .. .. . .. . .. . 1979

VariaAt II - Bege , .. 1979

'.Brasília LS - M,�rron .. ', : , ; : 1980

V,..VV;:.13BO. LAleool' -;- Bege , .

Ffât-í1'47';;�51--; Azul' Metálico.�;- ',-,::;/'_'"' ",.,'�;'-;ß·, "<:"'��k
;'--,.

"'� ..

CONFIRA A HISTÓRIA ...
BARAO DE ITA.PACÚ

...HÁ 3.8 ANOS

--- Em 19.44 a imprensa trazia clichê mostran
do o bordo óe um transporte norte-americano, no
meio do Pacífico; onde a rnfantarta de marinha
aselste a um,a missa de reqlrJiem oferecida pelos
cornpanhetros de armas que pereceram em ação
centra os japoneses. A cena lembra os dias de
hoje, 1'10 atlântico sul, na guerra entre I:ngleses e

Argentino�, pela posse -das I�has Malvinas/Fal
kland. Em 44 Já esgotavam as armas anterrormen-,
te experimentadas na Guerra Civil Espanhola. Ho."

" je estamos rnals ou menos assim e, afora o "Exo
cet'', terrível arnta de fabrlcaçãrx francesa e que ,

causa enormes baixas aos' ingleses, as outras pa
recem envelhecldas. Há que, então, produzir no-,
vas armas, .com dividendos para os fabricantes e,

consequentemente, os dlvldendos tecnológicos,
como fatores de progresso e custo. A Inglaterra
tem grande' desemprego, especlalmente na cons

trução naval e será motivo de construção de na

vios em substitulçäo aos destruídos na guerra"
embora a combalida economia'. Armas serão atua
lizadas com substltuíção de metals que a nova

tecnologia recomenda. Segundo Ralph HofmimAn,
em artigo de "A Notlcla", o avi,ão Harrier inqlês
.não havia sido usado em combate. "Aprovou mas
está um' pouco lente. Acho que ante. a perspecti
va de serem construldos uns 40 .para repor aque
les perdidos ou gastos, este avião será definiti
varnente melhorado. Este ano na Feira de Farnbo
rough, à Hawker vai faturar alto 'em cima do avião
algo mals rápido, que provavelmente será vendi
do na .plante, Nos próxlrnós meses os restaurau
tes. finos e "callqlrls" nas cercanias dos grandes
fabricantes de armamentos sofisticado, também,
faturarão bem. "O Mundo é assim mesmo, embo
ra os movimentos de paz protestarem o contrário
da beligerância anual e asquerosa, estopim da 3.a
e, talvez, última Guerra Mundial.

.. . HÃ 30 ANOS

o C.A. Baependi realiZava a sua tradicio
rial festa do Rei do Tiro. Na sua residência o rei

,
OUo

.

Hiendlm'ayer recebia os .cavalheiros' A,dolfo
Emmendeorfer e Carlos Hass, bem Como os de
mais associados, saudado p,elo sr. Dr. Murillo Bar
reto de Azev,edo. A ndite, na séde social aPresi,
dente Artur MüHer' faZia a proclamação das novas

magestades: Rei - Wilty Sonnenhohl; 1.9' Cava
lheiro - Guilherme Humberto, Emmendoerfer; 2.°
Cavalheiro - Edwin Grossklags.
---, AI NE1to, COmentarista catarirlense no Rio
de Janeiro afirmava que; "0 automóvel. do ·.futuro
poderá ser inovido pela ,luz do. sol. A gasolina, co·
mo combustível para motores à exp'losão, ficará na

situação de ,uma peça de museu. Quanto à ener

gia' atômica, dificilmente poderá, competir com a

luz solar. E mais fácil utilizar os raios do sol para
mover os autos de que utilizar a energia atômica".
É, verdade que ainda não chegamos lá, embora
projetos nesse sentido já este1am nas gavetas dos
inventores. Mas para nosso consolo, aqui em Ja:
raguá, 'muitas residências já se utilizam ,dos ráios
solares, para aquecer a: água, economizando ener

, a elétrica.

..__ No dia 9 de junho ,de 1952 era fundada a

Liga Jaraguaense ,de Fl!Itebol, tempos depois
transformada em Liga, Jaraguaense de Desportos.
Sua primeira diretoria: Presidente"";" Artur, MülLer;
1.0.' Secretário - I'ylurillo Barreto,de Azevpdo e

1.° Tesoureiro - Raimundo Emmendoerfer. Clo
bes participant�s: Fpiranga, Baependi, F�ixa Azul,
Acaraí, D. Pedro 1.1, Botafogo, Estreitá, Agua Ver
de, União e Sertanejo.

..• H;A. 20 ANOS

--- A ponte "Abdon Batista", a antiga de fer"
ro, sitúada onde hoje apenas opilar do meio emer

ge do rio Iitapoou, andava de mal a pior. OsveJ!iEla
dores da UDN, ante a inércia do Prefeito e do Es'

. tado, dirigiam memoria. aos deputados fedérais
Antonio Carlos Konder. Reis e Laurq Carneiro de
Loyola, para sensibilizar o Ministro de Viação· e
Obras Públicas. Fotos. eram mostradas da ponte
caindo aos pedaços, "onde até hoje, nem· se põ�
uma foiha de banana para cobrir a falta do zinco

protetor", diziá a imerensa. _

__ ... HA 10 ANOS

Dava-se tim trote nos Bombeiros Volun
. tários. Cerca das 4 hOlias· da madrugada para uma

2.a'feira a população foi acordada pelo sinal do
. Corpo de Bombeiros., anunciaf)do qm sinistro. A

. sirene tocou -Ie,ngamente, reunindo os bravos sol
liIaclos do fogq, em pteno sono reparador.. Soube-

\
se ainda manhã alta, que tudo não passava de um

trote, praticado por .algl!lns jovens, dizend� quAe n.as'
imediaçqes da Cachaça· Velha teria. um Imcen�lo.
O Presidente João Baptista Prim registrava queIxa
na polteia e mandava dizer pela imprensa q,ua,
"trote nos Bombeiros dá cadeia".

�-,- Frederico Schmidt; requeriá ap Prefeito o

. càncelamento· do
.

imposto territorial urbano,. por'
que a mesma área '�e terra en�ontrava'�e tnbuta

, da FIO INCf{A, e este ° concedia, face a compro-,
vacão do .alegadé.

Inuústria� R�unina� Jara�uá �.�,
e'

.

. CONPAl - (oncentr:ados para Alimentos

/Sabre relorla agrária·
Sihfeira Júnior

\
MeU caro Floriano. Você foi muito simpático,

para comigo na sua carta de 2� de maio. Parece
que se trata de umá carta anônima, porque é pou
co provável que alguém se chame Floriano Floreal.
Mas por outro lado, as cartas anônimas geralmen
te são usadas para ofend-er o destinatárlo e a sua
é tão generosa ...

*. *

Você me diz q�e lê aemanalrnente os meus,
artigos e que já se

.

acosturnou a concordar G_O�
eles mas nesta último (realmente o antepenúltl- .

mo) 'sobre Brlzola tem uma grande curiosidade em

.saber o que eu entendo por reforma agrária, já
que aflrmo "que não se trata..de dividir a terra e

entregá'la a quem queira ocupá-Ia". Se não é as

sim, diz o Floriano, então como será?
.*. * *

'EU diri� a você que a reforma agrária é uma

das coisas mais complicadas da política social. Se
recuarmos no tempo, verificámos que já no segun
do século da nossa era, os legisladores romanos
Tibério e Caio Graco (irmãos) tentaram uma le
qlalaçâo agrária que previa a. dlstrlbulção de .t�r
r:as devolutas e foram ambos mortos pela reaçao
dos conservadores' daquela. época.

Você diz com muita razão "que a terra é um,
dote de Deus e, logo, não deveria ter dono". Em
teoria isso está certo. erribora essa sua afirmati
va não conduza à reforma agrária, mas à coletlvl
zacão do campo,· transfertndo a terra para o domí
niô do estado. Mas há outro aspecto a constderar:
a temi existe para prover a nossa subsistância..

,

Como existe cada vez mais gente no mundo, a

terra tem' que produzir cada vez mals , Então a

preocupação dos governantes é fazer com gue
essa terra seja entreque a quem possa trabalha-Ia

. e fazê-la. produzir o m·áximo .

* * *

.

Vamos fazer um exemplo bem cláro: Suponha-
,mos que a USATli possua unia imensa gleba, de
100 milhões de metros quadrados onde plante ca

na e crie .gado .. Para facilitar a nossa. conta, SW'

ponhamos que essa terra seja trabalhad� .po� cem

famílias. Os que advogam a reforma agrana mcolil

seqüente, de véspera de eleição, propõem que es

sa' gleba seja distribuida equitativament� pelas
em famílias, ·cabendo a çada ur;n� um mllhao de
metros quadrados. j

* '* *

Parece um rac-iocínio lúcido. Mas será? Pois
a experiência demonstra que não. Se a' gJeba �o�
distribuida pelas cem famílias a produçao .calra
verticalmente, por falta de unidade operaclon_al,
de comando unificado, de capital de manutençao,
de �aquinaria, de téchica e mais. urna série de
carências.

* * *

El'ltão qual será a so'luÇão? Nem. será neces

sáriamente a entrE!Qa da fábriea ao operário, riem

a glebâ ao trabalhador rural. Ern ambos os casc:s,
a so.lucão será mecanizar e ,-aumentar a produçao
e a prôdutiYidade ,de tal ordern que o operáriol-u�'
bano e o trabalhador rural possam ganhar o sufi
ciente para á sua subsistência.

* *

* * *

O trabalhador, rural deixará' de ser um bóia
fria' a �artir do momento em q�e ele ,..-:- mesmo

não sendo o dono, dá terra onde trabalha passe de
ca'pinador braçal, de cortador, de cana, de descas:
cador de milho, de abridor de valas, a operador de
máquinas agrícolas., Então teremos trat.�ristas,,

operadores de colmetadei��s, pilotos .de aVlDes d�
',' inseticidas, operadores de semeadell':as., de capl
nadeiras, de roçadeiras, de retro�escavadeiras pa
ra abrir valas, eté.

*

Há muitos anos, visitei no estado �orte-ame
ricano

;

de Massachusetts uma fazenda de porte
médio operada por três pessoas: o dono e dOi,s
empregados, que dispunham de �m parque de ma

q'öinas de 26 Unidades, desde caminhões comuns,

até tratores de esteir'a e niveladora� pes.adas. Re',
sUltado: os dois trabalhadores rurais do' senhor
Fry (era esse ó nome do fazendeiro) ganhavam
máis do que eu que era, bancário' altamen,te cate-

,

. gorizada lila Brasil.
.

•
"

,* * *

Não afirmo que a terra não deva ser distri
buida ao que nela trabàlha, mas eu ainda penso
que, no atual estágio' do problema,' a solução mais
lúcida é aquela que está sendo usada pelo INCRA:

entregar a terra a €Juem já a utiliza sem titulação.
I'sto é, o posseiro de boa-fé.

.

* * *

Outra solução é d.istribuir entre os. trab��h�
dores as áreas problemas, onde o latlfundlano
exerce domíniO' apenas para fins .especulativos.

*, *. *

Mas 'evidentemente, distribuir terra que es

tá produzirldo apenas por ser uma área. m�i!o g.rap
de ,é pura demagggia. Os novos. propnetarlos nao

terão corno fazê-Ia produzir. E se a terra nao pro',
duzir o suficiente, o agricultor .será sempre pobre
e carente, mesmo que seja o dono da gleba.

,

* * *

Faço votos, Floriàno, que você tenha concor'

dado com o meu p,antQ-de.vista.- De .qualquer fo�
"na, " .escreva e. ,m,ande iO ��l.I �nde.reç�,.. que cpnt.·.

:.ny:ar'emos este" assunto; qué tanto me-, envolve"
m'esrncí. por c:?rta.

CENTENARIO DA
MORTE DE �ARtBAL

,

A GRAtlDAO DE
GARIBALDI, (UI)

,

.José Garlbald], ea!).'
tão-tenente da Marin
de Guerra das Repúb
c-às Riograndense e' ,

tartnense, I foi um h
mem grato. E gr,ato a
ao fim da vida, em r

lação ao Rio Grarid.e <l:
Sul. Confessa-c e

·

suas. memórias, em q
tem .as

.

palavras d
maior eloqlo para c'

nosso Estado., Afirm��
em cartas a Domingõ
de Almeida, ex-m1ni
tiro da Fazenda da

·

pública Riograndens
Repete-o alguns ano
antes da morte, em ee

respondêncla .à ,Socre
dade Vitório, Emanu
'·n, de Porto Alegre. Na
dlatrlbes e discussõe
levantadas em torno d
sua figura, estes aspe
tos têm sido .esquect
dos, _

E .corno era visto
ribaldi pÓ1' Domingos'
Almeida, um dos mal
cultos e ardorosos fa

r roupilhas? Ouando Q
ribaldí voltou para
Europa, José Dornlnq
da Almeida passou a vi
brar . com as notícias
que de lá vinham, coo

.' tando suas vitórias
consagração: O que 6
ribaldi s e n t i u pelo
ldeals farrapos, Almei
da ,tinha na alma em r

lação à unificação ita
liana.
Numa carta, de 20

Junho de 1'859, Almeidª
disse ao HerÓi dos Doi
Mundos: "As últimas
folhas recebidas da cor
te me informaram qU61
como elJ aqui, vos acha
veis ao ladQ do imortaU
Vitor I::.manúel na def,ê·
sa da :liberdade e inde-

, pendênCia de vossa Pá
tri.a, . pelo· que· em me.
nome' de vossos 'anti
gas companheiros vos

felicito, sentido rlão ser.

portador ,da presente
por velho e enfefm�
para ajudar"vos e a esse

grands '[I'nonarca, herót
da época, na gloriosa
.empresa em que se em-

pe.nharam. ,

Pará recomendar·vos
a �os·sos concidadãos
relevareis que ajimte
vossa ordem, do 'dia 13
de abril deI 1939 com �
acréscimo do que aql:ll
mais fizestes a prol dai
liberdade ameri,cal'la. Se
forem vivos MazziAi,
Zambeccari, Anzani.8
CastelliMi abraçaoi-oS
por mim. Deus vos

guarde cidàdão ge JiIe-

ral".
'

E termina com

palavras: "VOl?SO \leih
camarada é. Hel amigo
Domingos José de AI'"
meida". .

.

Em' outras cartas, ele
fala do "nosso" Gari

r

oald!, que' se cobre de

glórias. Em resumo, o

Capitão Tenente da Re·

pública ' Riograndense
desfrufou de grande Ga�

rinhQ' er apreço entre
seus éompan'heiros de
ideal. E isto o recom�n
da a memória de nos·

sas' geraçõE1s. (Má.rio
Gardelin - de Cax.las
do Sul para o' "Correi�
do

'.

Povo", de Jaragua
do Sul).

.

Co.RUPÁ: CR$ 3
'

MILHÕES PARA O SETOS

I
RO-DOVIÁRIO Q)

.

e-O g,overna.
dor Henriq�.

,
, Córdova aprovou conve
nio, no valor de Cr$ 3,n:J
Ihões destinado aas 56

, viÇOS' de melhoram��to$
revestimento primaria

,rodovias em Corup�;
externsão de 22 quilorn
tros, aproximaqàmente.
recursos' ·serão repas
dos' à Prefeitura daque
municilflJo pela' Secretar
dos Tra'nsporte,s e o�ra�,
coni ä utilizacão de. dlsP

. nibilidades d? �un?o ES���dual de Asslstencla Ro
.

·viáHa - FEAR.
!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,,,,Ina 5�ElO no POVO -. "aragu6 do Sul�S,?' SEMANA'DE ,', A 25 DE· "UNHO DE 1982

,

O �.I]a,dor J,.eI}Pi����)� n.u :':AT�S#l . i: t.': d�� �.,ç�lta)pbtkl,� através, Clt'adllM flDY'�U;'laI.. ,.�). .'.rwelJ 'p'repara-se pira ca.mp••.natoos
I'

e ,Kilt' .M1ilpe" .,
t: rileira, �pr�pl 1'11, W do recolhimento dó I(:M IIV "_;V" ue

'. .•. lI' "" 'II ,_ •.�, , " __

�brFOf" tÓri� �RegiO�� "do. r.": �&, ,,_' trm�é� ficou acima da in- futebol dé s.l�o �_.". (ondul .tornelos Internos' " Jar�B.,,��s,JI,derl·
PDS, anu,nclb�,,9d�e � padr- FA'T'"'5'

...... ,' .:,fal9.·�� ªn4aILq...� s� cen-
t [I 't �(tJ·� "!11(I:, I . \ (ertame estaaual'öl

· tidO est�" provt e��anli�' V �o ldou no mes, .de· ebríl
COmetl'�neste' slbaAcr-"J

.

A pto,va'ciéHstrca'"disputada domlng? em -1oil'Jvill�,
.

cótr(lite� a todo§ O�H�r�flW,::- '.' '. :;_', '�'l:"C -. 'J.' ern,;9.1!� .•�p,:,.p.erto. EpsesleO . ": .

'.'
". válida pelo Campeonato Estadual deOlcllsmn -- tercei- \ Ospllotos Rodolfo "ahn

h)�: prestaeAtes e, s�cre- .

".
h .� •... :: ! Cm,_reE!'nS09}s�9�1�0�a'llm�de-nlC::t!le','qu'e- a-

'

..

' r: "

.

.

I ra etapa de resistência e quarta do ·raoklng, premiou a Neto' (equipe'1<Qtllbach _
tárl�s de 'diretórios m�2i-: e 3Ö% a, partir de um mês! u tm,clI�!{TIente pre�l�to pa- equipe blumenauense da Hering durante os 83, qullôme-:

.

·.jaraguá.'(lja"Sull � L.uis Fe-
.. cip�js para ��a r�umao:, ,', ·lu f�tivj,dad,e;:. comerpla] não ra säbadao seu IntCI<)", C?- tros de percurso, da Manchester à'Enseada. Jaraguá lipe Sada ,.ßtaaf: (equípe
nó .di�l�� :prO�I.J;1:IO, �.� 10

. .. N, , i:. ,:n, ,':',,' ) , :; . l�.s.W�Y�LIJ�mill�,c��so) neste meça neste . sábad,9! d�a .v do Sul através da equtpe da ,ASSOCiação Recrêativa Weg. 1;Giorama"!�-'Jtajaí} vence
hora�.i I �W �13.tutn�IJ.aX!.-, f'.!a . ,..."Q;,:�pvernad,o,J:'_.l;Jl'mric;w.... j Pl�!"�!rO I, ql.!���Il'i'esfre do 19,. o Campeonato. CI�adl-, '. panícípeu, embora desfalcada d.e-'seu :-prin9ipal atlet-a, ";i:àfQ;'�a( .:tel;CejFa\t:et�pà do
eoncentraçaó a dlre.çao ��- . p�r.:,qoy,a I aprovou convênio' ano. " no j.uveni.1 �e �uteb91 de I Sílvio' Roberto Ewald, que fói, acldentado recentemen-r .. CampebnatG' .: ,EstaduE:tI de
tadual do PDS dls��tlrã firmado· entre' a. Secreta- �. - ••.�."'�, � -;, ,': SF.tIao�)rdJl,.-Llga Jaraguaen- I te quando treinava na SC-301. -;Nenhum dos clcllstas 'Kar-tj em suas,'categorias,com ,os r�pr��sE!ot�.!lt��: do, .. ria �,SegurQflKI:t, efl .In.fjc c I:' I�" . C 1 'iii' �,,,. se , 09 c�,!,peona�� em obteve a claasíftcação até, a quinta colocação. " e a8sim'lß1antiveram ..a llde-
partido à

..

nível mU�_I.9w�J . maçoes e a .Prefeitura de . - -�.__........�... apreço, partíclpam �IO Mo- Neste' dia 20, domingo, a quarta etapa de reslstên- rança.na, classltlcação ge-
a orientaçao �·l.prºgral!lkl.: "eP.m�tode,..y.I�il1l90,'íhCQ.ll1. , ':lC !':JJJT.A .• rJ Iha� Sel�t?,. OereallstaUr-

j
eiae quinta do ranking será em Tubarão','nl\) S,!Jt �o E,�- .. tal-por pontos. A.compe-'çáo '"que�dével s�f_ !iádg'às çlusão das abra�·d.e -,ccna-. c.;... ,,� �aude-.,bu.ßIilI do brast- baI'!Q,. �_I\.1�J,���, �A.J}l� e�g, -tado. 'r.·.' ,:t.., _ ... : -: tição "eVe 58 partlcipan-convençoes q�e Ja com�- t�u.çao da .P�J�9FlÇj�;dªlP9.-. .lej�o r,p�(x@·,ml,l�to a de.s.e- e' Jarlta. ,

.

.

.�. " '1';. J!S'·"
'

CAM'PEONATOS SESIANOS .

tßs e /contou com um ex-
çall) �:'�(1:{�,�!I�rsi� �!c�' :!ffl.,açd� ��.m!'lrca>Jo�aJ,.,.a� "jª�,., ,pr.�oGipälm�9t� pelo,,,) �-' UI,""..... . - .. ..,. -;

�-
I A Eletromotores Weg. jã.coriheoe ·seus adv�llsárjQ-�' : celente' .público RO ,Kartó-:riOS mwiICIPIOS. egu o, c.lspomblhd,ape.s,. � fl.lJ��c�J;, ,Qal«,o .11'l�veJ ;econo.m.cC?, �€l No .sãba,do pas.s.�do, .dl_3 par,a o 'Oampeenato Estadual Seslano de Fute�ol e d� _ dromo Municipal 'de Ca.Lenoir, é inten_ção prllJlor-' ras j postéil� ,�,:,çf!.s,pp,s!_çaQ. ,edup�ça.o :e,,,,p,ela. ca�encta 12, ;estavam pre�l�tas\as Futebol de Salão, que começam no dta 18 ,de Jl.Ilhol• II; ,çador dia 5 passa.do.dial"'ã COFistituil';'ã'o fie ctui-, p�la �,St sa_o .,0 total qe d� Rrof!�sion�is,r' OI Brasil ·i p.ar'tldl3s_ .8.A-tre .RIO ,M.olha a FUl'ldição Tupy� No cfla 18 as partidas serão em JOin-. Os resultados desta eta�p�s d� ,rvere�?o.res .(.rulp�r!: .Cr$ ,lo 633.; 1iJ2� ,OQ '''o' 'I 'J j $e'!l. "a!l,Jaí!lW1te- -?er:.ea,,,ci1e "x,-!Seleto, lJr:ban� x Mlrtes ville e, dia 25, em Jaragl!lá do Sul,> nas mesmas datas pa por categoria, foram osro�,as � �,a.r�,9nJc��(�;,f!.�,r, ,:.,'1 ,·..

·

..•1 ,r· ,......",. ,1,J).I.Jh�.QIe.:,:'OQ mJlhoes,d�. e,Arwe.g.tX M�r'l.sol, CilU� .em qUê"aS represéritantes'do Seside São\ �erito do segutntes� 1.aJ2.a catego-compoftelT] ��.,,::.llat.!-'�als .
" ),. de.lltes.carw.do.s.,J> que.:,da· foram trafisfenPas para o 'Sul e Porto União estarão medindo forças, para apon:tar

.

ria' ....... 1�0) Rodolfo Jannprese��á�, de v."arl.�>s ;r�W- T,rês imagelils barrocas uma média d�. oito cá�ies' final desta fase: de acor., o vencedor destas duas modaUdades, ,que disputarão Neto (equipe Kohlbach-Ja-rentes .

:>, U do Século XVI,JiJ foram rou- para. .:.c"da, lta:blt8llte aCima d? com o
.

preSidente AI- o título com as (i}ampeã's das 'chaves :que envolvem Weg raguá do Sul)., 2.0) .Ctóvis
,\ :

.. "

fi!.';) ba.das·;'da Igreja de SaFlto( 'IPe�:JA ta,l]!o� ....ßegundo. �a", clO!",e �a ,Stm�s, da LJFS. ·eTupy� .

I "
.•.

.:.0:0 /. IConcatto (Cl;l'apecó), 3.<:)
.. .

•.
' .b,o:: ,i, ,.J .• AntôniO dosl, Anjos, .:.em·, 90s"dQ(.IIJ.amp�.. Nem 5.� HÇlJe, J.ogam as 14 hora�, . Ar Weg, neste ,dommgo, enfr-enta o 90ntln�mtal. . Cláudio SimãG (ßlumenau)An�nciou, tamb�m,:�, r�íj;. Laguna, Utor.al,SwJ ·de .san., .d!l ,pop�h'l2ã�, .. brasileir_a na Arweg, Seleto,. x R,IO preparando-se par� O E�tad�àl, Seslan�, já que seus ad- e 4.0) JÚlio PrQilst {Blume-lizaçao, ��.;-J;Jorl{1qoP.Q:h��.;, �.!.Callarinlilr.' oe até & "fIlO"! . t�rn. -1jIS�,�teI'1Gla od?nto�o- Molha •. Urban� x, Mistes as versários são muito bons' nesta fase. , nau)., 3.8 ,categor.i8\.,.."... 1.0).

em.. data,a,ln�a ,�ao dt;l,�lm-, ;.mento a pol�ia ,local"'não 9.!�.a" cpr,IJI;lJeta. I So 40� 15 horas e" as 16 horas, _. 'ti ,. . '. Luis' teUpe Sada. Graaf
�díl, q�rGQr}:rß,�t��ç�p :geJto-.. ·:,t!3m qlJa,lqu�r pista dos la- têm. �ssistênci� relat!va,' Jarita � Arweg. '.

.

19. UCRE e VIC:.C�,��i,iA ,NO-ATLETISMO -
(Itajaí), :. 2'<�}' Max.. I' tMohr

dq�,,Os �J,_��'epo�. d5\INt�" d�pes,::. ASi im�gens rouba- pu sßJ�, ,fo�am ao dentista I ! JQ.��� �SÇ9.LA.. ES
., -:; '. ' (Bh.,1mel'lau),. 3.0) Charles

O,emocra.tlca F.�I)I1IIl:�,IJ�, ,cC?: r das, �sao d� .�ossa;,Senho- ,p.�l-e ,rne!1o�,"\u,ma vez. na As próxima'�' rodadas
...

Em vista do mau te'!'po reln�nte, emBlumenau, oca- Seeberg (ltajaí) e 4.0) Lúís
m.o pprt_e d9, ..S!=lU

..1P�'pg!öa:;f, ra do, Rosár'i{i)", Nossa"Se' ,'vl��'I·�_:mEUs, da metade são estas: dia,�6/6 - Rio slao das provas de atletlslTlo ���X Jogos .Escolares de Otávio Oalp'asquale (Flo-
ma,. dê r:t.'0bil��aç,�o.. RW,ti-:. ) nholi�,:da .Cç>npeição e :São, dos bra.$'ueij'ps .jamais se Molha x Seleto x Urbano e Santa Catar.ina, que r�cent.�mç�te foram dls�u!aços .�m .rlal'lópolis);'.dári�'r F,sper�-�,�,��e de,.3 ! D�mlilg(i)s, 'lah�m çJa.,cotoac :,ç0':lstlltQu�,com�.um d�estis- Arw,eg x M.irt�s; d)a 10/7 Brusgue,. o ..

que oQrigou a. dlreça.? da,comp�tlçao a sus- ': ;'. "1.,)" J
.� � _1Tl!k fl1u,lhElr�� �nt-e_gr.an;-, .da -imag'el11:. de' Nossa·Se-· ta.. " t· " ,�.. •

.

- M,is:l!es x S.el.e�o,: Ur,Qa- peRde.la, nao fo.ram �eall�das 'B. �� f! 3. et�pas d,O•.

'

'

..�_cl�s.sl.fiça��o .J?<?r pon- í,tes .da �OF,-.e�\�r,,�,e ,r.�I!Ip,t ,nhor:a do .Par,to ':ßl,um co-' ,1, 'N';:-, '.' <:.i/",., no x Jarita e Rio Molha'x C�mpeonat�., de ,�AtJetl$J1lQ' ... A Ulillda_çl� OperacIOnal de tos" do Camp��"atH,:�sta:das para, ,çie:��tef ,�p,rJ?�Le: . r,a,(;ão ,t6do ;em ourQ, das '.. Àrweg e, dia '17:/7 -,,,Ar-
.

Educação Flsica e �esporto�, t!etermln�u .quE;} a�uelas 9.u�1 de".K,a�t e '.� .se�I..llnt�.mas' .polítiGos�e Plilrtidá- imagens de f)lo$sa Senho .. , , "O araSJlL.PQssi.!J 166.826 weg 'x, Urbano, M.istes x pr9vas-fossem r,€lahza�as. no �.a�cI.Q,i�dla 12 de �unho, 1.a e 2.8 calegorla.;-:- 1. )
�ios,. A ,AOI=: .t�m Jíqj�. 12,0 . "ra· das Dorés Este foi um . dentistas registrados' nos Rio !'JIolha e Sel�to X ,Ja-' na pista da Universidade Federal de..

Santa Catanna. '. \ E\qd!llfo..���n-N�W,. 9.Om 30
!fjretóriös. i\n�W�I,�d!?,�., e,,�m, ; c;i9S ·maiores , .r.aubos, el1'l', ,,€..onseJlit,oS:.; regionais de 0- rita. "",, '.' A 19.a UC�E, de ,Jaraguá. do Sul, �steve �epr�sel'l- I .p.o�tos" ,g,O) r. c;lovll?,? C�n'funG.iOllamento, .

(mm, ;�O .. ,ignejas já prla't<io�c;tos" i1a� ,,�9n;t�wgJaj o. q,Ue. significa . " tada .pelas atletas Doris Mana ROl')chl, Clarlce Kuhn c�tto .co,-m 29, e 3.�) Clau-
mil mulheres fi'liadas no 1��:I�I,cidade. ;.;t":',j ,�I •. " .u�a·:p.ara cada.tgrupo' de: CÂ.MPEQNÁTO· ADtJi-t·O,�· (estas são atleta$.�dotadas pe'l'a flrm� Kohlbach), Rose- \ dlo Simao �ôm 24: ponto�.Estado. Pela. I'R,I:;:',de ·9.9- � .'\.i; ":<�.

.

1 .782 habitantes. Para \! m�ri do' Nascimento, Raquel do. NaSCImento, R�s�ngeJa 3.8 categOria � 1.0) L�lsru��! c�ncorq� ,àf �ep�aÂQ7 ',,- 3. •. ,". � ati.ngir,.,a média recomen< Foi concluído. o returno. A. Lazzaris e' ,Regina M.aria AfI�oA.ius; 'sob a onentaçao Felipe Sadà Graa�, com 30
ra, a Sra.

(: r,IIargrjt (JS.iq\:l�i- , ,'
..·:0 "goveillhadQr

•

H�nrique däda. pela '<;>rganização do' Campe.Qnato Git�dino
1

do' técnico
. J�sé ..

Augl!lsto: ·9aghonJ. . P?ntos� .2.0) Damel Bon-
ra Wulf. .�i' "1':'" "Córdova el'ltre.ou\semal'1á MundIal' da Saude .(um pa-, Adulto .. Conheceu-s� en-. A p�ttlc!paçao .da' eqUipe d� 19.a UCRE fOi exce- glollo e, Charle� ,�eeb,erg

: ,," " lLl:...c.hl.. :�,..:'I'.� ,passalila' chequ�s ,a ;33 pre-
ra �,ada 1.200 ha�ltantes), t�oh,as �qujpes 'q�� d,ISPW- lente, haja vIsta que obteve o vIße-camp.eon�to ,(2.0� lu- C?ffi 25 � 3.?) Hdano Bon-

I' .�. ,( (·t;:H I.ly ':;'1' ··feittIJlr�s· do Estado no va-' C0!'ß. a. po�ulaçao que o �arão �s fin�i� do.�ertam?" ,gar), suplan�ada aJlenas pe}p.1.�_UC!RI:. (Flonanopohs). gJOUo Filho com 20 pon-
·

,Ate o...:·allQ ·do.l� .mÜ;"o 'Ior de Cr$ 88 mHhões pa- pal�., POSSUI. a!u.almente, que sao Ja�lta,. Mlrtes, RJO A 13.° .UCRE, de ItaJal; f�1 a terceira c?locada., ,. tÇlS."
Brasil terá uma·, ,p(ilRula- -ra a' tmpiäntação de' Galça- sena�,. �ec�ssa.rlOs mais Molha, Cereahsta Urbano -A� melhores colocaçoes f�ram �btldas for Dons

No dia 26 de junho� a úl-Ção escolFiri.zável :�e JPQ . mentos, ab.ehuras de r,l0-
.49 mil dentrstas. , e Arweg '.

Ronchl (1.° nos .10� metrO.$,Gc�m llarrelras e 2. n? salto
tima etap� 'do Camp,eona"milllões de. pessoas, com vas ruas· e cônélusão de em altu!�l, Clanee. Kuhn. (1. ólug�r no, saltQ' em altura» e

. �o; 'será em.
\ Itajaí.'

.

Jm�l1os de 29..:aJ:1�s;'l tia,;fai- ',oliras' sociais .. Os recur'" .

' A Liga Jaraguaense\ de Rosemen do NaSCImento (2. !Jo� ..1.00' metros rasos. ,

�.. mai& "qqJliial,-,dé ·-7 (�ps ,'sos dazem, par.te: de ,.Pro; .

.
, ·.i.

I .
Futebol de Salão reúne-se ATLETI�MG MENOR�S '

. .

14 anos a' "'sccaJar,izaçã9," .:. A '. tA' . .

" ,', t d d t· sábado pa Jaragua do sur estara representando nos dias 19 e
, ';,," .I!� �."., ... grama �e SSI� enola. �os o. Instituto Nacional de na ar � es e '.

�

20 d .' h C t E i+......., I d Ati t' . o Me- .

,nps ult.u:nQ� �0.,a!10�;·."t�) : Municípios. ---;"' ':PAM, do.• ,t' '.. ..:' ra définir o. eS�,uema final .
e J4� o, no ampeona O. s..."a",ua '. e

,

. � Ism
.. Fara uma Assina1ura,�i,lizou;,se e.r;n E?7;'�IP'or ,�e'ilf,: cMi.rn:i:stério dö" 'Interior 'e 'Ä91�,,!!2!�,�ao e �eform� de disput�, a�ravés de ta- nor:s ate 16 anos,·na UFSO, em :f.lonanopohs. �ar�l,cl� .�. '; '.'

fQ a, .61'l·p�rr.celi1tq,�"""". res- foram rep'assados� a'o 'Ei?' gra.n� ncr�,.. est efe:, bela dirigid�1 já �uer todas para0 to�as as' atletas que t0ll!aram, parte na 2.
.

e �. L, < .' / '.

pectivamente ·em,;�97Q,.e, tad'o-' atrav'e's da Sude'sul ����äo le\t�n.1:a1)1el1t� �un J'onarão entre si. Os J'ogos etapas,do campeonato ,de atletl�1110 dos X. JESC, alem Ld'O··i'(otrr·e
..
I·O·· doPovo'�, '\.: ., . I:IIano e SOCIO·economiCO '1 .

H • ,,; di' M' dt· .'
,1980, a realidade do mo- 'Esta e a segunda parce-

.

....
'

começam dia 25 proximo. e 'rma arquar .

,.' .,' .. '.

mento' indica que a edl:lc�- Ia dos recursos('do PAri/hi i>a[9.�Y�G!0,qli4r-1 questoes ° campe_pnato 'será tambe,m p�ra as .ehmlnatonas
.çäo. .básica. e ,ar�du�QãQ 'cada um dos 9S'!múhicí�: ..t1Jj(1p1�.rJ�.� 1)0,.'Estado .. T_?- ,ao Campeonato 'Brasileir,o .t!e_Atleti.sm� de Mep9res flté
,�ré-e,scQ,Ia.r �evem. ßer: Iplios recebeu em ·tTIérlia1 2 "-dfll?{"':�i}/���f;el.wr_;;ls �st�� Estadual de Bola0 16 anos, p�ra O qual.o tecmcQ Oagl.lom 'espera pelo me-

prioridades � ,�:�I:J,�sl(�iqnfli�J' : miJhões, e"meio' :qEr'.�hl�é�tl ;:.��; ':J�ci�z 'ri3��s����s Fell)lnino foi em .

nos classificar. três atletas..
ao. 10l1go �e: top� 'eS:�GI dß-:l 'fó'S'. f,A' pril'neitall parceJàl ':PopYläç)'pn��s�ä1.i:uação·'sb':' 'J'" '6 di' S· I ': ", I

C· h -d
1 'i

f· I- Icaq�,de.O!te.tlt�1j ilPtjt . .l Lide Pi����m�'\�"1)er)ef!ei_Õ�, ':çMJ': e �s���.t�·r�:, f\.lndiádà aragu.. O" u .. ; I. 'on ·eel· as. as IDa IS as'
..

'
.. ,.,' .. li ,..:, ·11! '.' '. 1'-1' : 54'::rrrumcrpfo� -t::orii ··r.eput-' .a�, setor'" .i:,Uräl" situáção··' �'.: ,.....' . -.

-'

,

.

", '
. 'J' "llr ";\,,,., .. , ('S""'sl"no ""alor de C"S"143 ' '" .�. I

, '-'Lt'· .� d' <'o ....."A. Federaçao ,Catar:men�., , -'::;"'-.' , J • "' .. ' 'v
,

v
.

I
.. , e,c.orV;>;t:IJICa. a !VI a e m-' '_.

. A PÇlrNf: d-e :agor&,.�,q,tJem r <.tnilhões. -:'Aó"rtodo:1 'já ;?f�' ld.ú'stri�k)" �:ß 'õutros' .iEm· se .�e ,�oeha e. Bola0 PJ:o
I,perder a � Garfeiira" pWacio":f. ,.tarn ::beneflciadóS\ 8'7 'mu� .;.1' r

. ,{ng�$. j I, em 'irilrita ; m,oveu .em �aJ:'.a9.uá ,d� .sul,
,ljIaJ.de,Ha9Ni�àção '-0 Ger;'j hillicipj'Els em Santa Catari- ."I'Il-.agU; .. -,.,._"., �,.)L· • " -

.: < sabado.e domingo ultlmo�,
"

" " , .,-."", ú' ')
. &[!Qs"a.fi.�tua��o se Inver _.

C' 'b Atl't' B -t,f��adov .de". ,Registllo .de:: ma ::>6uar�mirim,""�er pa, .

teU�. �m 19�Ô, a 'erias 35%' .:f1?" �U e, e.lco. aepen
.Velculos I ,e.,(dema;s do«ú-r' Sçhr'Geder Massaräntduba ··'d

' .1, '. I"! l. , ..
p

,� I.a .,dl,..o Campeonato Estadual
"

,<' , ., ai popu �Çflg Jaraguaense d· B lã F'" e,.�enlto� decorrentes da le-, e B:arra V�l,H�il\�?' y�It;l,,�o
-

,r;eS'id�1i\ AE! �r�ª�·.urbaíiá�··e;··. €lnJ+�� '�om
.

�aml'"planrOt"lc'�lpua .

,glsaçao Jederal,de :trânsi- l!tapQcu, sao� mi:!lilclpIO:S' u�r
"

'úis'o':,
..

·-,.Cl '.'

t _. ,c� -.u<J ....
•

.

. -.
,ta" í:l.ã·O:'.Rt;ecisa ,rnais.'·el1l- miêrorregiã'o i,nclúfdq�"f1,o�' � C tl:l���!���"" r�I:PO�:� çaC! de s�te. eql!lpes1 se�-
,�r.en�ar� o proc;;esso 'BUro-, PAM� .,

'
'v." >:.. ; ;'7;0Ibl';�' 'd,! 1':', H4.. t·i.'-:i ..do.. Ba.ep'end�" :Tupy e, G.lo-

••.
1 'r"" .JO resl ff,·na ,area urua .

d Jo' 'lIe Vasto Ver-cratlco para pedir ai seguri-" ,
,." ," I,'.. ".>' '.

t.!
,"', o (

Id'
ria e InVI',

da via. Com uma simples
.. na, quesd ao qute;'d edlxa de. de Blunienau, Pinguins

I··.. ...
. ). . pr.:eocupa as au on a es ..J. I d .

-I • G
.

a 's de'so ICltaçao "do, Ifiteres�a .. 1 � �
•• :.: ".' _! � "',

�..: II '-municipais que entendem1 Jae , ata-"7�"" � U81r c� _ J
do .

d d''''
.' •

ii
. <., :' .... Timbó e Vasconcelos Dru-, In epen entemente {:Ie· I'mpressionante: os gas- necessana '.'segurar" o (,... '. '.

.

, comprovação de sua· perda tos 'anuais com o consu- trabalhador no melo ru-r-61, .;mond .. de ,MJal.'. ,... '
.

" ,�. I

p� ��tr�vio ou da, publica� mo' do leit� ·no �rasil, por émbora a ação' seja difi-
. '

tijQ �a. Imprensa, a segun- incrível .que. Rareça, . são cultada pelas boas pers- . Após a� disputas ßrelj-
��l'l����q�ÔC�m�\ls��ft. mendres do que com be�. pectivàs oferecidas pelo minares, isto no sáb_acdo·,.

f.9.r;�Cd·1!.I8. .

. . ·bida$. alcoolicas, Em 1980, ..• parque I fabril 'do municí- classifi.caram�se.· 'T u p y;
. '.llií�' ,e�isã? ,é do eon.se- 1,2%. do Prodútp IJntern?':, pjo. I

. Baependi, Vasto Verde e

· 'rO
Nali:Jonal do. l1ranslto,: Bruto ,,- cerca de 150 bi- .

,
I

'

Glória, - q[)Je 'passaram"a.-
l�Vés �a. r'�s'olução '. '" . Ihões de cruz�iros foi sor-

.

disputar o título, sagran-.
. �/8�, e fOI baseada na vido na forma de leite, in do-se c::ámpeã a Associa-

,�Ói1arJa do.Mii�istério' da natura. Nesse mesmo ano, No ano p.assádo, o -Sra- ,ção )\.tléfica Tupy (�oln-
�bu.rocratltal;ao �ue ��- os gastos com bebidas', si.1 deixou de' produzi·r. o viJlE�), qu� na nn�1 g�rih<;W· .'r

lN>fle.c.eu 9°fmas sIJIlph!l- desde a mais Si.rFlples ca- equivàlente a 2,1 trilhõ�s/ ° campeonato' por 'äpeöas
.

�c�ras -par,a a concessao chaçota até o mais. caro de cruzeiros, em funçao um palito de diferença ..:_

.,..��9U��. lyÃ�� �os rl�- scoth, alcançaram. .1,8Ofa do. dos' dias' feriados "enfor- 1.313 contra 1.312. obtido'

mf�·entos. A ,�m�dl�a aph- PIB, ou .seja, 2;30':o;bilhões .. cadös"".e fins de semana. pelo Vàsto V.erd� .. Emjer-_ �

cas�� em todo o Pais. e os de cruzeiroS. ° �umer<: � O cálculo :é do. .lnstituto de ceiro lugar ficou o Glprra
tos devde descumpnm.en:. favor. do� b�berroes, �tl!t .. ,Elesenvolvimento �conômi e eIT.l qJ.1arto".p,Bl:!�pel1pi.�" I

dos: ., El'!l .... s�r .. .c�mumca_ cos hcana ainda maior. s� co e Gerencial, órgão v,n� Iindivh:;luaimente; 1'\. � m�-'

6(1
. ao ,�IOI�t�rJO .,da"Des se computas�ß "\0. .• 11iI.O�fJ<;". culado ã '-Federação. das Ihor foi' Rita, qa Tupy" Sô-.

"
. rocratlzaçao .

./

" mento resultante, do" con� "'1ndus'triäs' do Estado. Es.. nia, do Glória. (3: .F,lúbia,. q,o
\� '�2-'. , .�·I trabando de bebi?as, qU? , se ;. valo;',"fepresenta 9,4 Va.sto VEirde.··

..

,.
I

foi ign9rádo pelä .pesqul- por .cento do .produto in-
, A partir' dp�pró�hn�:·�e-. s�'\ :j; ...,'( ,," 11'1 '�'", ''', terno 'blluto brasileiro, em

'!�estre, '0 trabalhador' ·te-, f'''' '1' �'I'I ''''.' 'rn: 'números' afuälizadO,s. Dos
" ,.

\ -i,;.,"�. �l
'1'a, de 'três em três lme- ':\ "'

..... ' 366 dias de ,1981 - ape- . FUNCiONÁRIOS' • " ",'1' :.Ilt.

'�s,; 'informações' atàaliza- , , 1 o ,�. I : • ,,�; .' "n�s' 24.��totani eletivamen- POBl.ICOS';-- F�'·., ,; ,I '�.i' ,.

d�$ 3eP���s����bf(���� A arrecadaçã� �e l,d� I te �dias! t.ít�.is, ,; êbtmêé;a '··'íerçâ-férr'a,a·, 0'\1
de ß,aral'ltia do. ,Tempo. de ,atingiu no mês, <:le', april, Torneio de Futebol de Sa- '

SelYiço), não dependendo em todo o país, Cr$ .... '. --- -' -� _ � •• .Jão._..disPlJtadQ� _entt,@_t1!P-n " '0

�I� de seu sindicato de' 1.64.955.110 mil;., total �el ci?n?rios da_:> rrP�rt,i_ç'pes\h fi,.,,'
C'élS&e·lfànhMhS�ui�'l;bn." 4' por � êenib: . súp�rrdr ao;, ,��rça q� 020 .J�,!Lc�!xas ,.P�bJJCffS_ f�p�ral, estädual I.

tt:olar sua conta. I'sto se- verificado no ��s de ma�'t 4� � 'I!.�.Qa'r!��..l est��t �e:ndo 'e \r:nuoicip'al�: � IQt�da.s" '�r:n

possiy�� � cCi)fri,> ,a çimp�an-' Iço. "Nq" 'Pl1ifl)6nlo quadh- exportadas
r
mensalmente Ja��guá do 'Su\. :Na· es- '�J

ão <te'''Úrflâ'J'dirdMn'éia,� mestré "dê/ânö',' segunél?i pela Cooper..Qar;t.a�!a.�\e G�· ,trela, a. Te;lesc t�pleol:l Q
e está sendo estudada dados divul�ad�s pelo rJIJ-, ruva, para BuJnos Aires e jS�ma� P,

or 4 a

�].�Quint�- 'fi
elol.eJJ�ãricô· � Nátröhi:Jf ,da" 1 ;,isf�íio' a.á1 P'�.rén,dal. � �.r-� M�nteyi<!é�, s?�undo ,in- feira Jogoram U

rI
x' Ra-

.
.' ,', ,." , ..

r; ". r"itação 'e o ·SEftPRe.-; f reCãdâ.dtty't1é !·ICM lätmglUc fHt1ttãçaQ'. do,., 'Pr.e�f��n.� ldio' :"'Patrul��a; ,i· 22 _,.

:.��� -i!.i)�!1'( r;,:..... ,' ,.
. ,�,.-:'"j:=;;".:"':í ,_,_ ••.:._ ...... '!'. ,

dl'SSO,' a empresa Cr$. 63�d.. 1..

10. 707 mil, çeJ .�ãl't.\iela�r-;.e(jopêratt\rà; Ht-· F "f"M;� "Rr6.reitlJra· dia 24.' ". l �
,

.
'. t, B k ,}?,up I'X:�'C' ·I'·I'C I

. ·,!1""'''.''',\' �·,··,,�t ,.� ... ( ...... �. o. "'i ,... ' .'.
:. ",rfã5·ie�hiãr:4o'g:��êP�g;r:. :éeifli" 95',8'·'por cento

..�,�, "larI? retz e, que �m :::,..-e····. OI Ic�a.' lVI
e XI .. ,

e e��
,

,M9n�ª. Y�clt�� q!J!..fic rf.rente.'J� frc��e:�9m �f?f.�A;:',/, .��: �j "'�'�ê""�;':'�;:: .
'" '.'iite'S tclevidêrs"'·ncilC>pràzo ;1'9" Jßerier. :";'àtV,verifiçaâài �o�' ahn.l· estev,e 11a,,,.�r�entma·li," 9��a,2"?; -.- Sarrar x,. Fc'�"',:'f;

':'E":lm"."I'.'D·e<�.n'·d·d·i�o�'."t'r,;·.·.tf·· ':*".:.r',·,.··. ,.·�.f...
,

... C'O.. m'::;'.·?e·.i;.. ·�r�:.'c��· .. ·I'J,·D·.�I. t't.�;ífe�·.ri'!'fk" ..y.,.''e>.·•..�I··"C'�'<u'·"·�I:o::-;s;t\'!..
;»

...
i

L'.td·.'a"".'..J!.:",i'.•,,:' ;',i gal, fica S�j�ita à multa- rl)��:\11�,·j·P.�.r,Jpqº•. ��q!) ,aro; ·e�"hö'Unlgti�h�pM:e.�etrb�,. lr�rr: "., ." .• _ � -It .

".�.
.

U.. .

. .":tde 15% sobre o· débito passado. J::stes. n�meros, ·dlv,ersos. cÓQ'tratos de e��, ,�,'As par!lda'S e�ap se de-
. .,1, ",."..:". '''i;,,�;..,;.:', .. "'eJC,'�";i,:;;,;;,"',k',,, "';;'>-"'�:':';;1'*'.,{�;J. .!i:.� .,� ',.., ""j�A,,�_:'l::'é ·my.à'sö;"'d'e"1it�""'3'O"Cll�nf.· siJ1rlifiCàri'r"cjU�,rà'·évóIÜ'ção �pórtaç'ãö: 'senvolvendo normalmente.

;..(rS ,2.000,00

Já se sàbe q�ais se;ão as equipes,
\

ql:le disPlJtarão;à fase final-do' Iy Cam
peonato Varzeano de Futebol -. Var-

.

j50/82; do Esporte'Clube Figueisense"
após a .série· de jogos extJras 'I'.eal izados,
necessários pára o conheciJ:rÍeritõ d�s
finalistas. Na Chave "A�',.�F-Jgue.lrense,;,
Veter;aJ:'los .,�,Olímpi.co� e,$.ta\l3ltl.• eh:lp,atä
dos com 4 pontos e na Chav�, �·:a'�, .._F.er-

. roso €l. Gr�n;Jio ti!1Q,am 5. .'
- '

Buscando as duas vagas,' n.a;.,qui:f,lt�
feira, dJa, ,1 Q, . �eri:àdQ., m�l'1i,cipal, ,joga- .

ram Olímpico e Veteranos, cOITh,o RIß
car aq!.l$at;1PQ.!�I]1R�t� 1.8Mm. gp!, .

{mqyafl
to o' Ferroso, Ja ·na prorrogaçao, derro-

.

tou o Grêmio por 2 a 1, garantindo a
..' .

'I·

sua presença làs'.finais.' No s�bado à

tarde, O FigUeife�$e �errotólf o� _ _Vete
ran�s por 2 a.O e 'na manhã de domin
qo, o Olímpico com a vitcfir,ia'd&:4;a'3 so

bre (> Figueirense, obteve' a
.
condição

dß ,p.a.rticiRar .Q,��.flls..� ·S�.,9,v,;i-!1t� }':Ip,:yar
�ãol82, gu� c�!ll9.Ça .•nest�i:\dE;)m.ingo.

. Desta for.liIila��;)(tle Le.�i, :FelitOSO, Es·
tofados 'Kr.ause, Santo Antôni.o, Sempre
Unidos e OIHhpiêo irão' "'bri'gar" pelas
primeiras. posic;:õel?,nesta.f�se, fi.nal, em
pusca. do título. 'Na quinta-feira à noi

te, ·dia 17,. uma rel:lnião entre dirigen
tes :das "equip.es, finalistas' determinou
o. e.squema de .disputa. e. tabela da fase
final.

.

�....
,_ "

ii . ,'C.o·uhe·ç·à,:· o·' ··Plano t-
>#

:'" .

J ..A·R r""\1:r·tK..�71.r .'i·S�A-O LU IZ:-.
I

.

'LJ
I' J'::V I � � '.! "

.p
•

,

�

I ' . ,�(.. , '; ,

.

.
.

\ 250 totes residenciais, á�4;l.IiI; pa�liI, 1E!l!ler, co mércio, e fins Institucionais. Toda Infr.aestrutu-

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

c.:r; I
,_.

.- _.� N' ....... -.._... . '" • .'" I

.1.-1. b jU á·Ji OS,
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



O Dr. Antônio Carlos' ral, que vira contribUir'
Konder Heis, ex-governa- para a fixação do .homern
dor d.e Santa Catarina,' re- do, campo na terra.
cebeu em sua residência QUADRA POUVALENTE' E·
de praia em'�rmação, o . FESTA

.

_

prefeito Salim José Da- Neste sábado, dla 19,
quêch, de Guaramlrlrn, .corn início· às 17 horas, a
quando por mais de hora

.
contecerá a solenidade de

e meia abordaram assun- inauguração da quadra po
tos diversos, dentre' eles, livalente, construída em
claro. a política-partidária. área anexa a Escola Bási-
Salim Dequêch, que é ca. "São José", de Rió

ami.g@ pessoal do ex-go-
.

Branco,
.

devendo contar
vernador, disse que !Kon- com a presença de auto-

·

der Reis irá participar ati- 'rldades municipais e con

vamente da c a-rn p a n h a vidados especiais. A rnes
eleitoral pelo seu partido,' ma foi construlda com re

'conferme deixou claro ao cursos da munlclpalldade,
'alcaide: quaramfrense, a- .eustando Cr$ 800 mil.'

i

creditando que dentro de Para maior brilho ao a-

30 a 40 dlas, Konder Reis contecimento, a Associa-
vá ·cerrar fileiras e parti- ção de Pais e Professores
cipar ativamente do pro- daquele estabelecimento,
cesso eleitoral, para que o programou uma festa [u
PDS

. C?�SOlide..
urna

gran-I� nina, co.m
várias atrações,

de vítona em
..)5 de no- como casamento calplra,

vembro ,

"

quentão, pinhão, além de
.

' ELETRIFICAÇÃO RURAL completo serviço de bar e

Noventa e cinco por, restaurante.
cento da

.

zofta rural de
G,uaramirim .

terá enterqla
elétrica, estando .a exe

.cução dos 'serviços à
"carqo da Erusc. A decla-
ração

.

é do prefeito rnunl
cipal, adiantando que já

· foram iniciadas as obras
de extensão' de linhas nas

II localidades" de Tlbaqí-Pu- I

".
tanqa, Ti�a Baruffl :

e ·Rio
TABELIÃ DESIGNADA. - da Prata-Serenata, numa

__.....__�_�_� ...... -: segunda etapa. Ao total
,são 26 quilômetros de li
nhas' de eletrificação ru-

CONCORR!NCIA POBUCA N.o, 06/82

A,PREFEI:TURA MUNICIPAL. DE JARAGUA DO
S.UL faz .saber aos interessados que encontra-se

aberta Concorrência Pública para receber propos-'
tas com vlsta à alienação de veículos, máquinas e

sucatas" diversas, pertencemtes à· Municipalidade,
pelo prazo de 15 dias, com encereamento previsto.
para o dia 25 do corrente,

.

,

!
,. \

O Edital completo e demals informaçõ.es, pode-
..

'

rão ser obtidas na Secretaria Geral, Praça Ângeh)
Plazera N.o 247, no horárto normal de expedlente.

Jaraguá do Sul, 04 de junho de 1982.
�

�
Victor Baue'r

Prefeito
-

Municipal

. ESTADO .-OE SANTA CATARINA '1,,PREFEI.TURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

, A V I S· O

I
ÁUREA I

MÜLLER GRyBBA - TABE,"IA DESIGNADA

'E D I T A L \

Pelo presente Edital de: citação pedimos aos se- .

nhores ,abaixo/relacionados que compareçam em nosso

Cartório para tratarem de assuntos de seus interesses:

ARNALDO LAZZARIS - Rua Julio Semi Tavares

Nesta - ADEMIR FAGUNDES � RiJa Fritz Barte!'; �51
- Nesta - ALFREDO, MARQUARDT - Estrada Rio
Cer.re" - Nesta - CONFECÇÕES DERIM' Rua Caro!
los May, 152 - Nesta - GENESIO FAGUNDES -

Rua Fritz Bartel 151 - Nesta - IVO MENESTRINA -

- Rua Jolnvllle, s/n.o --'- Nesta _; JOÃO RODRI

GUES - Av. Mal. Deod.ore, 05 -. Nesta - SEGlS�'
MUNDO GANDOLFI - Rua Santa Catarina, s/n.? -

Nesta -ALFONSO GESSER �
.

Estrac;fa Bananal do Sul,
GUARAMIRIM..

� TEREZA DA SILVA· "'":""
'

AlC Hospital',
São José --:-: NESTA - SERAFIM DIVIGILLE Pon-

ta Comprida GIJARAMIRIM. � - -'

JUíZO DE' DIREITO ,DA.. COMARCA DE JARAGUÁ DO SOL
\.

.

.'.

EDITAL DE CITAÇAO

.

O DOUTOR HAMIL'fON PUNIO ALVES, JUIZ DE DI

Rj:ITO DA COMARCA DE JARAGU4 DO SUL, ESTADO DE

SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...
.

...._ ,

. :' FAZ -é SABER a todos ·quantos '0 pre�ente
, edital de citação, com o �razo de trinta (3e) dias virem GU
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por 1

.' parte de HElENA DA ROCHA SOARE$, brasileira, viúva,'
.. agricultora e MARINA SILVA, �rasileira, solteira, agricul

tora, ambas residentes e domiciliadas em Três Rios nesta
cidade .. e Comarca, através de seil bastante pro�urador
advogadG dr. Osmar Dutra, foi requerida a ação de USUCA

�I�O ESPECIAL N·o 8.53�, para aquis.ição do sElguinte
,movei: - Uma área medindo 153 ..616,OOms2,. fazendo
frente. aQ norte com o Ribeirão l're� Rios, onde mede
202,50 metros/lineares; no travessão dos' fundos ao sul
cor:nterras de L'eopoldo Biese, com igual medida (202,50 m)';
pelo lado direito, com terras de Hénrlque Walft, onde me
de 750,00 metros,� e pelo 'lado esquerdo com terràs de

,
Leopoldo. Biese, onde mede .747,00 metros.

Sendo da primeira requerente posse 'equivalente à
92.097,.00 ms2. DESPACHO DE FLS. 15 verso e 16: �

61 :9,1,9,00 mS,2. DESPACHO .OE FLS.
'

15 verso e 16: ---,.

Citam-se o proprietário dq imóve'l por mandado é os

. confi�ahtes d:a imóvel, e, por editl:!l, com o prazo 'de
30 i "lias, os

.. Interessados Incertos e ausentes 'sob a' ad
vertência do art. 285 e .319 do CPC. li - Oficie·se à
Fazenda �ública Federal, estadual e municipal para man i-

.

festa�em mter.esse na causa. III - A citação inicial
.

valera para todos os atos do processo, marcando-se a au
diencia de justificação para o dia 05/08/82 às 15:00 ho
horas. IV - lt-se. Ciente o MP. (as) Hamilton Plínio
Alves - Juiz de Direito. JS .. 4/5/82.

. .

.
: E, para que chegue ao conhecImento de todos os

.lnteressados al{sentes, incertos e desconhecidos' foi ex
dido o presente edital, que será publicado na for.ma da
lei e af-ixado no local de costume', às portas do Forum
correndo o 'pr�zo' �e 15 dias, para c?ntestarem, querendo, �
contar da ,nt,maçao.da sentença. que justifi.car a posse,
sob pena de serem t,dos como verdadeiros os, fatos alega-

_

dos pelas autoras. Dad� e

��ss.ado nest.a cidade de' Ja
ra�uá do Sul, aos 04 d,as o mês de maio do ano de
m,l nove:centas e oitenta e ois. Eu, Adolpho Mahfud o

_

subscrevI.
,

'

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz ..de Oireitõ

.

/

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDO$TRIAS METALORGICAS MECANICAS E DO,
MATERIAL_ELJeTRICO DE JARAGUÁ DO SUL

. S�de. Própria: Rua João Planischeck, n.o 157
Fone: 72-0367

EDITAL' DE C'O'NVOCAÇÃO,
.

O SINDIICATO DOS' TRABALHADORES NAS
INDúSTRllAS METALÚRGf;CAS, MECANICAS E DO
MATERIAL ELETFUCO DE JARAGUA DO SUL, por
seu Preside.l)te convoca ,todós' os . trabalhadores
SINDICALIZADOS das indústrias metalúrgicas,
mecânicas e do material elétrico, para compare-,
cerem a A.ssembléia Geral Extraordinária a reali
zar-se_no dia 19 de jl,mho de 1982, às 8:·00 horas
em primeira convocação, ou as 9100 horas em '.se
gu�da convocação com qualquer' númeró dEJ' Assel-.
ciados pr�sentes, em ,sua Sede Saciai sita a Rua
João.�Planin�check 1J.0 157, para discutir a seguin-
te ordem do dia: .

I, - Atualização dos valores referentes ao

pagamento da mensalic:lade shiídical.
III ,_ Reestruturação da Administração do Sin-

dicato.
-

-

OB�ERVAÇ�O: � importante qu� os traballila�ores
compareçam munidos de suas carteiras de sócj'os
,do 'Sindicato;!'

,

do. Sul,: 07 de junho de,1ß82.
, } ,

.'

Celso S. 'lVIed�iro,s,' J
.

Pre':sid�nrte, " �: .....

volta das 12 horas,' quan
do serão entregues as me

dalhas aos vencedores.
Participarão desta pri

meira etapa o Clúbe Blu'-'
menauenSe' de Caça e Ti
ro, Clube de Caça e Tiro
Dias Velho (Rio do SUl),
Cruzeiro Joinvilense, So":·
ciedade DeSportiva' He
creativa 11ndaial, Clube de
Caça e Tiro Frederico
Dolmann (Timbó), Socieda,
de Araújo Brusque e Só:"
ciegade Esportiva e Re-'
creativa

.

Rio da Luz, de
Rio' da Luz I" Jaraguá do
Sul.

.

Esta prova, alé{Tl de
,contar ponto para o Cam
peonato Catarinensé tam
béh somam pontos para o

raoking da Federação .ca
tarinense de· Ti,ro ao Alvo.
, As'etapas seguintes se�

rão desenvolvidas em to·
das -as cidade� que tenham
cluQes

.

particiPando.; f '

lançou campanha, I do'

.
, "lo:ld:er ;B:eis .

vai' parli,Cipar ,d'o "
.

cám'panba· eleitoral,· -,

'

pelo' POiS

N'O "LAURO
ZIMM,ERMANN"
Dentro de 45 dlas, se-

"rão lnlclados os· serviços'
de implantação. de uma'

quadra polivalente no Co
légio Estadual· "Prefeito
Layro Zimmermann" j o

que abriga maior número,
de alUFlOS -de Guaramirim.
Sua construção dar-se-á'
com o emprego de recur-'
·sos oriul'ldos do' poder pú-
bUce mwnicipal.

'Sociedade' Rio da· Luz no

'EstaauaJ de .Tiro em Indaial '.
/

A Sociedade Recreativa
Desportiva lodaial, promo
ve .:neste final-de-semana
a primeira etapa do Cam
peonato Catarinemse' de
Tiro, categoria arma lónga
(carabina). Sete clubes
estão inscritos reunindo·
aprox.imadamente 25 atira
dores. As maiores chan-

·
ces são para o Clube Blu/
menauense de Caça e

,Tiro e Clube de Caça e

Tiro Frederico Dol'mann,
de Tinibó.
ApeSar' do favoritismo

· destas duas agremiações',
o Clube de Caça e Tiro
.Dias Velho da cidade de
Bio do, Sul poderá ser a.
grande surpresa desta pri-'
meira etapa. As provas de

,

tiro càrabilila deitada e 3
x 40, terão, início neste sá
bado, às 9 horas, s�ndo
que o encerramento deve
rá aCOlltecer domingo, por

,Sesi já
Desenvolve-se em .todo o estado de Santa. Catarina desde

o úLtimo mês, a Cãmp�nha do Operário Padrao de 1982, reali
zada anualmente pelo Serviço Social da Industria - Sesi -
em �odos ?S Estados da Federação.. Em' Santa Catarina, a pro
moçao esta a· cargo do Departamento Regional do Sési ,em 'co-

,

�aEoração com as indústrias e com os órgãos da imprenllà' que
,�ao apontar o representante catarinense que participará da. fase'
fmal do certame, a ser realizada AO Rio de Janeiro e Brasfl.ia.

, QUEM PARTICIPA
'

,
De acordo com as

.

normas que regem a promoção será

c?nSiderado operário aquele que exerce uma arte ou ofício, ligado
d,retamente à produção, até o nível de mestre geral ou chefe
de seção incl�sive. Ficam excluídos os empregadQs qJé desem
penham funçoes na parte administi"atiwa ou' na direçãó � da em-

SINDICATO DOS TR�BALHADORES NAS
INDOSTRIAS METALORGICAS MECANICAS E' DO
M.ATERIAL.. ELiÉTRICO DE JARAGUA DO SU�·
Sedie 'Própria: 'Rua João Planischeck, n.0-157

......Fone: 72-0367
."

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'
•

Pelõ' presente Edital 'ficam convocad�s tedos'
os associados ao Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrtas, Metalwrgicas, Mecânicas' e do Material
Elétrico de Jaraguá do S!-II, para reunirem-se em
Assembléia Geral. QrdiJ:1ária AO próximo dia 19 .de'
junho de 1982,·às 9:00 horas em primeira cenvo

cação,ou às 10�00 horas em, segunda.convocação,
corn qualquer .núrnt3ro de assQciadqs presentes,
em sua sede Social sita a Rua João Planinscheck
n.o 157, para tomarem conhecimento da seguinte
ordem do dia:

.

! ,.

,

1.° - Leitura, discussão e votação por escru
tí,nio secreto el a conta de receita e despesas, as
sim como relatório da Diretoria refe·rente ao ex,er-

.

cício de 1981 com o parecer do Con'selho Fiscal ..
2.0 ....:._ Demais atos prätlcados pela Diretoria.
Jaraguá do Sul, 07 de junho de 1982.

, " .

Celso S. MedeiJos
presid'erite.

, �id;ªsc �:.vac�na bovinos'.centra Difte'ria \" cà'
, ,

.

a aftosa e combate'
I '

vítima, fatal
I

.

morcegos vampiros
\ .

, A Secretarla da Agricultura e do Abastecimento,
através da 'Companhia Iintegrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa. CatariAa (Oldasc), iniciou segunda
feira, dla H, nova etapa de vacinação centra a 'febre
aftosa, á de número 46, no território catarinense, es

perando vacinar 2 milhões e 200 rnll bovtnos no Estado.

Todos os municípios da microrregião - Jaraguá
do Sul, Corupá, Massaranduba, Guaramirim e Schroe
der - estão promovendo a vacinação em seus anlrnals.
Em J;uaguá do Sul e Corupá, área de atuação dor Es
critório da Cidasc local, comandado pelo médico-veteri
nário, Dr. J10ão Manoel Bazettí

. Marques, existem cer

ca de 17 mil cabeças, no entanto, o índice de cobertu
ra aUnge a· apenas, cinqüenta por cento, sendo o fato
atribuído a falta de conscientizáção e oomodlsmo do

produtor/crlador.
- ,

.

\ \

Apesar da aparente baixa 'ocorrência da febre· af
tosa, a Cidasc está desenvolvendo bolsões de reslstên- .

ela da 'vlrcsermedlante vacinação perlfocals, control-e'
de trânsito, atendlmento. às propriedades atacadas, por
tanto, é absolutamente necessário que os animais es

tejam vacinados, para que não ocorra uma nova epide
mia .

"Um caso fatal de .

ria foi registrado no
:

niCípiÇl de Massarand
vitimando uma garota
seis anos,' residente
1,'0 Braço, do Norte. A
rldacles sanitárias de
saranduba, Jaraguá do
e do III, Centro Adminis

.

tlvo Regional de Sa
com sede. em Joinvl
preocupadas com um
'sfvel surto, tomaram
providências necessári
promovendo o bloqueio
clnal da área, realiza
terça-feira, dia 15. .

,
.

,

.
Esse bloqueio foi re

zado num raio de quinh
tos metros da resldê
dós pais da vítima, s(Í
qu,� todas- as crianças 'm

. nores de cinco anos re
beram a vacina tríplice,
de 5 a 14 anos receber
a vacina dupla e nos ad
tos �oi aplicada a quim
terapia;

. .J t> '

A campanha' termina no dla- 23,e, para faellítar a

'consecução das obrigações Ieqals dos criadores, Cidasc
está eomerclallzandn vacinas, junto ao seu escritório
em Jaraguá do Sul, localizado ao lado da Prefeitura Mu

nicip�l, na residência do Sr. Ricardo Schulz, em Rio da
Luz e na Casa do Colono, em Corupá.

MORCEGOS VAMPIROS
I

Nosses criadores estão acostumados a conviver .

Segundo infolrmaçõ
,

.' . obtidas pelo "mai,s a'
com o· terrível mal que é a, raiva, doença mortífera pro-. go", a garota, que 'fale
vocada por um vírus, q ...e ataca todos os mamíferos. IAprenderam também que o principal transmissor desta

no lníclo da semana, nu

doença em s.eus bovinos e eqüinos, são os morcegos.
dos hospitais de Jaraguã

Ao verem estes ani.r;nais .serem mortos e sugados, já
do. Sul, jamais tinha toma·

antévêem a ocorrência da doença em seus plantéis.
do a vacina tríplicê, talTJ;f'

Das cemtenas de espécies
-

de morcegos, apenas,
pouco dois irmãos menO?,

uma família" cem três' espéCies, são importantes na
res haviam recebido qual

'cade.ia epidemiológica, ou sejam, espécies que se ali� quer vacinação contra ,o
mal. Confirmado o casomentam de saAgué, conhecidos corno morcegps vamo. cl d f

.

piros. o.utras espécies ocasionalmente po�dem transmi-'
e i teria. que também'é

tir 'raiva, mas, sempre como hospedeiras terminais.
Qonhecida como crupe' e '

'A Cidasc, com a colaboração da Delegacia Federal que atinge, principalmen·
do Ministério da Agricultura e assessoramento da Or- te, as crianças até dez a�

1.anizaçã.o Panamerlcana d.a Saúde, :vai desencadear in-
.

nes de idade, as autorida:
des sanitárias se mobili

tensa campanha de combate aos morcegos' hematófa- zaram' para bloquear a
gos, mediante método inédito, com atuação 'específica 'área, evitando, assim; um
eontra morcegos, e que tem como prinCipal difereAcia- pOSSível alestramento,' já
ção do método anter.ier o fato de não ser.mais neces-

que não' se tem conheci.
sário capturar os morcegos,' e sim, aplicar uma droga, menta da forma de aparEt
o Vampiripte, à base de Warfarina, nos bovinos e «;}qüí- ,cimento da doenca !:la re.
deos, para que os bovinas se tornem isca�-I'etais para gião de 1.0 Braçó' do Nor-
morcegos. hematófagos por cinco, dias. ,

.

. Aplicado na dose recomendada, de acordo com o
te, ml::lnicípio de Massa·

Chefe do Escritório da Cid&sc de Jaraguá do Sul, o
randuba.

.

produto não produz proble.mas de intoxicações, mas no

vampiro é altamente letal. Este trabalho será desenvol
v.ido simultaneamente nos Estados de Santa Catarina

.

e Rio Grande de Sul, sendo a primeira aplicação pre
vista para os dias 19 e '20'de julho próximo.

_, Para tanto, em Jaraguá do Sul como em Corupá,'
a Cidasc está pl"omovendo um 'levantamento junto as

propriedades que têm sugaduras de morcegos em ani
mais. JAá houveram muitos casos de raiva na região caU
.sados pelos morcegos vamp.iros,' daí porque os criado
res podem colaborar no combate à raiva notific�ndo aos

escritórios da Cidasc a ocorrência de mordeduras por
morcegos em seus plantéis.

A propósito do apareci
mento de um caso de dif·
te.ria em nossa região,
com vítima fatal· inclusive,
é oportuno lembr.ar qwe os

sistemas são fáceis de se

rem' diagnosticados: Co·
meça com fElbre e infla
mação da garganta,. onde
ap�recér.rl pontos e.sbran·
'quiçados .que se transfor- .

mam ,em membrnnas �

placas, tornàndo respira·
ção difícil, com barulhe, e

I:! criança sente muita fal�
ta de ar.

'operáriO ":'padrão .

presa, bem como operários-padrão eleitos em concursos' ante�i-
ores 'de âmbito estadual. .

O operário. deverá qomo requisitos, possuir mais de três
anos de. trablhQ' ,na· empresa e ser siAdicalizado. O Ses,i por sua

v.ez irá observar e' basear' a escolha nos itens que ehvolMem a

vida familiar do candidato, atividades af;Jteriores ao seJ:l ingresso
.

na. empresa, a sua vida funcional, I:!ssJduidade e capaCidade téc
nico profissional, companhê�ismo, cursos realizados, prêmios e

méritos, vida comunitária, vidli €!,sportiva, vida religiosa, além
de outros fatos importantes oCÇlrridos na vida profpissional e

'familiar do candidato. .

As inscrições para participar ao certame Operário PÇldrão
de 1982, �oderão ser feitas nos centros de' Atividades de Sesi
na Capital e .interior do Estado.

.

, \
.

Ela é causada por mi:
cróbio ,que é transmitido
às pessoas sàdias, .

atra

vés das secreçôes ,·do na

riz e da. garganta das pes
soas· portadoras da doen··
ça, podendo

.

também ser

transmitida pelo portador(
-isto é,. uma pessoa apa

rentemente, sadia pod'e ter

o micróbio no seu organis·
mo. Contudo, 'a difteria pe
de ser facilmente preve·
nida ou até evitada, atra

vé{'l da 'vacinação:

A vacina tríplice é a r�s·'
ponsável pela proteçao
da crianea 'contra a difte

.

� ria, o' tétano é a coquelu·
che. Esta vacina dêve ser

. dada à criança 'a partir do

segundo mês de vida, corn
mais duas 'doses de refor'
ço. A criança deve ser @e·
vada ao Posto de Saúde·
onde será vacinada e w,

ceber.á um cartão ,com.as
datas, das próJGimas doses.

. ,

SINDICATO DOS TRABALHADO'RES NAS
INDOSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

SEDE: Rua' Presidente Epitácio Pessoa, 345 -'
Fone: 72-0572

EDITAL DE CO'NVOCAÇAO
. ASSEMBLéiAS' GERAIS

'ORDINÁRIA E EXTRAO',RDINÁRIA
O 81NDICADO DOS TRABALHADORES NAS

INDÚS'fRIV1.S· DE AtlMENTAÇÄO DE JAR'AGUAf
DO SUL, convoca todos seus associados para as'
Assembléias que fará realizar no dia 19 de junho,
de 198�, em sua sede social, à Rua Presidente'
Epitácio Pessoa, 345, nesta cidade de JaragtÍá' do
'Sul. .

\'
'

As 15,00 ou às 15,30 horas, em segunda con-

vocação, leitura discussão e 'vgtação por escrutí- UNID-4DE ,SANitÁRIA
nio secreto do relatório da Ditetoria, Balanço Ge-
rai, tudo! referente o exer�Gício de 1981, juntamem- O Governador do Esta-'
te com o .respectivb pareceli do, Conselho Fiscal. do, Henrique Córdovà, a-

.' Às 16,00 0l! às 16,30' hOliàs, em segunda con-' '. A lebrs'
vocação, autorização à Diretoria do Siijdicato, pléi' ���vo���onr�t���édro da
.tear junto à Delegacia Regional c;Jo .Trabalho, ex- (�eC?retatia da Saúde.' Pdara .

tençã{) de base territorial.•. 'nos 'm.unicípios de: '8 cOlilstrução de Unida es

Gwaramirim e Massaranduba.,· ,sanitárias', tipo "C", p�s
,Jaraguá

.

dô' Sul, '. J? de .junhÇ> de. 1.982.
'

rr.iunicfpios .' de '.' Beneyd!l;0.

. '" 'Hanz Egon BUrow . Novo e Mas,sáranduba"aos
presi(leil,te

.

. /.qy'ais serão
. repa,�Sifos

"!"""!'�__"""'."""""'..........;..i;-'!ó""!,-__...;...............;....;.....;.............,i;;"";;_ :flec�rsos.Fd�, Cr$ 2 rrlllh;�,es.
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