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Capital SUl Amerl�na dó
, Chapéu

Recebendo 35 votos dos 52 convencionais pre- \

sentes,
.

Eugênio Strebe e Enn'o Janssen. foram confiro
mados sábado, durante-a Convenção fvtunicipal do Par-

.

tido. Démocrátíco Social, candidatos à prefeito e vi-,
ce de Jaraquá dó Sul, nas eleições de novembro. Che
gou ao final, assim, uma das questões rnals, controver
sas do' setor político des últimos tempos, marcadas
por uma série de �esinformaç<?es e choques de idéias,'
que' somente o folclore políttoo pode regi·strar:

Dír-se-la até que prevaleéeu O' bom senso, '

,
Três chapas procuraram o apoio. dos convencio

nais.', .encabeçadae por Eugênio Strebe/Enno Jenssen.
Vitória Lazzaris/ Luiz Antônio /Gl'ubba e José Carlos

.
Neves/Valdlr Bruch, Uma apenas recebeu a quantlda

. de necessária de votos - 35 ."""'" eriquanto que a chapa
encabeçada por Gê Neves obteve 10 e a de Vitório
Lazzarls, 5 apenas. Registr.ou·se também um voto em

branco e um nulo.
A sublegenda, embora não aceita por muitos po

líticos' ligados ao partido de governo, no município,
era vlsta até como uma medida salutar pela chapa
vencedora. E per pouco não foi concretizada, um voto

apenas,' isto é, se. a, chapa José Carlos Neves/Valdir
Bruch tivesse recebido 11 votos (20% do total de

convençlonalsyoresenteal ao invés de 10, ela autorna
ticamente seria aprovada, pois terla desta maneira' a
tingido ao coeficiente" mínimo exigido;

.

Mas cerno isso não veio a ocorrer, pela vontade,
soberana dos convencionais, Eugênio StrebelEnno
Janssen, com um cartel político e admlnístratlvo que
os credenciam 'a vitória em novembro, Irão concorrer

sozinhos, com. o apoio de todos os correligionários e,

para tanto, já estão arquitetando os planos da campa-'
nha em busca dos votos.

A VEREANÇA. .

Um total de 47 convencionais depositaram seus

votos no "chapão" apresentado pelo par:tido, com 'no·

r.ne§ de caqdidªtQs· ..ao legjsLativo municipat"Destf;1s, 43
votaram favoravelmente, 2 em branco é 2 votos foram
anulados.

.

Da atual bancada do PDS 'na' Câmara de Vereado
res, ,quatro não irão à reeleição: Leopoldo Behling e

Adolar Klitzke (oriundos do extinto MOB), Manoel Mil':
bratz e Eflno Janssen, este, càndidato à vice·prefeito.

.

Assim, ainda, sujeita a alteração, a lista de candi
datos a vereador, pelo Partido Democrático Social, é a

segl:linte: José Alberto Klitzke, Heinz Bartel,\ Alido Pa
vanello, ArlilQldo Schulz, Ivo 'Baehr (ambos candidatos
à .reeleição), Leocádio Osmar Rodrigues (Fio), Lamo

\ Na manhã de segunda- de classe - o supermer� uma das unidades da fe· Vegini, Guido Francisco Schmitt, Valeriáno Zanghelini,
feira, a comissão de cons- cada da rua Coronel Pro- deração elegerá o seu Errol Kretzer, Alfredo Cardoso, Eliseo Ubirat�n Tajes,
trução integrada pelos em· cópio Gomes de Oliveira 'Operário Padrãd Estadual, Luiz Zonta) Antônio José Gonçalves, Athayde Macha�

presários 1D0rvai Marcatto, deverá ser desativado, Oa que displ:ltará. no Rio de do, Fidélis Carlos Hruschka; NUto José Campos, Cel

Eugênio José da Silva, Jo- mesma forma, a farmácia \ Janeiro, o titulo naciotlal. so Angelo Alquini, PauJo Sani Garcia, José Dário 'Ri
sé' Carlos Neves; mais do Sesi, .antes pr.evista· pa- ,Em Santa Catarina, a beiro, Dorival Lange, �

Dorval Spézia, Otávio Nicocelli,
Ademar I Lotin Frassetto, 'ra funcionar no mesmo es- coordenação da campa- Valdir Bruch e Ruy Dorval Lessmantl. O nome ao atual
este investido nas funções paço físico 'ocupado pelo nha cabe ao Depart�mén· vereador Eugênio Gascho está também I incluído, no

de secretário - executivo,' , supermercado, d�verá. a- to Regional do Sesi, e em ,entanto, �segundà-feira, na sessão legislativa, anunciou
reuniu a imprensa para a- gora ser implantado em Jaraguá do Sul, está sen- enfaticamente' que "não sou candidato". Ele alega 'Súa

. nunciar detalhes do novo outro local, no centro da do realizada através do idade (64), preferindo dar o seu lugar para; outrf> .

supermercado do' Serviço cidade, ainda indefinido. Centro Ide Atividades do ENCERRAME"TO
. Social da Indústria, em OPERARI() PADRÃO Sesi.

.
,

Jaraguá do Sul apóia, para a Assembléia Legrsía-'
_

Em razão da apfoxima- construção na rua Coronel' Visando premiar <6 ope- As empresas poderão se tiva,' o deputado Octácílio Pedro Ramos e para a, Câ-

Çao das eleições de no-
Emílio Carlos Jourdan, no' rário que mais contribuiu inscrever até o dia 30 de mara Federal, O' deputado Pedro Colin, caAdidatos à

vembro e as inúmeras mo.
: local onde aciteri,ormente para o progresso da em- jülho. Mas, recérn'"aberta reeleição. No encerramento da convenção, realizadá

dificaçqes, introduzidas na
funcionava o Posto de presa e do municipio, a- a campanha, uma empre· no Clube Atlético. Baependi, falaram Eugênio Strebe,

lêgislação, no sistema ele- Abastecimento. .

través do espirito de com- sa já se inscreve.�, a Mar-', candidato à prefeito, Victor Bauer, o candidato a vice

tivo direto, 'à.' Comissão A comissão, qU,e irá ad- panheirismo,) dedicação e catto' Indústria de Cha- t governador Victor Fontana e o candidato ao senado,
Ex ministrar a construção e assiduidade, o Serviço SÓ- pétls e Cordas, empresa Jorge Konder Bornhausen, CI.ue a"'radeceu ao mUli'JicÍpio.eeutiva / da Juventude' .

.... �

mocrático Social convocou os materiais, anunciou que eiai da Indústria-Sesi, de que conta com 427 func:io- a confiança e o aplauso, destacando a união do PDS.

'�e Corupá, do Partido De. a empresa vencedora da Jaraguá do Sul, está ini-
.

nários, dos quais 152 con-'· O deputado Esperidião Amin, candidato aO,governo do' E J
.

,mocrático Social, convicou cohcorrêncià pública pàra ciando a campanha para correrãO' ao titulo' de ope- Estado, falou por último, teste'munhando aos conven- m aragyá do

ass�mbléia para o dia três a eXecução da' mão-de- eleger o Operário Padrão rário padrão da empresa, clonais e públiCO que pôde, pela manhã, em, Blumenau, ISul está a.maior
de Julho, na Sociedade Es. obra, foi l Com�trutora Ja- do Municpio. adqUirindo assim o direi- sentir efetivamente "o cheiro d�' vitpria, graças à coe- / '

portiva e' Recreativa Han- raguá Ltda, tendo o De- A campanha é uma ini- to de disputar o tittJlo mu- são do partido e a UA:1 trabalho conjunto"', como tarn· coleção de cartei-
sa Humboldt (Atiradores), partamento Regional do ciativa do Departamento nicipal. É desta mesma bém se sente em Jaragi.Já d� Sul. e em todo o Estado. ras de,' cigarros,'
com início às 15 horas. \

Sesi deleg.ado autorização rNacioFlal do Sesi, em âm"l empresa, o operária' pa- ,

S d
' para a contratação do.s bUa nacional e. a exemplo drão de Jaraguá do Sul, Produtores.. rurais receberam .prêmios da . América - do

egl:ln .0 Herrmann Sue-
senbach, preSidente da 'trabalhos ql:le têm um cus- do que ocorrerá no Estado do ano. passado - o Sr. SI'
JD to de Cr$ 14.430.900,00, de Santa Catall..na, cada Joaquim \Bento Pedrottió Com a finalidade de ince.ntivar o desenvolvimento U

s Cb; basicamente a as- sem o reajuste, com .tér-
-----��....._-----_.....--------- da agricultura, o Ministério da Agric[I,ltura, através do Célio Alberto Eisenhut,

e�. léia versará sobr.e: a) mino em janeiro de 1983, (urso intenslv,o de InglêS básico. ,no "510. tuis" INCRA-I'nstituto Nacional de Colonização e Reforma chefe da seção de molda·
esc arecimentos sobre o ou seja,� 210 d.ias ope�á- Agrária, instituiu o prêmio produtiVidade rural, pre- gern da fundição da Ele-
Pleito de 15 de novembro; veis.

. .'

No período' de 5 a 30 de julho, das 19 às 23 horas, miando os melhores produtores à nível municipal, re- tromotores Weg, tem uma

bl planejar a forma de O custo total da obra totaliiando 80 horas laula, será ministrado no Colégio gional, éstadual e nacional. '. coleção rara, 'de carteiras

. oriJlntaçao ao' eleitörado deve uhrapàssàr' Cr$ 30 Sãf> Ll:Iís, um cursp intensivo de inglês básico, pelo Na última semana, os produtores rurais modelos de. cigarros. São 6.650

em todas .as. locall'dades iillilhões, sendo que o ser- professor Abílio Accioly Bello, com aulas expos·itivas de Massarandtlba, Guaramirim e Schroeder receberam
.
marcas di.ferentés, de 186

d M vico dá' estaqueamento já e práticas, com recursos de áudio. Serão utilj.-zados AO cheques dß Cr$ 8 mil, medalha de honra ao mérito e
pases e regiões do muno

o unicípio; c) avaliar o foi iniciado. Será erguida curso um livro texto básico e dois livros de exercícios, diplomfIs, entregues pelas autor,idadeS munic'ipais, por do, qUe o .cQloca como '0

trabalho de ,qualificação. em terreno de 2.197,80 m2,'� pOSSibilitando, com isso, o desenvolvimento da capa- intermédio do I,ncra. No município de Guaramirim, uma principal colecionador do
eleitoral realizada pela', dos quais, 1.315,58 m2 de cidade de compreender o inglês falado, falar o idioma,' outra solenidade será reaUzada, nos dias 24 e 25 de gênero, da �mérica do
JOC \, t'd' do'IS ler e escrever. julho, por ocasião da segunda festa mwnioipal do co- S I É' t b'

,..

b
. com f> apoio das de� area cons rUi a; �rn .

u . am em o Ur)ICO ra·

lllais lideranças do ,p'.ar'ti., pavimentos (o inferior será'
.

Segundo o professor Abílig, o c�rso é dirigido à lono, EJwando os vencedore.s do prê:mio produtividade sileiro a ter registro no

do' d) para depÓSito), onde fun· jovens e adultos, sejam eles iniciimtes ou !'falsos lni- �ural 1981 serão· hoména{!Jeados..··
.

Livro Ir:lternacional da I'n·
"

apresentar oficial· cionarão o supermercado� ciantes",: ligados as atividades de 'exportação, impor- glaterra.;:_ "Astral", enti·
mente os candidatos da. padaria e açougue. O esta- tação, 'secretárias, exe.c!Jtivos, gerentes, profissionais VEM AI, A 1.a TAÇA '�CORREIO' 1:)0; POVO" ,DE dade que reúne os princi·
JDC de Cf>rúpá para a Câ- cionaniento frontal deve- 'na indl,Ístria mecânica e metalúrgica, estudantes, pro- FUTEBOL INFANTIl/JUVENIL pais colecionadores d�

Smrara de Vereadores, .os rá ter aproximadamente fessores �Í1fim! a todos ,que ql!!�iram dominar o inglês, Ó Jornal "Correio do Povo'" e tl Grêmio Esportivo Juventus carteiras de cigarros do

s. Herrmann Suesenba. 70G m2. .através de metodologia simples, d� fácil aprendizaäo. irão promover, brevemente, a V Taça "Çarreio do Povo" de Fu� mundo. O "Correio do Po·

. prev.lsta. pa r.� ,.a.p.,o, �.,.' '. 'p.e..rm. er.c.',a.do: _ a.n.t lg ß.· re. 1-. '.,

é das; l�h.90>às, t7h30, até_:io ß)a 2 d� 'jJjlho. P )JUstd ..r.mesr-n,Cl rnlcrar·se �p0!l ,Cl _Cop� do Mund?, .. '.'
"".' .••

. ;:�. >··,t.a·:p.'.O., •...r, ::F.la.·,'."'..

,..,i.'o ·.:.' ..J
·

.. 6.:sé ·.,·.·..•.:.·.·..•c..
··

..

9
.. ··.n.·ftP.,.r:I:i•..•.:.';••.,a

at b v ,'d' "·C· $ x'" '1"" ." I'"<d-''' ":' .. "1/'·
'

.. '.'
."'"

l·d· "
.c,'

'';'/':1::4 Ch\lmamO�,a,Cltenç.§lP. d�s:eventua,ls.)nteressados parEli'es.sa.. . , . !F" �JY"

d J sem léiá,.: ljma chop����..Vird:i�aç·ã�" �a' �çIÇll?�eCt�:a�f'� ev e,r !i:) mI, !nc, UI o al?s IVroS !exto e ,6 exercl� .. sensacional promocão. que visa estimular' )
.

't" .d f t:b I:,' ..... do I"Ün poúêo';i:pó§r;·e ..,9 :c:o",\

.

(opa: borários mud�m Campanha irã alistar novos eleltoreslpora o munidpio,
outra vez

. No' perlodo de �.o a 29 de julho, será realizada

O inido das disputas db em Jaraguá do Sul a campanha de qualificação

XI,I Campeonato Mundial 'eleitoral, objetivando aumentar o contirifgente
eleitoral do muníclplo, hoje aproximando-se

de Futebol, na Espanha, dos 29 niil aptos a exercerem o liv.re e demo-

mudou !çompletamente os crátic'o direito do vota, nas eleições de novem-

hábitos da população .de DATA DIA DA SEMANA HOAARIÖ�OCAUiJAÕE LOCAL----
.... ·

Jaraguá do Sul. Çom a se- 01-07"282QU,..NTA�FEIRA "1-9 às 22 horas Barra d� Rio Oerro' Esc. Básica J. Duarte Mag. \

leçãd classificada para as 02-07-82 SEXTA-FEIRA 19 às 22 'horas Rio Cerro I Esc: Reunidas R'ici'eri Marc.

S"mifinai.s, O [araquaense 05-07-82 SEGUNDA-FEI'RA 19 às 22 horas Rio .Cerro II Esc.·Reunid·as Prof. J. R. Mor-
"

b 06-07-82 TERÇA�FEIRA 19 às 22 horas Rio da Luz I Salão Barg
.

viverá ainda um 011'1 pe- 07�07-82 QUARTA-FEIRA 19. às 22 horas . Rio.da Luz II Esc. Isolada Rio da Luz II

'riodo completamente dlfe- 08-07-82 QUINTA�FEIRA 19 às 22 horas' Rio da Luz Vitória' 'Esc· Isolada Rio da Luz (Vit·)
rente daquele tido oomo 09-07-82' SEXTA-FEIRA 19 às 22 horas Jaragl:Já 84

.
S. da Soc Heer. 25 de Julho

normal. Nos dias de jogos ,12-67-82 SEGUNDA-FEIRA 19 às 22 horas Garibaldi, Salão Franke

da Seleção. Brasileira, a
13-07-82 TERÇA-FEIRA 19 às 22 horas Jaraguazinho Esc. Estadual Santa Cruz

14-07-82 QUARTA-FEIRA 19 às 22 horas Nereu Ràmos Esc.1 Básica Emcl. da Cunha
cidade fica praticamente 15�07-82 QUINTA-FEIRA 19 às 22 haras Barra do R. G· do Norte Esc. Isolada R· G. do Norte

deserta, pois algumas em- 16-07-82. SEXTA-FEIRA '19 às 22 horas Três Rios do Norte Esc .. Estadual Max Schubert

presas páram O expedien- 19-07-82 SEGUNDA-FEIRA 19 às 22 horas Santa Luzia Esc. R. S. L. "Elza Gi Ferraz"

te, enquanto as reparti- 20-07-82 TERÇA-FEIRA '19 às 22 horas João Pessoa Esc. MUIiI. Machado de Assis
21�07-82. QUARTA-FEIRA 19 às 22 horas Ilha da Figueira Esc. Isolada' Ilha da Figl!leira

ções: públicas municipais,' 22-07.82 QUINTA-FEIRA 19 às 22 horas Estrada Nova Esc.. Beun- Est:Julius Karsten
': estaduais e federais, além 23-07-82 SEXTA-FEIRA 19 às' 22 horas . Rua 12 - Jolnvllle Esc. B. Prof, Heleod- Borges
de bancos, estabelecimen- 26-07-82 SEGUND�-FEIRA 19 às 22 horas Nova .Brasília G. t=sc. Mul'l.

A.lhano KanZ.ler'.I'tos comerciais e empresas 11.27-07_82 TIi:RÇ.A_FEIRA
19

.à.
s

22.
horas Ilha da Figueira Esc.4B. Hol .. M. Gonçalves

Prestadoras de serviços,
28-07-82 QUARTA�FEIRA 19 às 22 horas Jaraguá Esquerdo Esc. Mun. Cristina Marcatto
29-07-82 'QUINTA-FEIRA 19 às 22 horas RIJa 98 - GIJanabara Esc.. Munic. Alberto Bauer

mudam seus horärtos de
.' De acordo com o roteiro; no período de O município de Guaramirim irá também

atendimento para assistir 12 a 16, 19 a 23 e 23 a 26 a 30 de julho, os qualificar novos eleitores, de 28 de junho a 16·
as partidas do Brasil. Afi- lnteressados serão atendidos no Fórum Desem- de julho. Neste sentido, o Dr. José Temís-

nal, este é o país do fute- barqador- João Thomaz Marcandes ds Mattos, tocles de Macedo, Neto, Juiz Eleitoral. da 60.8

bol. no horário normal de expedlente, prorrogado .Zona, estabeleceu o roteiro que. será 'este: dia
até as 22 horas. Nos dias 17, 24 e 31, sába- 28 de junho - Escola municipal João Pereira

Nossa seleção, depois dos, das 8 às 11 horas. Nessas datas eltadas- lima: em Ribeirão da Lagoa, Escola Municipal
da vodca (União Soviéti- o atendimento será junto ao Cartório Eleitoral, Taquarãrnbó, E. I· Timbiras em Estra.da Bana-

no Fórum, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas, nal do Sul e E. I. Ponta Comprida; dia 29 de
ca), dó whisky (Escócia) e quando também aqueles que desejarem pro- junho '- Escalas Reunidas Alfredo

.

Zimmer-
db café com leite (Nova ceder a transferência de seus títulos de uma rnann, Bairro Avaí, onde serão quallãcados
Zelândia), parte para en- secção para outra, devido a distância de 1.0- também os eleitores residentes' e que irão vo-

frentar a massa (Itália) à comoção, terão oportunidade de fazê-Ia. tar na E. I. Lauro Carneiro de tovola, da Tlfa

(A Para os procedimentos legais da qualifi- da Fábrica' Juriti, Escola Municjpal Ilha. da Fi-
O tango rgentina), dias cação eleitoral, os lnteressados deverão apresen, Qß1leira;' dia .12 de julho - nas empresas Ener-
2 e 5 de julho, às 12h15, tar qualquer um dos seguintes documentos: cer- ge e Rodolfo Jahn- Escolas Brüderthal e Ro-

horário de BrasHia. tídãe de nascimento ou casamento, certídäo de dolfo Jahn; dia 13 de julho - Escola Serenata,
quitação do serviço militar, carteira de identidade Escola Poço Grande I, Escola Odilon Vilela

in!')tru':'1ento públic.o de que s7 infira .por. direito. : ; Veiga em Po.ço ��alil_��! e ... I§.scQ��j: B�siGa .Sãq .

ter o rnteressado 'rdade superIOr a 18lanos e do Pedro, de Guamlranga; dia 114 de Julho -

qual conste, também, os äemais elementos Escola da Caixa D'Agua, Escola do Quati da '

necessários à qual.ificação, docum,ento do ql!J�1 Corticeira; .dia 15 de julho - Escola Paulo
se infira a nacianaUdade brasileira, originária Wagner em Jacu-Açu, Escola. Augusto Lemke
ou adqUirida, do interessada e, no caso trans� em Jacu-Açu , Escola. Básica São José ' em

ferência entre secções e municípios, o título Rio Branco e Escola Isolada 'Barro Branco;
de eleitor. '. dia 16 de julho ._ Escola ISolada Novo TiI�agí

As fotografias serão pãgas peja Prefeitura �l'Ide também serão qualificados os' deitores
Municipal de Jaraguá do Sul,. residentes e que irão votar na E.. I. Emílip

EM GUARAMIRIM Manke JúniOr, do Til;>agí.
.

(ome�ou a constru�ao do novo supermercado do Sesi' de J�raguá do Sul

bro. O Dr. Hamilton Plínio Alves, juiz Elei
troral da 17.8 Zona, aprovou, terça-feira o ro

teiro da comissão de qualificação eleitoral pelo
interior e periferias' do município & Jaraguá
do Sul. Os locais são es Seguintes:

lDC Irá esclarecer

Tu�o, lógjco, vai parar
outra vez. Os horários' no- .

vamente mupam. Em Jara
guá do Sul, o comércio irá
parar iàs 12 horas,. rjea
brindo às 15, com expe·
diente até as' 18h30, o

mesmo dos supermerca
des.
Em contrapartida, ps' es�

tabelecimento bancário, de
acordo com ó estabeleCido
pelo Banco c'eptral, terão
epediente apenas das 7h30

.

às 10h30, para atendimen
to ao público.

o eleitorado de

. Corupá

, PDS' sai I com, candidatura única
Strebe' e inno. na dobradl--=nh-a�-

Educação trata
· da efetivação de
professores que
atuam em caráter
temporário.

Por deterrnlnação do se

cretário Pauto Geuvêa da
Costa, a Unidade de Ad
mnnistração de Pessoal da
Secretaria da Educação
está agilitando a execução
dos termos da Lei n.o ....
6.0�2, de 17 de- fevereiro
de 1982, que efetivará os

professores que atuam em

regime de caráter tempo
rário, no âmbito, 'cio ma

gistério público. estadual.
Os trabalhos de efetiva

ção' serão processados no
· mês de julho, quando os

candidatos poderão com·
.

parecer às Unldades de
Coordenação Regional e

ao Instituto Estadual. de '

Educaçäo, para apresenta
rem Os documentos com

probatöríos especlflcados
no Edital n.? 001/82, da
Unidade. de Adrnlnlstração
de Pessoal da Secretaria
da Educação.

-

Para tanto, os professo-
res admitidos sob o regi
me dessa Lei, deverão pre-
'encher os seguintes' requi-

I· "'S'ito�-,-· t). Es!ar oéupandö'�
vaga excedente, . com re

gime de trab�lho de, no

minima, 20 horas sema'"

nais; �). Possuir habilita�
ção especifica na· discipli
na ou área de ensino em

· que atua; .3). Ter, no mi
:nimo; cinco anos ininter
ruptos ou dez· intercalados

,..de tempo de �erviço no

Magistério Público Esta
dual.,

.

Os professóres que a-,
tendam essas exigências
legais deverão

. çompare·
cer à Unidade de Coorde·\
nação Regional a. qual o

estabelecimento
.
em que

leciona esteja vinculado.
Na área da 19.a UCRE, que
compreende os municipios
de Jaraguá do Sul, Schroe·
der, Massaranduba, Gua
ramirim ·e Corupá, existem
vários professores que se·

rão beAeficiados pela no

va legislaçã\o, de acorçlo
com a diretora Iris Barg
P'iazera.

(
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

,

CONCERTO'AO óRQAO" '

Um .b'elo: �petáculo mt:Jsical '0 pú:
blico [araquaense terá oportunldade
de apreclar no prõxlmo día quatro
de Julho, domingo, na lqreja EvaÀ,.
géliça tuterana do centro. Na;ÇJu,el�
dla, ,o Pastor Hans �pring" de Porto .

Alegre, que inclusive já trabalho..u em
Jaragl,Jâ do Sul,' na Pàrõqula da Bar
'rá do Rio Cerro, irá apresentar um

conçer�o ao órqäq, de in!J�ica�, ,eni
ditas d� compositores famosos, den
tre os quais Bach, .BU.lç:t�huç1e � Vi"
valdl, Começa às 19 horas e é aber
,to,,� tbd,?.. ,a c�'!Iu,nidade. O I Pastor
Spring, vrra a nossa cidade para par
ticipar. também das cQUlemOrijçõe,s
dos sessenta anos da Paróquia da'
-Barra do Rio Cerro, cuja fundação
deu-se a 1.° de julho de 1922.,

ORQUESTRA VEM NO DIA 10
Com o patrocínio d,� Prefeitura

Municipal d,e Jaraguá do Sul e apoio
dá Socieda� de Cultura Artística e "

,Comunidade Evangél;ca Luterana, dia
1 (} de julho vindouro, estará em nos
sa cidade, para urna apresentação 1iI�
lqreja-Evanqéllca, a Orquestra de Câ�, I
rnara Jovem de Ivoti, Rio Grande da '

Sul, que tem mals de 130 apresen
tações em várias cidades do Sul do
Brasl I. Essa orquestrá, "llér:n de Ja
raguá do Sul, se apresentará tarnt
bém em Rio do Sul, Blumenau, Brus-,
que e Joinville, sendo sempre muito'
elogiada pela desenvolt.ur.a. dos seus

integrantes: ßach, Corelli, Bartok,
Haydn, Beetho�en, Nepumuceno, Fol- :,
clore Brasileirô, integram o elenGo
de músicas_ que serão apresentadas
ao públiCO jatagl;laense, que terá uma,
rara oporturtidade de participar· e a

preciar a Orquestra de Câmara"Jo
vem, ,cu�a vinda � nossa� Cidade foi '

anunciada com exclus,ividade pela co

luna.

GRUPO ,fOLOLóRICO ALEMAO
O 'grupo folclõrtco. "Stadtsi,ngschu

le
. �bermoor", oriundo da' citfade

de Bayern, na Alemanhã, esfará se

apresentando nos estados sulinos do
arasil FlO mês' de .aqosto. O grupo é

.

composse de. 35 figu��n��s e possut,
um corpo de danças, uma bandlha
típica e coral misto. Esse grupo fa
rá uma '.',toür.née"� pelo Brasil, se a

presentando em Potto Alegre, S�9
Leopoldo, Guarapuava, São, Bento. ·(fo
Sul, Join\fille e jar�guá do Sul:"A
coluna vai voltar .ao assunto, com
maiores detalhes, pois trata-se de al-
,go sensaci@nal., '" hh

'

-------

GENTE a INEORMA(OE$

CELSO PAII1IPLO�Ä�
'Muit0 senttdo, il().; 'Elstadi
',-'

.,

parecimento prematuro do'
social Celso Pamplona, 56 a
let'iao' sábat!lé, à tarde em 's
tamertto na Capital do Estad

,
so [requentemente circulava
raguá do Sul, ende tinha mÚi!
gas. Ainda no início de maí
pendi, animou uma tarde be
em prol 'dbá excepclonals ja

'�, ses ;e3d!�ulgahdo,.in0Iusive o
cimento, pela TV Catarinens
trabalhava.

,

,

NASCI,MEHTOS ,
. ,

Dia 04 tht jU.lJho
yanes�a, tillh,a q,e ryJart;p,bo (Jame-
te) da �ilva. '

,

L�i�a, fi.jhljl' de L,uiz, (Maria) Santos·;
Dia 'OS de luMp ,

Orlstlane, fitna de José (Glorinha)
de Oliveira.
�uciana, fllha -de �rnaldo (Vilma)

.

Sehmert. '

Rogerio, filho dé João (Ivanete) do
N'ascimen'to.

,
" __ ,,

Dia �6 � j�n�o ,

'

Madalena e Maria, filhas de' Alindo
. 'Maria), 'Rosa. ,,"

, ",

'Dia 07 de j�nh9
'

Martin, filho de R.olf (Ursule) Horst. '

;Dia 09 de junlto
'

Jonathan, Who"de AI)��J1Iio (Salete)
Pellense. /

,

Dia 11 ,çIe junho
Luiz' Carlos, filho, de Celino (Sir
lei) Machado.
Paulo Rodrigo, filho' de Paulo (Iva-'
nilda) Komqenskk

,Dia 12 de junho I

Simone, filha' de. Lourenço (Tânia)
,

da Silvá .:

Leandro, fHho de lRaímundo (Nilsa)
Brunken.

'

Dia 13 de junho '

Aline, filha, de' Amilton (Má'roia)
_ ,'Nazário.
,Dia 14 de junho

Michelle, filha' de Altair (Maria)
Fuzão:

Dia 1.5 de junhO' ,

,Alexandra, filha de Adernar (Verô
nica) Marquàr9t.
Ane Lúcia, 'filHa de Irineu (Infân-
cia) Alves. .

Gislandia André, filha de José
,(MarIUcß) Bezerra. '

Dia 16 de junho
Emily, filha de Hilário (Marli) Wenk

Dia 17 de junho ,

.Aline, filha .de César (Lindacir)
Bertoldi.
Edlr Rodrigo, filho de ,',�e'dro (Lú- r

cia) Witkowsky.
Dia 18 de junho
Marlene, filhé de Hilbert (W�Ii)
Stein.

'

Wilhelm, .filho de Ni,lton, (Zilda)
Se'II,.'
Mariana, filha de Paulo (Maria)
Màffezzolli. .

Marineyde. filha de Valéria (Mari:
H) Alves.' '

'

Dia 19 de junhO
Rosilene, filha de ,Rudi (Ruth),
Braun.. '

Vanessa, filha de Adão (Ivone) Ses-
,terhEmn.

"
'

,

'

Dia 21 de junhQ
-,

,

Cátia Marléne� filha de Vilson (Mar
lene) Sche,l)eml,>erg{
Fernanç1o, filho de Marcos (Vitória)
Papp.

' '

,"" ',.1
FALECIMENTOS

Ewaldo Bernardo Schrnõckel Jú
I'
niór", em 'Cui"itiöa.

. Sr; Ludgeto Tépasse.
,

'

Sr. Alv.ífno Hadtlóh ,

,

, Sr:, Albano Ptccoll, em Rio Oerro.
, "

Sr.ta.' rdia Kressln, em Rio da Luz
'

,

Vitdria.
Bruno George, 'filho de Herbert
(Relinde) Marschall.

'

S'râ. Wanda Meier, na Barra do Rio
Cérro..'

'

,

WaÍClemiro' Martins.

,

MENEGOTTI VEfCÚLOS
Um, atendimento, àmigo'" c

cortês é, o que sempre se
na 'Meoegotti Veículos. Dá
lá. E depóls, carros novos ou
em condições ,especiais, de pi
to só mesmo na Melilegotti

BEIRA Rld' HOMENAGEIA
Em comemoração ao seu

aniversário de fundação, o B
Clube de Campo realizou sä
-tlmo, um jantar em hornená
fundadores e ex-preSidentes,
presença maciça dos can"
portanto, sucesso autêntico.'
dadores e ex-presidentes, co
nhecímentopelo trabalho disp
receberam medalhas de "H
Mérito", 'oferecidas pela 'àtu
toria, presidida pelo Sr. Laut
th�nberger.
Neste 'final-de-semana, GO

as ,festividades esportivas,
torneio de tênis de campo, c
do pelo desportista Paulo
A cada mês haverá uma ativid
portiva, inclusi,ve com premiaç
vencedores./

'

4niversariam amanh�' ANTONIO-IDADE NOVA '

Quem troca idade neste domingo,
é o Sr. Antônio José Gonçalves, o

chefe aqui de "A Comerciai", candi
dato a vereador pelo' PDS. Antônio,
não se sabe se é promessa ou não,
não tem mais a sua marca reqtstra-:
da, isto é, o, seu indefectível bigode.
Feljcidades!
EDUCAÇAO' FÍSICA
'J: co'n:ÍerflOrl;ldo ,neste sábado,,' dla

26, o drá do professor de educação
física. Para marcar a data, a Divisão
'de Educação' Física e Desportos da
19.a Ucre programou atividades es

portivas e uma churrascada de con

fraternização, tendo à testa o dou-,
blée de advogado e professor, Mu-
1'1110 Barrefa' de Azevedo. Nossos
c,umprime:ntos a todos os professo
res de ßducação física' da nossa mi

crorregião, que são em tornb de trin- ,

ta; pela' sÜ,a data.
' c

Sra. Maria da Graça, esposa do
Sr. João Ferrazza,
.Irene Lúcia Bortolini, na tapa-PR.
Sr. Antônio José Gonçalves.
Sra. Ursula Rahn Braunsburger, em
Curitiba.

'

Sra. Neuernart Benetta. '

Dia 28 de junho

'Sra. Adele Henschel.
Sr. Mário Mello, em Joinville.
Sr. Germano Behrens Júnior.
Sr, Gustavo L�nge, em' Itapocuzi
'nho.
Sr. Pedro João Pedrotti.
Pástor logo Piske, da IECLB.

Dia 29 de junho

Sra. Paula WielIe.
Sra. Edna; esposa do Sr. Kurt
Hermmann, em Rio do Sul.
Sr; Luiz Prestini.
Sra. Tereza Weiller Müller;
Sra.'Elfrida Hoeft.

, .. "

Sra. Terezinha da Costa Trapp, em
Joinville.
Sra. Olga Meyef. ,

Ezeran ,Neckei, funcionário de "A
Comerciai".
Sérgio P,aulo Stephahi.
Nilva, filha de João (Maria lIene)
Beckhauser.

,I

/'

,ENLACES MAliRIMONIAIS
A Igreja Católica acolhe neste sá

bado, dia ,'26, o enlace matrimonial
dos jovens Li:Jiz Carlos: Ferreira e

Mariza Maria Weinfurter, na Barra
do Ri(i) Cerro e de Afdo José Meura
e Isalete dos Santos, na Capela San
ta Luzia. E na Ig,reja Evangélica -Lu
terana, receben:t a bênção' matrimo
nial, às ,17h, Ademiro Raduenz e Else
Dora Anklan e, ;,às �19h, Mário Adal
berto Mol:lr e Sandra, Sueli' dos San
tGB. Aá's nl1Bentesi votos de muitas
felicidades.

'

Vendi de bal(�ó frlgori
,o Clube Jaraguaense de

drez, está vendendo um bá
frigorífi,co, 'para b'ebidas, a

Ço de ocasião. O mesmo a

se exposto na Indústria dê'
frigeração Sonnehhohl, na e

I ,da de Ribeirão' Molha. IRre
sados deverão' manter cant
pelo fone 72':'1444; o s

Egon Sasse.
,

JOAO PEDRO ASSUME DIA 28
Toma 'posse següiida-feira, dia 28,

a nova di,retoria, do Lions Clube Ci
dade Im�ustrial, quando o amigo Dé
cio Mengarda, passará a presidência
para o CL João Pedro Ruszczak. A
assembléia festiva e transmissão de,

, cargo dar-se-� no Itajara e, juntamen-
,
te com João Pedro, assume a secre
taria o CL Lenílson Tavares Rangel
e a tesouraria, o CL'Valdir Valdemar
Vicente. Durante o enoontro festivo
o bancário Carlos Roberto, (Maria d�
Graça Zanon)' Vldal, será ,ernplacado
como novo integrante deste simpáti-,'
co clube de serviço, onde a coluna
também se fará ,presente.

O Liom� Cidade Industrial,' através
dos CLs, Alcir, ',Décio, Bartuschek,'
Walmor e João Pedro, entregou no

sábatfo passado para a Dona Lucila
Emmendoerfer, vice-presidente do
Conselho Curador da Associação As
sistencial para Idosos "Lar das Flo
rês", um cheque no valor de Cr$ 1 00
mil, como colaboração do cfube às
obras de implantação do' acianato de
Jaraguá do Sul. )

'I,

Dia 30 de, junho

Sra. Hil,da ,Grubba Meister.
Eunice dos Santos.
Sr. Norberto Fidler.
Sr. Donaldo SChroeder, em, Rio
Negro.
Ana Vicente. ,

Adilo Kamchem.
Márcio Luíz Krüeger.

CORUPÁ-PIA, DO MUNIClPI,O
'

, I
' ,

'

,

,Estamos recebendo (,.Im gentil con�
,

vite da E�uipe L.ocal da Acaresc de
Corupá, 'para participar do dia de'
campo, a 7 de julho 'próximo, em Gua
rajuv.a,' interior -do município, na re

sidência do Sr. Alvaro Denk; com inf
Cio às 13h30. Autoridades'mUhici-

,

pais farão a abertura, do evento, se
gUindo-se visita a um bananal e,

i posteriormente, confrate'rnização, sa

boreando doces feitos com banana,'
além de'''''c'ho'pp ,: e butrás at�ações.
Essa pro'grainaç?o faz patte das co�

memorações do:' "Dia dö Município",
uma" vez ql:le, naquel'a 'data, Corupá
estará completando um novo aniver-
sário.

"

RC DE 'JARAGtJÁ' DO SUL
Está confirmado para o dia

julho, a posse de novo Cansei
retör do Rotary Club de Jara
Sul. Naquela oportunidade, o

, Brunq ,Breithaupt p�ssará apre
cia do mi:lis antigo clube ,de se

da Cidade .para o Camp,. Márcio
ro Marcatto.
No encontro' semanal dos r'

nos, no Itajara,' participaram
convidados, os Srs. Norberto
maM', Pedro Sérgio Steil, Pro
Público daI[ 2.8 Vara da Comá
'Nédia Flores, do Interact C�
Blumenau. O Camp. Frar..cisco
cas,,' .também de Blumenau, so

incentivo para o RéJtaract e In
de Jaraguá do SUi, que estãp
vos, enquanto a Srta. Nádia.F1
preSidente do InteraGt da Cidadé
dirn, discorreu as atividades d
clube, com trabalha voltado p
Ralm�nte às crianças, prontifioa
se a colaborar de todas as for
para o desenvolvimento tanto 9
teract como do, Hotaract, em n

cidade. "

'

Dia 01 de julho
Sr: GUilherme Pradi'.
Sra. Astrit Liane Schulz.
$ra. Edelmira Grubba.
Sr. Jair Murara.
Valdemiro Pellis.
Ursula H.' Rengel.

'

Janisleide Pereira.

, I'

Dia 16 � junho
,Thereza Watzko Butzke" 65 anos,

, "Estrada N@va'
Dia, 17..de junhq,'
"Leopoldo da, SlIva FiJho, 2�, anos,
nesta.
Raimundo Grassmann, 78 anos,
Rio da' Luz I.

'"

, Dia 18 d� junho ,

Cléliá Zo�olf Furláni, 66 ànos,: Ri
beirão 'Caeilda.

' "'\

Dia 19 de, junho
Alliánça Margarida Lenzi Schio
chet, ,72 anos, Nereu Rainos'.

'I Dia 20:!de 'junho ,

Henrich' Hass,' 19 anos, Rio Cerro "
Artur J'àsé Cbrrea, '69 anos, nesta.

Ernesto Riskowsky, 64 'anos, nesta. l
,

\

'Dia 02 de julho
DEBUTANTES - BAEPENDI ABRE
INSCRiÇõES

'

, ,I' '

Sr. Adulino Baumann.
Sra. Ahiina Karsten Schwedler.
Sr. Célio Gascho, em, Imbituba
SC.
Dr�. Elis�bßth Grubba Richter, em
Joinville.
Sr. Renato Krause.

,SE,MANA 'DA PÁTRIA
,Ainda ,que um pouco disÚmte, 'já

está sendo estudada por uma comis
são a programaçao da Semana da
Pá,tria 'ern Jaraguá do Sul. Muitas no

vidades deverão ocorrer, conforme a

coluna tomou conhecimento, como

por exemplo, o desdobramento' do
tradicional desfile 'para duas datas,
isto é, dia 5 de setembro, qUe é um

domingo, e dia 7, i,sto para evitar a

CO'RRETORÉS DE IMóVEIS demora, que traduz em cansaço; ta'n- E,X�MPLO DE DEDICAÇAO�
.

O jovem' alinhado' Armin ,Wernin- to parfl quem apreçia o desfile, como Renato Aragãe' e 'sua turma,

ghaus, de Jaraguá do, Sul,' integra a àqueles que fazem o desfile. No dia 'vando definitivamente que são ti

chapa "Rer'lOvação", vencedora da 5, a passarel.a deverá ser a rua Rei- de bilhétêr:ia. De aco'rdo com �a
, eleição para a nova diretoria do Con;: noldô 'Rau e dia 7, a Marechal. Todas da Embrafilme, "nos três prim
seiho 'Regiqnal dos, Corretores de as fanfarrâs' obedecerão '0 mesmo; ca- meses deste ano,' I) seu' filme'
Imóveis de' Santa Catarina, cama denciarnento e isto será muHo obser- Saltimbaneos ' 'Tl'apalhões" foi �

,membro suplente. A posse dos elei":/ vado pela comissão" organizadora. absoluto 'em termos de públi
tos dar-se-á no' dia 15 de julho'.

", '

, /milhoes e 379 mil espectadore
, CHORINH�::fNOVO

'

renda (Cr$ :82� millnões 820 mil):
ST.REBE iÉ O ,CANDIDATO, ' Quem está radian!e de feUêidàde é se ter uma' idéia, de' 'quanto is'

Nossos cumprimentos aos amigos o nosso colega de: trabalho Airt.gn t presenta, 'vale citar que o seg

Eugênio Strebe e Enno Janssen, es- (Frida� S�aros!<y, c�!"' o nascirrient� p,o�to rilos�rou performance be,� to'
colhidos pelos convencionais, sába- da pnmelra filha do casal, a Deysl fenor. A fita ,"Aluga-se Moças, .�
do último, para concorrerem a pre- M�ry, dia 1,9 de junh�," às 21h40", (lo assistida, por �ouco ma'is de 1, 1111

'feito e vice pelo PDS nas eleições Hospital e Maternidade São José. Ihão, rendendo Cr$ 268 milhões. Ao

de novembro. Sem dúvidas, uma es-"< Déysi, nasceu com 3kg 400, trazendo todo, qüâse' 17 mil1'ióes de eSpecta;
colha das mais acertadas, apoAtada alegria também para o maninho gau: dores 'viram filmes ,nacionais. edntre
'cOrno garantia de vitória no' 'plei�ó. glas e para os avós Helmuth (Hilde-' janeiro e março., Os filmes CI' OS,

Strebe e Enno já estão armando o gard) Starosky e'Guilhérmina Defrein. também foram eXigidos no Cine J,t

�s9uema da �ampanha. Com os nossos cump�imel"!tos. raguá.

O Clube Atlético Baependi abriu
esta semana, inscrições às meninas

,moças que eJüeiram tomar parte, .co
mo debutantes do f'radicioAal baile
branco, que este ano' será realizado
no dia 24 de setembro, com música
do Grupo'Musical Itamone, de Caxias
do. SuL Até 31 de julho' é o prazo pa
r,a a ins'crição das candidatas.

Nesta estação, vista-se bem
e confortavelrriente., C o m ,p r e
calçados e ' confecções na .

Cinderela, onde você 'encontra

as melhores opções.
I, ,

CINDERELA

,veste bem. A moela certa.

J.. :.:::7:t�:�&
de'í>, proporcionando segurança
nos seguintes, ramos: incêndló,
roubô, lucros cessantes, aulo-

,de, transportfi!s., acidentes pes-
" soai'$, vi�a 'iem," grupO, e riscos, ,,'

, diversos. " ','
, ,

I I'
Av. Mal. DeodOr�; 1092 _'

tFone '72-1788 <__:. Jaraguã' do
,

'

Sul·SC.
, "

-�,�,�--------'----------------'

"

Aufas de 'Piano
\

'

ICI.JÉIA F. DELLAGIU$TINA
, Professora

Rua Walter JanSsen, 96 - Fo
nes para

I recado: 72-1282 e

72�1257.

Jaraguá do Sul - SC.
,

i
,

Revidencle sentimentos de afeto, carl
. nho, amor e saudade, 'preseriteand� fio

�."",� res,

C,línica �Dr.' Oslim'Mlllfná '

ÓlteRP$) c,�:�!s,
• • , �

" $"L.. • ...

.......-erte�:- tromboae. - fleblteS :

hlpertendo arterl�1 ...;. dt�dé pe.,....

,

,

' ,Rua�'Gulmerme Weeg� 22," Edlf(êIO'1Ralf�-'Ma;cjliar.at;' ,

'

0a1�ar '-0' 1;'0,''le -;�-1,524� H?rát1o:' d!lfi éh30:às:, 1,2 hor��, d� Isegunda'$ 'às, ,sextaa-féiras cf
"

.,
'

, �

,Relógios Selko, Technos" RI

c0h� violões, cristais e artigos
, para pres�ntes á Com o

,

I.

A D V O .G A DJ;O, ��,Souquê, cOroas '8, clecoraçóö e�' geral.
-,

L A N Z ,. A S"T, ,E R " J

,; ci�ntral í:speclali�ada eil} Cobrânça
Empresarial Ei Particular, Cobrança Judi-
cial )e Inyentárlq p

,

•

." ,"�. ;'�':" : /i", ' •

_ �',"<
,:'.

_
,�'

Rua' DQmingos \;da ""'ova;' 283\'::�� ", Ja-'J:i
ragu' do. Sul _! Föq� 72-()0()4', {:'-l' ",," ;

FLORICULlllAA IMPERIALt l •

;;,N'ovo JencÍereço: Rü� Reinaldo 'Rau, 86 '

Fone' 72-1801- JARAÇ3UÁ DO SUL-SC

.. ..,.. � "", �

o seu reloJoe�ro.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.ln�hi�1 m:;\ o':: e

F�Dil�r,i� \' J'��g�ªr;tt4ª.
rrrL":,;:

, ;Calh�s :par� �"" fiNlP.dacle•• �á�-no.
uma visita. Estamos 'em' condiç6e.s'" de, atencliolos
eficientemente. ;

" : .
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SEMANA DE 26/06 A 02 DE JULHO. DE 1982

Iniciada. a verdadeira batalha campal da polí
tica, entremeada de gestos burlescos (a vinda Je
Jânio a Brasfiia), de retaliações pessoais (Sandra
- Miro - Brizola); acusações (Reinaldo de Bar
ras - Franco Montoro), piéhações (Vide paredes
das Cidades) e principalmente, mUitalriconse
q,üência, os aspirantes à vida públi,ca e O'S que ne

lá ql!.lerem se manter, maq{;linam os meios de che
gar ao eleitorado e predispô-lo a:votar .. '.

Um calegado e bizarro pol,ítico maranhense, o
deputado OrlandO' Aquino, membro da Casa de
Le,is do Estado nortista,' eg,resso de várias c�m-.
panhas, e vitorioso, pois com assento em três le
gislaturas, um tanto' quanto desanimado das coisas
da potiquice n a c i o n a I d e c I a r o u que -

"discurso não elege ninguém" E' com a pachorra
de quem já foi achaçlo por milhares de eleitores,
vivos e mortos, estabeleceu o decálogo dos que
pretendem abiscoitar os "Jetons", subsíidios e

mordomias da vida parlamentar. Ei� os 10 manda-
mentos: 1. - conseguir licença para realização O setor I i g a d o ao
de festas e batucadas; 2. - comprar caixão de INCRA, da mu�'id:palidadedefunto; 3. - dar passagen;:;; 4 .

....:.. mandar aviar massarandubense, está C<h
receitas médicas; 5. - soltar corl'eligionár101 pre- municando aos' propri'etâ-
se; 6. - internar eleitor em hospital; 7., - abra- ,

,

çar eleitor em praças, ruas, botecos, igrejas, cen-
'riOs de imóveis rurais do,

tros, etc; 8 ........ pagar muito espaço em jornais e municípiol que já estão a

emissoras dizendo· ser nacionalista e amigo do disposição - dOs mesmos,

povo; 9. - beber muita ,cachaça, pagar cervejadas, no órgão competente,- as

churrascadas. A. ,noite visitar residências, aniver- 1J0Uficações ·referent.es ao

sários" velóriqs e macumbas; 10. - tér muita dis- Imposto Territorial -Rwral-

posição, muito <linheiro e um bom fígado. JtR, dO' exercício de 1982,
com prazo para pagamen-

Como se vê, a fórmula para chegar ao nosso to até o dia 16 de ju�ho,
parlamento não é das mais difíceis. (Reis de SQIiJ- sendo que após esta data,

t'
'

za, ,da Agência de NQtícias Brasília). ,os retardatários pagaraº
multas, de acordo, dom 'a

______• _;'' Lei.
'

CONFIRA A HISTÓRIA ...
-1,1 "

Viação' ,Canarinho•

TRANSPORTE URBANO,
,

INTERURBANO, EXCURS6ES.
A "Oanarlnhö' preocupa-se, com' a sua :fo-

comoç'ão, colocando à disposição moder.nfssimos r �'

ônibus, com pessoal especlallzado, posSlbtlitáNdo 'O Gov. do Rio Grande do Sul, em recente

uma viagem tranqülla, .ráplda \8 seguYa� �' !'; ',i 1 ". , ata, -rnandou ex.tingl:lil" a,Deleqacla de Ordem Po-
,

,,- .

'6
", - ,-, - ,. �!'! I'btica 'e ßOGißl" botElnqo' ,no fogo os acabrunhantes

Programe .beml Programe' AiNAF\I�I;IRI arquivos policialescos. Mas nem sempre foi as-

o transporte cartnhosor
.

' '.
_, I ,::J�"" -c 1 'slml' Príneiealmente .durante a I<I.a Guerra. Cá no

.• ..'.1! ')1) t.�·) l' ._;. \

JARAGUÁ DO SUL, ,: �� ,i: �A,,*TtA)GATAFJINA; Estado catarlnense, tudo passava pelo crivo do
,

, ,: _ _

i
."

\
'1.1 ;;I-!9'

' '
" DOPS. ' A "imprensa' -jara-guaense' divulgava os

'

re-

,:

(
; I ,: :, ;,:',:, \ ]) __di.! .!}!�r;I)!:3

I

I
f',' 'querlmerrtos- despachados do Oap, Delegado: "FUI- ,

,

"
, ! -< 1 tia Hufenuessler, solicitando licença para viajar en-

Helojoaria ':',!",A,:)":"'�I_,e,.Q.:_ i.'.al�_:::,,ª,l)l\,: f c.
�'''tl7e �aragu�e'SerraA�ta'._"�im";, H�ei�rich Kopmann,

,L' fi\': _ _ _ _

_

_ _

" ;,-..pedlndo ' lteença para-rviajar: 'Sim '; Max Walter
'f' ,-.(0tt� ,MueUe;,pedin:c!f;)::Hc-Elnça para viajar: "Sim, ex-

.. : )
I )) ,.:,>f ':Ir:, 1'1 f'('ji):3Oi... í ceto o litoral". O direito de "Ir" e "vir" andava

,

� ET,�RNIZe Q$, -80"$ &tQMENiI'QS� 1.'\ eb I .' al
-

'

t i' ,;,'.�IlI,torpreGáti,o par,a;;.mi', emäes.
,

',) , ','J" ,,' :'�;H'i' 'rf'bj íPrésé�teié' coni' jÓ!�� !�\.l.�·��l� fWäí\'ilu,.
i.

.' .). ",,, J .'., f It). \

ge�tões' d,á ;RELpJOÄRI;4-,AV$I�'}���Ml) e '

Getúlio Vargas.
'
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Barão de ltapocu
...

HÁ 38 ANOS

Por despacho do Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, em 24 de maio de 1944, o sr. An

-, selmo Rocha, pai do recentemente falecido José
(Zépi) Roeha, requeria licença para estabelecer
se com barbearia â rua Mal. Deodoro da Fonsen
ea, n.o 21$, nesta cidade. Hoje, a- barbearia está
na Galeria Dom Francisco e o seu titular é o sr. '

, João Reiser Junior.

-'--- Forças americanas abandonavam os seus

transportes,' depois de o primeiro exército inva

sor ter-se apoderado da praia de Holandia, na No
va Guiné Holandesa .. Este ataque colheu os japo
neses de surpresa, isolando Um exército de 60.000
homens do inimigo, e colocou as forças america
nas a 400 milhas de dlstãncla de suas posições
anteriores.

A Sociedade Hípica de Jaraguá do Sul

proporclonava ao público mais urna tarde turfís
tica. Um páreo disputadíssimo entre Lipo, Valen
te, Bugre e Mimosa" pertencentes respectivamen
te aos, senhores Br��o Besecke, Carlos Hass, Ale
xandre .

Haake e João Emmendoerfer estava de

partida marcada para as 14 horas. Depois vinham
mais I dois) desafios: ',"

,

�� \tl�.€(·,�. ��";=t':"Bj! ;:[':1) " B'�'n!!'(:''''''
!.

_r. '�;')"_"i', �e:,alfzava���LYfJ1-tka-teima entre 'o Ba�pen
di e Acaraí, vencendo o' primeiro por 5 x 2, for
mando as,.;equi.pes "sagJjintes: Baependi: Eduardo,
,?E;tt},')'�.i:Q:qta�í1io; "VßLh9,,!J;3�loquinho e·Taranfö; Ar

'í ' ,-tilr.... Nu��;�ilveira,,(LahJ)� Oswaldinho e Tupi. Aca
-í "f'IôJ", 7:"Apl':�m,pbo, -?1twp1ßen e Levinos; �mandus,
c -, Maba e, Zépl"Alcide.s"Morreti, Athanásio, Bona e

:í :,!.)QI�ngßl=·",r;ra�itJi2' ,c:i':�n",�qarlos hlafermànn Júnior.
I' ,

-, - � .... ,_ o" _ -"_ .:;;.
.

-, 'õ � -'__ -, ',A: corte' p'())pUI�r-,;vienense iria de,cidir se

Adolf Hitler estava vivo ou morto; e, se enten
dess'e de que estaria vivo, seria julgado como cri�'

': ,",:minosO' 'de:rguerra; ��"i> rque anunciava o Ministério
") da 'JustrQa �a(:JstríaC!:o. ,Ss'S'a questão surgiu quando
/'" a·'J1>romotórla .... públic�;nordenou o confisco de um
,. 'quadro 'db famoso' pt.nfor Werner, pertencente a

,

' Hitler. SeguAdo a lei"austríaca, confisco só seria
possível- quando o",praprietário tivesse sido con

.
denado -por crimes de·,guerra.

--- O hoje finado Assis Chateaubriand entrava
com o pé esquerdo no Senado Federal, decepciO
nando todo o Brasil. Desejava O' capitão da hoje
rião mais existente imprensa associada: a) quê
os Estados do Amazonas, Maranhão, Goiás, Mato '

Grosso, Rio .Grande do Norte, Sergi�e, Pará 'ci
Piauí, v,oltassem a ser Territórios); b) que os mu

nicípios não fossem autônomos; c) que ,o Senado
Fe�eral devia governar o país e d) que o petróleo
no Brasil era uma miragem.

'

,

Fazia muito frio no inv'erno de 1952. Qua
t�o pessoas,morriam na capital bandeirante, em

consequência do intenso frio, com frio de 3 grá'us'
acima de zerO', todas com mais de 40 anos, reco
lhidas em diferentes vias públicas da cidade. -Se
gundo informava a' met�orologia a temperatura
deveria baixar ainda mais. No planalto catarinen-

'

se já se registravam até 7 gráus abaixo de zero.

... HA 20 ANOS
"

!
--- Os vereadores não ganhavam regularmen
te os jetons" criando uma polêmica dos diabos. O
Prefeito daqueles tristes tempos mandava dizer

. pelo Presidente da Casa que o dinheiro dos verea-

dores estava na Secretaria, o que era desmentido
pelo,vereador Vitório Lazzaris, dizendo que a coi
sa ainda e"Stav� na 'Tesouraria, mas que a Tesou
raria estava autorizada a fazer o pagamento. Na
!erdade nada tinha ,sido feito. Era feito para pro
vocar, para criar um caso, para voltar a gozar o

'1 prestígio que o sr. Prefeito perdera aos pouC,OS.
Os representantes das classes conservadoras.
convidadas para assi'stir a sessão da Câmara sai
ram desiludidos' e um dele$ desabafou: "Essa ele
não me atrafunca".

HA 10 ANOS
\

I

--- A adniini$tração Mayer-Schmöckel, adqUi
ria mais uma motoniveladora Huber-Warco, aumen
tando para quatro a serem empregadas na aber-

: . Nra e conservação de estradas jaraguaenses.

Iß�n�tria� �Rllni�a� Jara�llá �.I.
,

,', . e
I

"

(OHPAL '"7 Concentrados para' 'Alimentos

• :',),-,,"l

A c�fFida. p,araduxal
José Alberto Barbosa

O grego Aquiles aposta uma corrida com uma

tartaruga e, fia sua arrogância humana" afirma que
- seria dez vezes mais veloz que o 'Iento quelônlo.

, Concede a ela, todavia, a vantagem de cem me

tros. lnlclada a disputa, Aquiles corre e perlustra
logo cem rnetros, chegando' ao ponto de onde. a

tartaruga partira. Mas esta também já percorrera
um décimo desses cem 'rnetros _:_ pois COrria dez
vezes menos como já dito - e portanto, aos seus

-

cem rnetros de vantagem, somou mais dez metros

-de nova distância até à rival, mas a competidora
, iqualmenté cobre um déc-imo desses dez metros,

avançando portanto malsum mstro à frente do de
safiante (portanto, 100 + 10�+ 1). Aquiles en

tão corre esse metro, mas não alcança a tartaru

ga, que a sua vez, cobriu um décimo de tal distân-
cia, ou seja, rnals um decímetro à frente do gre
go (assim, 10q + 10 + 1 + 1). t; a corrida dlle
mática continua, pois: quando Aquiles tiver percor
rido esse decímetro, o réptil quelõnlo estará' ain
da 'um centímetro mals adiante, donde concluir-se

que o infeliz guerreiro estará sempre aproxlrnan
do-se .dc animal, mas sem -jamais censequlr alcan-
çá-lo, A corrida, de fato, se resumiria num fra
cionamento progressivo, COM a1tartaruga na dian
teira: 100 -I- 10 + 1, + 0,1 + 0,0001 etc. Ex-,
pressão que também pode ser 11,1111111111, etc.
A proporção de vantagem seria mantida desde o.

início'. A tartaruga, sem dúvida, também tem uma'

limitação, pois as novas frações que' acresce à

frente do herói grego, não podem mais que atingir
1/9 (a soma 0,1 + 0,01 + 0,001, etc, cada vez

ma'is aproxima-se desse 1/9, mas nunca o ultra
passa). A tartaruga portanto-pode anular a distân
ela entre si e aquiles, até o valor de 1-1,1/9. O de
sesperado Aquiles, todavia, por maís que corra,

mesmo dez vezes mais rápido, não a alcançará,
inda que o animal, por cansaço ou comiseração
para com o mortal, reduza a velocidade (desde que
continue mateneo vantaqem, centesimal ou mile
slrnal).

Essas interessántes ponderações apresentou
me o meu falecido amigo e engenheiro Dr. José
Leal Filho, na interpretaçãQ objetiva sob título "O
Paradoxo de Aquiles e da Tartaruga", que trans

mitiu-me de viva voz em 6 de setembrO' de 1971,
na cidade de Palmitos. Segundo ele, colecionou,
elementos em Lancélot Hogben in "Mathematics
for the MiIl'ion" e em MMe; Annie Bessan, in "La'
Sagesse Ancienne".

'

Homem de cultura ímpar, foi Diretor da Cia.
Territorial Sul Brasil e como tal responsável pela

. colonizßção de ampla área do Extremo Oeste ca

tarinense. Em maio último, completaram-se nove

anos de seu passamento. Vai aqui esse seu estu-

do, como homenagem. :
�

,

"

Quanto à corrida ignoro como terminou. Terá
desistido o grego? Terá se rendido a tartaruga?
Desconheço. A guerra contra Tróia fez o assunto

cair no esquecimento? Ou' os amigos de Aquiles
preferiram envolver o caso sob piedoso manto?
Não se sabe. O que se sabe é que se Aquiles es

teve malumorado por eventual. fracas,so, terá des
cárregado seus· recalques sobre gregos e troianos,
até que a 'flecha s,alvadora desferida por Paris,
acertando-lhe o calcanhar, despachou-o para' os
Campos Elíse,os ou para ,0 próprio Olimpo... de
qualquer modo, para bem longe das tartarugas.

Discurso nãO elege ninguçm••.

Carta ab�rta- à
comunidade'
Irmão Geraldino quase

, cego
I

O Irmão Geraldino (Er- ,

nesto Moretto) lecionou
em Jaraguá do Sul, Colé
gio SãO (Luís - durante
cinco anos. Com apenas
56 anos de idade, devido
à alta dose tle diabete'
encontra-se quase total-

,

mente cego. A medicina
sente-se praticamente im
potente, quase nada po
dendo fazer pára sanar tal
distúrbio.
A família do Snr. Ferdi

nando Moretto conta com

'quatro (4) filhos lrmâcs
Maristas. Em idade, o Ir
mão Geraldino é Ci) 3.° Ma
rista, sendo que outro
membro desta família,
também Irmão Marista,
reside no Juvenato Maris
.ta de Jaraquá do Sul. Tra
ta-se do lrmäo Antônio
Moretto, que, atende pelo
telefone 72-0328 e Caixa
Postal 44.
Devido sua situação,

sendo meti irmão de san

gue, vou vê-lo com certa
freqüência. Em cada visi
ta pergunta-me' "Como vai

Jaraquá? Sempre progre-'
- dlndo?

Bem sabe ele tratar-se
de uma comunidade 1abo

, riosa, ordeira e de um di
,

namlsmo sempre crescen

te. Quando lhe comunico
que todas as vezes que
visitei a cadeia pública
não encontrei um. só pre
so, fica grandemente. ad
mirado. Comunico-lhe tam
bém que, como enfermei
ro e dado à' assistência
aos 'enfe�mos, percorro o§
hospitais, visitando e con

fortando' o;,> doentes. ois·
se ao mano que· em con-

: seqüência de 4 tromba..,
ses, torna-se difícil a an
\dança. Os meus an.tigos
arunos estão promovendo
uma campanha' no intúito
de angariar fL!ndos para a

aquisição de um veículo,
afim de' faciHtar as, visitas

,

aos. doentes.
Através. de minha pes

soa e deste anúncio, O Ir
mão Geraldino saúda afe-'
tuosamente a cada UI'l1

dos antigos alunos' de Co
légio São _Luís, seus fami:
liares, enquanto roga uma

prece ao Senhor por si .

Muito grato aos, meios
de divulgação por terem
acolhido e divul�ado este

, anúncio.
Irmão Geraldino 'encon

tra-se recolhido no RE-'
CANTO MARISTA - CER
RITO, ,Caixa Postal 1.256
- 9-7.100 - Santa Maria
- RS, Fone (055) 221-2777:

Irmão Antônio Moretto

Erntezeit
Gelb-golden steh'n die saaten
Und es ist Erntezeit.
Das Korn ist gut geraten,
Ihr Sehnitter, seid bereit.

Lasst eure Senserf schwingen
Durchs reife Aehrenfeld,
'Die Frucht" die wir einbrigen,'
Stillt Hu,nger in der Welt·

Ein wohlbedachter Maeher
Faengt 'frueh am Morgen an.
Damit am Abend eher
Sein Tagwerk ist getan.

pas iKor.ri, das heut bleiOt stehen,
'Faerbt sich bald blutig rot"
Der morgen. zu maechen,
Das ist _ der Schnitter Tod.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

TALõES DO- INCRA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARTAZ DO CINEMA
- o Cine Jaraguá a

presentará de 26 a 29
de junho - sábado a

. terça-feira, em todos os

horários de exibição .
a película "A Mansão do
lnferno", um filme; com
cenas de extrema vio
lência.

COMUNIDADE EVAN
G'ÉLICA - Neste do
mingo haverá cultos,' em
Jaraguá do Sul às 8h30
e .às 19 horas, ambos
em português. 2) O cur
so de noivos será neste
domingo, dia 27, a par
tir das 8 horas. 3) O
curso de batismo para
pais e padrinhos será
no dla 03 de julho, sá
bado" às 15 horas. 4) NQ
Centro Comunitário da
rua -Jolnvllle, será rea
lizado no dla 4 de julho,
a par�fr. das 14h30, o

encontro dos idosos. 5)
A Ordem Auxllladora de
Senhoras Evangélicas
,OASE, realizará um ba
zar, dia 11 de julho, 15
'horas, na rua JoinviHe,
pelo grupo local.' 9) Nu
ma promoção da Juven
tude Evangélica da co

munidade de João 'Pes
soa, ,vai haver no perío
do de 9 a 11 de julho,
um retiro de liderança,
em Itajuba. 7) No dia 4
de julho, às 19 horas; o
Pastor Hans Spring, da
rá um concerto ao ór
gão, no templo da co

munidade do centro. 8)
E no dia 10 de julho, às
20 horas, na comunida
de do centro, haverá a

presentação da Orques
tra de Câmara Jovem
de ivoti-RS, reglida pelo
maestro .e professor
Hans G. Naurnann.

,KOHLBACH S.A.

O IUPlr lotor

* A empresa' [araquaen
se Hornburg Indústria de
Carroçadas BI.n d a das
Ltda, está servindo mais
uma vez o vizinho Estado '

do Paraná. Como das ve
zes anteriores, foi a indús
tria escolhida para o for
necimento de 27 unidades
de "Containers" que se
rão construíd,os e que ser
'virão cidades do interior
do Paraná, onde ainda
não existe a telefonia ru
ral. A notícia passou desa
percebida dos meios de
com!Jnicação da cidade,
razão porque o registro do
fato, muito jmportante pa
ra Jaraguá do Sul e, par
ticularmente, para a em

presa dos Hornburg que
cada vez mais estão soli
citada's a prestar serviços
de alta tecno'logia, capaz
de impressionar o empre
sariado dos ,outros . Esta
dos ,da federação.

.

* Essa notícia interessa
à população de Jaraguá do
Sul. Ela vem de Pernam
buco, no Recife. É que em
Pontezinha; distrito do
Município do Cabo, na re-

,gião metropolit'ana do Re
cife, às 8h45min do dia 17
do corrente, verificaram-se
três explosões; no granula
dor de pólvora da "S. A.
Pernambuco Powder Fac
tory", .matando 11 operá
rios da empresa. As ex

plosões atingiram três dos
13 galpões da primeira fá
brica de pólvora do Bra- I

sil, construída há' 121 a-

nos pelo imigr�mte sueco'
Herman, Lundgren e ori
gem da fortuna da família;
proprietária da cadeià

.
de

lojas ,"Pernambycanas",.

contribuição dos imigrantes------------------------��--------�----

nalldade já fixados no Brasil, mas, em ?ondições �spe-
clals de guerra ou calamidades nos palse� de onqern,
o Brasil' aceita contingentes que superam as quotas.
(Salvyano Cavalcanti de Paiva)

A 25 de junho

* Dezoito mil e 248 pes�
soas se inscreveram em

todo o Estado para obter
casa própria usada através
de financiamento da Cai
xa Econômica Federal. Os
rec�rsos pretendidos, são
de Cr$ 35 bilhões 637 mi
lhões 300 mil 607.
* A primeira dama do'
Estado, D. Marita Córdova'
e presidente da Ladesc,
presidiu a primeira reu

não da Comissão Central
do Ano Internacional. do
Idoso, instituída' pelo de
creto goverflam.ental n.o
17.010, de 3 de junho de
1982, dentro do que prevê
a' Orgahização das Nações

Os afro-brasileiros estão em toda parte, principal
mente nos Estados da Bahia, Rio de Janeiro, Pernambu
co e Maranhão. Representam' alto percentual da popu
lação brasileira; Em São Paulo, difíci� é não encontrar
um italiano e respectiva descendência: italianos de ori
gem representam 28,6% dos 'nossos imigrantes. O con

tingente português, naturalmente, é dos mais forres,
pois há portugueses de norte a sul e de leste a oeste,
representando 31,5% do total de imigrantes. .

Mas há multas etnias compondo o quadro deste
país multirracional: espanhóis (12,9%); alemães, com
5,3% do total, e vivendo, na maior parte, no sul; japone
ses, chegados principalmente a partir de 1908, já com
4,4%, percentual que continua' crescendo. E grupos de
outras origens como polacos, finlandeses, ucranianos,
tchecos, sírios, libaneses, franceses, norte-americanos,
gregos, argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos,

'. chineses, coreanos, vietnamitas, húngaros, etc. A con

tribuição dos lrnlqrantes, tão valrosa para o desenvolvi- .

menta do Brasil; merece louvores e, por isto, a eles é
idicado o dia 25 de junho, anualmente. Mas a história

começou há séculos.
.

Log'o após o. descobrimento do Brasil, os portugue
ses preocuparam-se em explorar e povoar o novo terri
tório. Iniciou-se, então, a imigração portuguesa, que se
intensificou a partir do século XVII. Motivo básico: o

apelo exercido pelas novas fontes de riqueza descober
tas na colônia: pau-de-tinta, ouro, diamantes, a criação
de gado" o plantio de cana-de-açucar e café. Os por
tuqueses, diante da rebeldia natural do ameríndio, anti
go dono da terra, importaram seis milhões de escravos

. negros' vindos da África, destinados ao trabalho na 'Ia-
voura e na mineração.

No período colonial, a legislação portuguesa proi
bia a entrada de estrangeiros no país. As tentativas de
ocupação à força' feitas pelos franceses 'e holandeses
foram duramente repelidas. A partir de 1808, com a

a�ertura dos portos decretada por D. João VI, a imigra
çao portuguesa foi legalizada. Trabalhadores Ilvres e

assalariados, os imigrantes europeus puderam fixar-se
à medida que,' por instrumentos legais, os escravos ga
nhavam' alforria e diminuía o tráfico negreiro.

De 1808 a 1850 a escravidão atingiu o apogeu. As
tentativas de instalação -de irlandeses e alemães na
Bahia e de alemães em Pernambuco fracassaram. Mas
foram bem-sucedidas as experiências no sudeste e sul
do Brasil. Em 1819, os alemães fundaram colônias em
Nova Friburgo, Província do Rio de Janeiro. E prospe
raram colônias alemães em São Leopoldo, Torres e No
va Hamburgo, no Rio Grande do Sul. A imigração alemã
intensificou-se a partir de 1840, Garn novas colônias siM'
tuadas nos Estados do Rio de Janeiro (Petrópolis, Te
resópolis), Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande
do Sul, Paraná e Minas Gerais.

Vários núcleos coloniais norte-americanos foram
'fundados em S. Paulo com Irnlqrantes vindos do sul dos
Estados Unidos,' fugitivos da Guerra da' Secessão. A
partir de 1870, começou a imigração maciça de italia
nos para as províncias do sul e sudeste. Enquanto isto,
sírios e libaneses mascateavam pelos sertões, especial
mente nas regiões de pastoreiro de Minas, Bahia, Per
nambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e outros Esta-'
dos do Nordeste.

Com a abolição da eséravatura em 1888, Intela-se
a terceira fase da história da imigração no Brasil. En
tre 1890 e 1900, entram duas vezes rnals imigrantes do
que haviam entrado nos oitenta anos anteriores. Nes
te século, o governo cuidou de estabelecer uma legis
lação condizente com C! desenvolvlmento demográfico
do pais. Hoje, a le.i estabelece o limite de entradas anuais
em dois por cento do total de imigrantes de cada nacío-

DESCOBERTO UM FUNGO QUE DIZIMA

BANANAIS DO ESTADO

,

Técnicos do Setor de Defesa Sanitária Vegetal do

MiAstério da Agricultura detectaram nos bananais da reqläo Norte

Catarinense uma doença apontada como resposável pela perda
.

de
.

grande parte da produção de. banana nos últimos anos. Tra

ta.se de um moko do gênero "meloygodine", que ataca as planta
ções de banana, praticamente dizimando a espécie. A doença é

contagiosa, e em pouco tempo atinge uma extensa área cultivada,

reduzindo a. produção quase em sua totalidade- A produção .
de

banana é uma das principais atividades agrlcolas de diverso� mu

nicípios da. região, e o "rnoko" estava fazendo com que muitos

aqrtcultores abandonassem SUIiiS plantações' .

O alerta é do engenheiro agrônomo do Ministério da

Agricultura, Vital Thonsen, que acompanhou todo, o trabalho de

pesquisa realizado para detectar o tipo de doença que estava re

duzindo a produção de banana nos últimos anos. Durante alguns
meses, especialistas do Ministério e do órgão da ONU para a. �Ii
mentação (FAÖ) colheram amostras e fizeram exames, laboratorlals,
e chegaram à conclusão de que a doença-que atacava os bananais
trata-se do "moko meloygodine", que pode ser controlado com a

aplicação de nematlcldas apropriados.
O técnico informou que um dos mais rsnomados pes-

quisadores da agricultura, professor oharles 'Robbs, conduziu os

trabalhos ,de pesquisa, examinando todos os tipos de doença, que
atacam as plantações de bananas. Salientou que inicialmente

existia uma certa apreensão por parte dos técnicos, que ternlam
a presença de· "moko pseudomonas salanacearlrn", cujos sin

tomas são semelhantes ao "meloygodine"- O "solanacearlm"; frisou.
é a mais terrível ameaça. que ataca a bananicultura, e o seu con- )

.

trole é praticamente impossível, sendo necessária até a queima
de grandes áreas cultivadas.

.

Vital Thonsen afirmou qwe os sintomas do "moko me-

loygodine", cuja presença foi constatada na região, começam com o

amarelecimento e apodrecimentb . das folhas do pé dt=> banana.

Em seqúlda uma espécie de funqo ataca toda a planta, provocando
um processo de secagem que culmina com a sua morte, O apa
reclmento do fungo e a morte da planta acontece em poucos
dlas , Mesmo sendo vislvel, o "moko" se espalha em pouco

ternpo em toda a plantação, causando sérios danos à produção de
,

ban8nlils.
O Ministério dá Agricultura está concluindo um relató-

rio de pesquisas; e dentro de pouco tempo lnlclará um t-abalbo
de imunização das centenas de hectares cultivados com o pro-

duto nos municípios da região Norte Catarinense. O técnico
frisou que é preciso atacar a doença o mais rápido possível,
para que o mal seja erradicado, evitando-se .asslrn maiores pre-

juizos. '\
MAIOR PRODUTORA DO ESTADO

_ A região Norte catarinense é a maior produtora de ba-

nanas' de Santa Catarina, com uma produção estimada em ao mil

toneladas para este ano. Os maiores produtores são os muni

cípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim e Corupá, responsáveis pela
colheita de ao por cento deste total. Atualmente estão sendo culti
vados cerca de 4 mil hectares de terras, envolvendo mais de 10 mil
agricultores, que se dedicam exclusivamente ao plantio da bana-
na da região

.

O técnico do Ministério da: Agricultwra revelou que a

infestação pelo fungo já está em Indices alarmantes, causando
uma sensível redução da produção nos últimos anos, algo em

torno 40 por cento. A doença é apontada também como respon
sável pela. evasão de produtores que, inconformados com a( que
da da produção, estavam abandonando á cultura para se dedica
rem ao plantio de outros tipos de frutigranjeiros,' a produção de
bananas na regiãe chega a ao por eento do total produzido no

Estada.

Ela ocupa uma área.de 500 ,
.

ATOS & FATOS salários atrasados deve
hectares - considerada mais de Cr$ 3 milhões,
de segurança nacional -- além de FGTS e INPS 'não
e possui 409 funcionários.' ser o vice na chapa única recolhidos desde agosto
Este foi o terceiro aclden- o que virá apresentar re- do ano passado, foi recu
te com vítimas. O primei- sultados muitos importan- sada por unanimidade pe
ra ocorreu há 30 anos e o tes para o partido. A con- los empregados, que tarn
segundo há cerca de dez vénçäo, dia 10 de junho, bém se negaram a apre
anos, com duas mortes, aprovou a dobradinha AI- sentar contraproposta. A
mais o diretor industrial e. bano-Oro, por maioria ab- -

Fitema demitiu seus fün.
comercial da empresa. Pa- soluta de voto.s. cionários depois que todos
ra os que não sabem, a

* O presidente da Fede- procuraram a Justiça do'
Pernambuco Powder Fac- ração dos Trabalhadores Trabalho para 'denunciar o .

tory também tinha uma na Agricultura de Sarita atraso de três' meses no
fábrica de pólvora em Ja- Catarina (Fetaesc), Eriber- ; pagamento de- salários.
raguá do Sul, que explodiu to Kegler, revelou esta se-

* Os
.

-bancos atenderão
pela terceira vez num fatí- mana que existem no Es- ao público somente das
dica dia 6 de.novembro de tado 36 mil trabalhadores 7h30 às 10h30min, nos
1953, matando naquela 0- rurais assalariados, 50 por dias 2 (sexta-feira) e 5 de
casião dez operários, cin- cento sem qualquer víncu- j u I h o (s e gun da-feira),
'co católic;os e 5 evangéli- lo empregatíéio. Esses da- quando os jogos do 'Brasil
cos ferindo outros 12. Pe- dos foram levantados pela na segunda fase da Copa
la� dez e' '':'leia �or.as do

I Fetae�c .

junto a 1 �2 dos do Mundo começarão às
.aclma refendo dia la pe- 190 smdlcatos rurais filia- 12h15 min, horário de Bra
los ares � fábrica de pól- ,dos à fE3deração. Kl'eger a- sília. O expediente dos
vara, depois de 47 anos de credita, no entanto, que bancos, com este novo ho
sua primeira< fundação. esse número pode chegar rano, ficará reduzido a
Mielke fundava a fábrica, a 40 m.il. "A situação é I três horas, com encerra
que era dirigida pelo seu

'

alarmante e, se nada for mento uma hora e '45, mi-'
genro Francisco FrederiCO feito para neutralizar es" nutos antes do início dos'
Moeller. Em 1926 passou se quadro, a tendência é jogos.
para as mãos de Reinaldo aumentar ainda mais o nú-

,

Rau. liste, em '1939, a ven· mero de assalariados",
deu para. a Pernambuco i queixou-SB_

'

Powder Factory. Hoje só
o imóvel existe. .

* Não aceitar qualquer
negociação e e�perar a

* Muito emQora já bas� tramitaç�o do processo na
tante conhecido, o Presi- Justiça do Trabalho. Em
dente do PDS de Corupá, síntese, essas foram as
Comendador Alvim Seidel, dUas décisões tomadas
continua recebendo cum- 'segunda-feira, durante as

primentos e elogiosas re-' sembléia. realizada no gal
fe.rências pe'lo fato de ter pão da Cooperativa Agrí
consegUido a cqmpleta ,cola Mista Juriti Ltda, pe
unificação do partido,' gra- los 110 funcionários de
ças a digna e partidária m'itidos há u�a semana:
atitude. do ex·prefeito Otö . pela Fiação e Tecelagem IEmesto V\(eber, que renun" Massatandubense S:A. -
ciou a. pretensão de

con-'l Fiterna,
de

... fv1as.saranduba,correr à prefeito a favor A proposta apresentada
de Alb,a.no Melchert, para pela empresa, que só em

"�-;"
< -

Unidas. Ao final, discor
reu sobre a situação do
idoso em Santa Catarina,
explicando que a média de
vida vem crescendo, de
1960

.

a .1980, de 59 aI'"
nos para 65 p a r a mu

lheres, e para homens de
54,9 para 61,3' anos. Sobre
os aspectos preocupantes,
disse que dos 204 mil ido
sos catarinenses, apenas
'66.249 são protegidos
pela previdência social.
Afirmou também que ape
has cidadãos que ganham
mais de 5 salários míni
mos conseguem ultrapas
sar a,média de vida pre
vista para os idosos (em
Santa Catarina 69 anos).
Isto significa que sÖmente
5% da população tem es-·
se privilégio.
*

. INDICES: - INPC 'Maio
(reajusta os salá�ios

'

em

julho) - 41,3%; 12 me-.
ses: '9314:o/,?:' lJ'PC - 1.° de
julho a 30 de setembro -
Cr$ 1.976,41. No trimes
tre, 17,42%, no ano:.... :

43,02% e nos últimos do
ze meses: 89,0%. ORTN

. - Julho ...:__ Cr$ 1.976,41.
Salário Mínimo - Cr$ 16
ml I 608. Inflação no País

1-
maio: 6,1 % ;�no ano: ....

36,2%;' 12 meses: 91,2%.

Correção' Monetária
Mafo: 5,5%, -;no ano: .

28,48%; 12 meses: .

90,83%. Junho: 5,5%; no

ano: 35,55%; 12 meses:
89,93%. Julhd: 5,5o/�; no

. ano:' 43,0% e 12 meses:

.

89,03%. O índice anual.
"serve para o cálculo do
reajuste dos aluguéis, Cor
recão Cambial - alio: ..

32;97%; 1.2 meses: 89,0%.

";;::S;
�-- �:�J;:-

Praclamas de
Edital 12.622 de 16-06-1982
OSNI JOSÉ VASEL E MERITH VIVIAN SCHMI

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

�urt Vasel, nesta Cidade, filho de Carlos Fre
neo Vasel e de Elfrieda Wagner Vasel.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
raguá do Sul, domiciliada e residente na 'Rua Idoro Pedri, nesta cidade, filha de Edgar Sch
e de Alzlna Wtnter Schmitt. "

Edital 12.623 de 16-06-1982
SERGIO MARCOS BISEWSKI E LOURDES TI

· Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e re
dente na Rua João Doubrawa, nesta cidade, fi(
de Aloisio Bisewski e de Ollvla Kuhn Bisewsk':i

Ela, . brasileira, solteira, operária, natural
Modelo, neste Estado" domiciliada e residente
Rua João Doubrawa, nesta cidade, filha de Arma
do Tlrnrn e de Florinda Ohaves Ti.mm.

'

Edital 12.624 de 16-06-1982
Copia recebida do cartório de Schroeder, n

te Estado. .

ARLINDO HEFTER E AN!ÉLlA MASKE
Ele, brasileiro, solteiro, lndustrlárlo, natur

de Jaraguá do Sul; domiciliado e residente em
trada Itapocuzinho, rieste distrito, filho de Ra
Hefter e de Olga Lindner Hefter.

Ela, brasileira, solteira, lndustrlárla, natur
de Guaramlrlm," neste Estado; domiciliada e re
dente em Schroeder, neste Estado, filha de G
ottfried Maske e de Hilda Köhler Maske.
Edital 12.625 de 17-06-1982
DOMINGOS ADEMAR DE TOFFEL E MARTA
HORST

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico, natural d
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e resj
dente na Rua Joaquim Francisco de Paula, ries
cidade, filho de Angelo De Toffel e de Cecilia mi
Toffel.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural d
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Ru
Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade, fllh
de Alfredo Horst e de Adelia Gruetzmacher Horst
Edital' 12.626 de 17-06-1982
DANIEL ÇO'RR·!aA E MARLISA NIELSEN

· Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de
Gaspar, neste Estado, domiciliado e residente n
Rua Francisco Zacarias Lenzi, nesta. cidade, filh
de Pedro Corrêa. e de Paula Corrêa.

EI,a, brasileira, solteira, do lar, natural de Co..
rupá, neste Estado, domiciliada e residente e
Vila Lenzi, neste distrito, filha de Adolfo Nielse
e de Ana Nielsen.
I;:dital 12.627 de 17-06-1982

.

ANTONIO LUIZ NUNES E MARGARETE MARISA
SARTI

.

. Ele, brasileiro, solteiro, torneiro, natural de
'Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Presidente Costa e Silva, nesta cidade, filho de
Antonio Nunes e de Rosa Correia Nunes.

.

Ela, brasileira, solteira, assistente, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, filha de Desidério Sarti e de
Lourdes Maria Murara Sarti.·

.

Edital 12.628 de 17-06-1982
ORIVALDO SIBERINO DA SILVA ELIDIA
RO'MANSCHI

Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de
JaragliJá do Sul, domiciliado e residente em Vila
Lenzi, neste distrito, filho de Antonio Atanasio da
Silva e de Maria Lenci da Silva.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Dois Vlzfnhos-Paraná, domiciliada e residente na
RuaVenancio da Silva Porto, nesta cidade, filha
de João Romanschi e de Maria Chavier Simões
Romanschi.
Edital 12.629 de 17-06-1982
ALDO SALAI E ELFRIDA HARMEL

Ele, brasileiro, solteiro, contador, natural de
Jaraguá do Sul, dOlTliciliado e residente na Rua
Miguel Salai, nesta cidade, filho' de José Salai e
de Cristina Leitholdt Salai.

'Ela, brasiletra, solteira, bancária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na. Rua
José Emmendoerfer, nesta cidade, filha de Ervino
Harmel e de Edeli.ra Dontsch.

.

Edital 12.630 de 21-06-19á2
BRUNO ,KOSTER JUNIOR E HELGA HORMANN

Ele, bl'asileiro, solteiro, operáriO" natural de
Schroeder, neste Estado, domiciliado e residente
em Jaraguá-84, neste distrito, filho de Bruno Küs·
ter e de Paula SteifIert Küster.

.

·

Ela, brasileira' solteira,.' operária, natural de
Taió, neste Estado, domiciliada e residente em

Jaraguá 84, neste distrito, filha de Franz Xavier
Hörmann e de Eri.cka Höf'mann.
Edital 12.631 de 22 de junho de 1982
JACINTO GORGES E HILDA PACHER

I::le, brasileiro, solteiro, Operário, natural de
Luís Alves, neste Estado; domiciliado e residente
na Rua Joaquim Francisco de Paula, nesta cida
de, filho· de Avelino Gorges e de Monica Petryt
Gorges: .".. .", .. ",.

, �Ia,,' ·I?rà$i��i.ra'" :sólt:éíra,· operária, natural' de
Jaraguá ,do.S.ul."domiciliada e residente em Estra-,
da Naval' neste distrito,· filt.la, de·'Faustino Pacher
e de' Danaria da Silva 'Pacher:"

'

, - .: .

Edifál' 12:632' de '22:.()6'-1982
CEL;I?$TlNQ:p)SRêtti E :EDITE TÉRESINÍiA. Bllel(.

,Ele" .brasileiro,. solteiro,. ,operárig, natural de,
Guaramirim,' neste'Estado, 'domiciliado e 'residente
na Rua' Fredettco' Cmr Alberto' Vásel, nesta ci�a
de, filho de Vicente 'De'rett:l'e' (Ie Tecla .Olzzik pe.,
rettL. ...... ,: ....... :::::::: :.: , : ..

. ,

. .
,Ela, brasileira,· ·solt-eira, costu,reira, natural de

Lufs ,Alves',' neste Estado;' den:nicili'ada e resident�
em Morro 'dã 'Boa 'Vistà,

.

neste' distrito, filha de
l3e.r(qldo l3,i!ck.e. de,Mària Kàmer�Bilck.
--------.-----__,;...__

...�
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.' l.EDITAL DE PBAÇ4 '; • \' ; -A,federação Oataflnensa de' Ätle:tiismo, (Jete.rmiíaôu ':0. Depart:«rnentb de 'Bolão .da 'Sociedad� Esportiva

'J ' tt ,_, a. 'r.eàliiação, 'em �ar�guá do �ul, dia 03. de' julh,o; pr�: e Recreativa, �i'eilrense, está preparando dois 'tern�jos '

Venda'em':f.a praça� Dia 22 de julbo p.v. às 10,tlO h. " ,XJifllol da,�egunda etar;>�,do.'?a�pe;onato ?�,Fu>r:t�Q Açul- para os meses de, julhQ é agosto, nas bolas 16 e 23

enda em 2a. praça: Dia 11 de agpsl:ol�·v'·,:'às 11iJ,aO llpr,!!s;ti, :,' to, 9�v�ml,I,�, Me,�oresl na pista �o}�I�be ,Atle(�lco BI:\�� cm. envolvendo cl'Jbes e empfesas-de Jaraguá do Sul'
I VOUIY�l}1-.ma!s�d�r. Autoa-de E,xeguçao 'Fiscal n� .. 6.:364,..

,I
pendi, qu�, e a me!hor de Sal:!ta Oatarlna._.D� a�_orpq"Ç.or;n, e do Estado. �No' mês de julho, de 23 a �5(. Q Cldbe de

. �.369; 6.466,6.437,408 6;:394, 6.p3�, 6.56�. 6:592, 01."6.4�8',,, o .Professer MunIlo Barreto de Azevedo" arbitro do Bolão 81, afiÍiado � S.E.R. Vlelrense, promoverá o "Tor-
e'm que e*equentes �,,�azenda Nac!tmal.p a r.azenda . dq.' quadro naelonal da 'Confederaç'ãa'Bi"âsileira de Atletls- neto Cidade de J{iraguá:", bola 16 cm,;homenagem. aos,,' . 'a'do de S,!!.nta .,Cafa,rma" re'spectlvamenfie. Exec,útad�

,

. ... '

I' , d' à '1' h
",
d a b L d d f d

-

d ld d tl
. 1 -

d,ES\_SPt!1MA IND. COM.: OB ESPUMAS' t,1i'bA. BENS A ,SE! ," �o� na�ue e
. }a" s. 4, ()r��" será � a a a ertura a 106 anos e un aÇao a CI a e, com a par rcipaçao e

�:M PRACEADOS: 1.0) - 1.0} r- UM tERRENO URBANO� :seguRda.;etapa, segliJi!'do-se postertormente as �rovas, clubes de Jolnvllle, Blumenau, 'I,tajaf, Brusque e Jara-
situàdolnesta cidade de

.. �.g)Já _cI_�.. �ul" à Rodov!�, , SC-301. ,.na seguinte ordem: 1,4h3,o ;-:- !.��9..,� .ra�o§ .�gl!Jto� te- guá do Sul. '

.

,

.', . ,

'

,

trecho entre Jaragu� à Oorupá, cem. a área,:d� ].,59011J2:,." �JT)inino, 14h50 - 3.000 m rasos menores mascuüno; )
A fqrmula de dtsputa já é eonheelda, Na primeirafazendo trentj3 eT, 60m�. n,"!ma rua p.�rtlcplarque liga a Rod!?vla 1 ?b20 - 2.00� m rasos. menores feminino,' 15hpO --- etapa, dlas 23 e 2�, ,nove equipes; divididas em trêsSC;3Q1, traves.sao dos .fundos em 37 mst, cem terras de "'500

. , .•.•• �

.'1
.

I" 161:."0 _ 1 500' :" h b ãn ä

I' 'f'
-'

fa f' ai q eÁlvaro Bertolh,"eSfremando pela 'Ia,do direito em 150 ms., _ '. :1., �"m Ju��m. mascu 11'10, �'I'I '
. "m rasos c aves, uscar o a C asst rcaçao, para a se llil , U

cem terras de Vva. Ari Pascoal 'e pelo lado, esquerdos.em r ". Juve.,11 femininO e às 16h30 - 3.000 m rasos adulto será ne dia 25, com as seis equipes classificadas, [o-
�59 ms., �om ditas .de Alva.ro �e�olli. �egistrade [10 ' mascu.llino final.

'.

"
' gando alternadamente para a obtenção do melhor pon-

Registto\.�.e,lmóveis, desta Comarca, s,,;,b �. 1.331, do livr.e
'. \ ,Ao ter.geir� e última etapa ,será no dla 27 de no- .to, a qual será corrslderada campeã" aquela que derru-

n. 2 .. avaliado em Cr$ 3.000
..000:�0. ' 2. ) UM 90NJItJN"FC;>,', .,

vel')1J:>ro; na cidade de Blumenau. A primeira ocorre!J di,a ba'r o maior número _de palitos.,
..

,I
. DE CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL, ligados entre SI, consttUl- _I 08 'd" .'.1

FI'" I'
'

,Ja' no rneAs de agosl,to, de 11 a' 15,' cl.ubes e en!.pre-
:

'd bl o ä COIiIC t (bi t) ri; d t"" I
.

"

e maiO, em onanopo IS. ,'," 11"da, parte . � oc s' e �e o. o ec
..
e pa ,e e IJO os, __'. -.

ESTÀDUAL DE ATLETISMO MENORES sàs convidadas tomarão pa,ne de outro tomeio, bola 23co@erto cem telhas de eterliut slmpre�, piSa, parte qe cQn;-. ,

'

,',. ,
"

'

.

creta p&rte barre b�tidq ,u�íli�ado tomo 'dependelilcia de fá-' '_ O atletismo é, sem_ dúvidas, a modalidade que mais cen,tímetros. No. dia 1,1, início às 9 horas, durante todo
br.ica, escritório e sanitários, COIlil área total de,2.100 ms '. ' tem representado o município em'termos de competi- o dia, os clubes femininos irão jo'gar e, dias,12, 13 e
Tudo 'edificadó sobre té/feno descrito pelo item 1. ° Con- '�. çõés á mível estadual e' nadonál sempre' com desta- 14 de agostj), sempre inil;}iando às 19h30, ex,c,;eção aoservação dessas dependencia bastante rl!lim. Avaliade em . 'N'" :19 ,20 d

. h'
.

'd .

d :.J "4 €I'
•

9 h
.

, .

,Cr$ 4.200�000,00: ,3.°), UM GALPÃO ABERTO. que abrJga ' ���.; ,o.� mas. e e Jun o pass� os,! na Plst� ,a l:Iia 1 , quan o começa as. oras, var:las empresas
,üma càld�ira a lenha e duas e�tufas,' estas' cQlJstrufdas '.de

� Un�versldade Federal de Santa .CatarlAa, em Flor�ar.lO- disputarão a premiação oferecida;, ao passo; que no dia
alvenaria de tijolos, cobertura de lage acabamento 'interno ,Polis, o Clube Atlético Baependl, ,re,presentando o mu- 15; nO encerramento, jogarão os clubes masculinos ..
de cancreto. A cobe,rtura do/galpão íé de telhas de eter- .' nicípjo, particJpou- do Campeonato EstadOal de Atletis-

.

A premiação será a;través,d� troféus e medalhas,�it, simples, escorada �obr� Ullilii estrutur-a de m_adeira �im- "'mo categórla menores até 16 anos, obt�ndo o terceiro funcioFlando no trf!l!1�corf�r <;loS, torneias, c0lT!pleto seí"
pJes./ A área censtrUida ent�e .est�fas e galpaa, atm%e-" lugár ria classi.fícação geral. viço de bar � restaurante., '" , '

.
.aproximada,ment� 270m2. Avaliado em Cr$ 800.aOO,00. 4. �

\ "A . • .

d h_ O equipamento móvel que compõe as duas estufas, tais ,s atletas tiveram um esempen o espetacul,ar.
como ventiladores, radiadores, cânos. válvulas, medidores E>óris Maria Ronchi, atleta adotáda peJa Kohlbaclil S.A.
de temperatura e pressão, polias,. e outros .mais qUe f?f- '(

-- I,..dústrla de Máquinas Elétricas, conseguiu os pri-
mam a estufa, sem mot!?res, avallade o el!JUlpamento eXls- ','meir'os lugares no salto a altura (1,50'm) e nos 100 In
ttelJte em Cr$ ?Oo.ooa,oo. 5.°) - UfIiIA ,CA,",DEIRA ,-At;., .,' b

;. , • t'
.

d
.

17 d 6 d', ._VAPOR, marca H.Bremer, com capacidiide para 900, kgh. "),'
com . a�relras, oom �mpo e seguI) os e eCJ

desativada. ávaliada em Cr$ 150.060,00. 6.°) - Uma má- mos, �stabel'ecendo recotde, além do segundo lugar no,
quina ir�iQad�ra d� pintu,ra, �ipo USNVASPX 130/1; modelo '" ,rt�veiarrento 4x100 metro!? Clarice Kuhn, outra aU�1iaSteililemamn, äesatlvada, parcialmente' desmontada, sem os' adotada pela Kohlbach, ' obteve 'o segundo lugar no sal-
motores elétricos, á\ralii'!nfa-ein Cr$ 30.00MIO·. ,7.�) ....:..UMA: � �', to�extensão" marca de 5,18 m �ue foi réoorde UJma vezSERRA CIRCUbAR ESTOPADEIRA, -marca Guar,an.a, a�oplada , .' '",:) I�} ,,' , .

d ',...
'F' 'b','com motor marca Kohlback, de 05 HP. usada e desativada,

_

; que u,trapas�ou Q r�cor e anteflor; OI tarn em a se�

avaliada ein Cr$ 30:0,00,00. 8.°) --; QUATRO EXAUSTORES
'

gunda"colocä,da no salto a al,tura (1,45m) e segundo n.o
àcoplados é 'rriotores� de marca WE'G" de 1 1 /2 HP,., cadâ, \

. revezamento' 4x100. Já Rosângell;i Aparecida Lafzaris,
" parte da tubulação ainda montada e out�a parte .toda desmolilta- no lànçamento de dardo, fo'i a segunda' classificada, a
da. avaliados em Cr$ 40.00,00. 9.0.- �M_ GOMPRESSOB,.DE; li' 'rn�sma cõlocâção de Raquel" do Nascimento Ei Irmã Mar-AR, marca JDOUAT, modeJo de dOIS Plstoes, bastante. novo. d

'

4 1 nn
"

acôplado a,motor 'de marca Kol1lback� de 7, 1/2 'HP, desa- quar t,_. no reveza!"en�o x U\1 ":letros. .

tivado, avaliado' em Cr$ 70,000,00. 10.)' - UMA SERRA ,.A ,atleta Rmumén do �a�_ClliT)ento, �a �el�tlv.a para'
FITA, marca OMIL, aceplada a motor de marca WEG de 3 os Jogos Escolares I3rasllelros, conseguIu Indlce na
HP, desativada. avaliada em Cr$ 60 .moo,oo. ;J 1· 0) - UMJ\ prova de 100 metros rasos; com tempo de 13 segundos.FURADEIRA,. sem marca, carcaça de ferre, com'm9tçr WEG i 'e ,1 décimo. o Baepen'di foi o terceiro colocado �o Aeral.de 2HP, avaliada em Cr$ 40.000,00, HLO) UMA FURADEIRA, '

,
' , �

marca MELANO, de 'bancada, acoplada' com mOloi" WEG de
2 HP, avaliada em Cr$ 25.000,00: 13.° - 'UMA SERRA
CIRCULAR ESTOPADEIRA, marca Tres Irmãos, com mqtor '

Kohlback .de. 3 HP, avaliada em Cr$ aQ. 001iJ,00. ;14.°) ,
UMA P�AINADEIßA,' marca FAMAC, com dois motores,
sendo 01 de 5 MP, � 2 HP, avaliada

-

ém Cr$ 70. aOOiOQ.
15.°) UMA SERRA CIRCULAR, estopadeira, marca INWCT-A, .

com matar Kohlback de 3 HP, avaliada' em Cr$, dige, roubac "
da. :16:°) - UMA SERIRA CIRCULAR, carcaça de madeira, :
com motor General Elétric de 7 1/2 HP, 'avaliada em Cr.$ ..
30.000,00�. ,17.°), UMACHANFRADEIRA, sellJ marca, com

,dois motores, sendo 1 KohJback d� 5 HP. e IH WEG, de
01' HP ','

.

não lecalizada pelo sr. Avaliador. 1ß.O) UM A
PARELHO DE AR CONDICIONADO, marca COIlsul, mod "

2500 - 01 HP, alÍali�do 'em Cr$ 15.000.00. �9.0) lLlVI BA!."
CÃO OE MADEIRA, estilo colonial, com tampo de formica,
medindo 4,50 ms. de comprimento 'por 1.10 ms de alturá,
utilizado para escritório avaliado em Cr$ 10. ooo,oe, 20. O)
� DUAS MESAS DE MADEIRA. I para telefone; avaliadas em
'Cr$ 3. (il00,00. 21'.°) - TRêS BANCOS DE MADEiRA, com
-almofadas em tecido, estiló rústico,- avaliados em Cr$ .

3.000,00. 22.°) - DÓiS, EXTINTORES DE,INCENDIO, ino- "

dela de parrinho, tipo pó qwímico para 50 kg. com 03 de
anos, de vida, avaliados em Cr$ 20.000,00. 23.O)' -=- TR�S

- EXliINTORES; modelo manual, tipo pó químico, para 12 I(g ..
com 3 anos de vida, avaliados em CrS 4. 5aO,00 . 24. O)

-

......,
,

'�s DIREITOS DO TELEFONE n. 72,-0650, tipo fn9ustrial, 'ava� ,

hado em Cr$ 122. ooo,ao. 25. O) ;_ UM RELóGIÖ PONTO"
. ma,Fca Ro-Bel, avaliado,em Cr$ '35.000,(i)0. 26.°) - CINCO
MESAS PARA ESCRITÓRIO, escrivaninbas, tampo de ma-',
deil'a, pés de aço, avaliadas em Cr$ 39.000,0,9. 27.. O) UM
A'RClI:JlyO DE AÇO, marca Mogiano, avaUado em i2.000,0&.
28.'0) - UMA ESTANTE 'DE MÁDEIRA� pés de aço: çom 5
pelitas, avaliada em Cr$ 6. QOO.,OO. 2!!1. 0), UMA ESTANTE DE
MÄDEIRA; pés de aço, cO,m 5 prateleitàs, avaliada em ,Cr$6.000,00. 30.°) - I,Jm motor elétrico, marca WEG, de 1

.

1,ta 'HP, com bancada de madeira, avaliado em Cr$' 2.000,00., 31.�), - UMA FU.RADEIRA; com me.tor WEG, de 1 1/2 HP,desativada, avaliada em Cr$ 25.. 000,00. 32. O) UMA' SERRA
CIRCU.LA,R, com mptor WEG de 1 HP, carcaça de madeira,

,

��!?da em C,r$ 5.000,aO. 33.°) UMA L1XAD,EIRÄ, ir,r.rca
unEIR, acoplaija a 3 motores WEG, sendo Um de 2 HP e

,i um de 1 HP, e um de 1/2 HP., avaliada em Cr$ 45.000,0034.oY....;_ DOIS TORNOS PARA MADEtRA, marca ifriangulo.
,

cdom 2 motores, send� um, de 3 HP., marca Koblbaciil e um
.

e 5 HP, marca WEG, avaliados em 60.000,00. 35. O) _. DUAS

�':APEIRAS, marca INVICTA, acoplados com 'motor de 5
,

, marca WEG .. avaliadas em Cr.$ 100.000,00. 36.0) _UM COFRE DE ,AÇO, para escritório, sem marca, pesando3eokg. aproximadamente, avaliado 'em Cr$ 15. 000,01iJ. 37. O)
i"-:ß caqeiral! estofadas, cpm pés de ,aço; e mais 04 cadeic,

,r2aOs ,estafadas giratórias" com pés de aço, aval!a(la� el)'l C::r$
,

.. 000,00. LOCAL, 'Edifício dó Forum, da Comarca de Ja

�ol'.'llÍarca Olive�ti', mod�lo' .Line� 98, Usada, avaliada eni Cr$'
• 000,00. LOOAD. Edlffclo do' Forum da Comarca: de Ja-

raauã dOl,Sul .. Nos autós nãe consta have'r qúalquer ônus re

G��S� pende!1te d� julgamento. Fica ainda illtirnado por este
� Ital ,a, �xec(Jtada Max-Spu,m� Ind. -e Com. de Etpumas
stda.� da'�Flta acima, na pessoa de seu rep�esentante legal,

.� FranCISco' !:Jel' Olme :Lê Leuxhe. Dado e passado nesta

��8�de,-,e Comarca 'de Jaraguá do Sul, aos 27 de mâio de
, . Eu, Bruno Winter, Escrivã!,>,. e ,sul;>scre)ti. -
"

'.

HAMILTON !PLíN,IO .ALVoS,
,(

.

v

Juiz de Direito'

�REIO DO POVO:""; J,aragu6 do S�I·SC '

"'"", ' "-

,

,

JurZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGU4 'DO SUL .

" -, "

. C;�RTÓRIO DOS FEI�OS DA FAZENDA
'1. ,,'

,� �\ ;
"

;. ; _ EDITAL DE LEILlO '. ,

•

r
'.. Venda em 1. ° leilão: Dia 22 de julho 'p.V., às

,

1'4,30 IlQras.' Venda em 2.° leilão: Dia 11 de agosto p:v.,'
\- ;_�ã's 1114 :3'0 'horas, quem mais der. Autos de Execu(j:ão .Fiscal'

n. 6.365. e 6 :499. Exel!JlÍent�: A Fazenda de Est&do de .

Santa Catarina. Executada: CONFECÇÕES JOS�EL LTDA.1

Local: ,Edifício do Forum da Comarca de ,Ja'raguá do Sul.
BENS A SE,REM t.EITQADOS: 1. O) -Uma, máquina de costura
industrial, marca Columbia, completa, mesa' e estante e

metor elétrico n. U-301 Q45, costura reta, IJsada, avaliada
em. Cr$ 60.000,00; 2. O) Uma máquina dEi- costura industrial,
'ml;lrea Columbia, completa, mesa,' estarite e motor elétrico
1'1.. U,302096. costura reta, usada, aVáliada em Cr$ .. : .....

. '6Ó.IiJÖO,OO. 3.°) --;- Uma máquina de, costura industrial, mar
ca Ref.rey, cOlT!pleta; mesa, estante e motor e!�trico' n.

40C7541, costura reta, ·usada, avaliada cm. Cr$ 60.00ID.00.
4.c:'<? - tlma máquirià industrial, marca "{efre!,' completa.
niesa, est�nte e motor elét�ico n. 4006751, costura .reta,
u'sadä;; avaliada ém Cr$ 60.000,00.,5.°) ',- ,Ulna máquina
de cl)s�[(ra in"dustrial, marca 'Refrey, complet'3, mesa estan
.te, e met0t elétrico, iii, -4007571, costura reta, uSÇlda, ava-

, Bada .
em ,Cr$ ßO. ÖOIiJ,OO. 6. O) :_ Uma, mál!Juina de costw'a,

.

induf'tviai, marca Retrey, completa. mesa, es':antê'· e mQtor
"�elétrico '11, 4005923. costura reta, usada a"ai;ada �m Cr$ ..

,.6,0 i ooo,oe. 7. ç� Uma. mál!Juina de costur.a industrial, marca

duld, completa, mesa, estante e motor elétrico n. 22.1121512:,
costura reta, usada, avaliada em ,Cr$ 60.000,00 ó 8.°) -

máquina de costuroa indl,lstrial, marca Paff, completa, mesa,
estimte . e motor elétrico, n. 245050, costura reta, usa�a,
avaliada ·em Cr$ '60. ooo,do. 9. O) - proa máquina 8e cos-

"-tura industrial, 'marca Paff, completa, ,esa, estaot� e mo.

tor' elétrico 'n, 303875, .costura reta, usada, avaliada en!

Cr$ 61iJ.000,00. 1-0.°) Uma máquina de cos.tura industrial,
'marcá ·Paff, completa, mesa, estante e motor eléfrico. n.

497808, costura reta. usada, avaliada em Cr$ 60. liJ'OO;OO.
11. O) - Uma máquina de costura industrial, marca L.ewwis,
completa, 'mesa; estante e motor elétrico n. 60610,. costu-
ra d� b;tinhà, usada, avaliada em Cr$ 100.000,00. 12.°) �

Uma máquina de costu-r,á Industrial,
-

marca Yamoto, l;omple
ta, mesa, ,estan:te e. motor elétrico n. 98900" modelo Over
lox, usada, avaliàda em Cr$ 170.000,00. 13. O) - Uma má
quina de cestura industrial, marca Wilcox( eompl,eta, mesa,

�stante e motor elétrico 11. 595038, modelo. overlox; usada,
avaliada em Cr$ 160. ooo,ao'. 14. O) Uma máquina par,a coro

tar tecidos, marca Mahnil't, elétrica n. 5602286, usada,' ava
liada em Cr$ 30.000,00. I 15.°) - relógio ponto, marca

Rod-Bel, usada, avaliado em Cr$ 50.000,00. 16. O) - Uma
máquina de somar, marcá Flemington, 'elét,rica,

.

modelo
2100, u,sada .. �lVal-iada em Cr$ 15. OOG,OO. 1.7.°) Uma máqu,i
�a- de escrever, manual. marca Remington, modelo Sperrl(-
Rand. uRada, avaliada em Cr$ 20.001iJ,00. Total. Cr$ .

1 ,145,000,00. �os autos nã"() consta haver qualquer ônus'
ou recurso pendente. de julgamento. Fica ainda intimado .

por este edita!, da data acima, o Sr. José Menêl, 'Repre
sentante legal da Executada Confecções Josnel Ltda., caso,
sua intimação não seje possível pelo Sr. Oficial de Justiça.

Dado e.pas.sado nesta cidade e Comarca de Jaraguá do
Sul. aos 27 de maio de 1.982. Eu, Bruno Winter, Escrivão,
o subscrevi.

A: F�éter;�çªO' Càtarlnen.
se' de FU,�eJ�ol divuilgou, ,a

.

ltabela e clía\fes e lã. deu
início. a outro desorqanl-
zado' campeonato; desta
feita o Campeonato Esta
dual de �mador�s, do qual,
ä princípio,' participaria o
Seleto 'dê Guaramlrtm, fi�
liado a 'Liga Jaraquaense
de Futebol. Ocorre que o

\. Seleto, ainda' no
.

aguardo
do desfecho do vr Torneio
Norte Oatarlrrensa de Fu-.
tebol, do qual, -é um dos
quatro finalistas; não está
participando, ele' que, con:'
forme' a FCF divulgou, es-·
taria integrando a Chave
C, ali) .lado do Ipi.raÀga, (Rio
Negrinho), São B1ernardo
{Canoinhas) e Bandeiran
tes (São Bento do Sul).

O Seleto deveria inclu-
, sive jogar no domingo pas-

.

sado, em Guaramirim, di
,a�te do ,Ipiranga, o que
n'ão ocorreu, uma vez que
não lhe. apetece participar
de tlma competição que já
está fadada a um desas·
tre,' culpa da malfadada en�

.

tidade superior, no caso'
da Federação.

(ome�a O certame juvenil''' e 'as finais do
'

, 'adulto de f,uteb�1 'de ·sallo
Teve Início sábado passado, dia 19, na Associação

Recreativa Weg, o Campeomlto ,Citadi(lo Juvenil da �i
ga JaraguaeFlse de F:utebo,1 de Salão; e ontem, as finais
do c�rtame adulto.' Na abertura do campeonato' juvenil,
o Seleto derrotou Ol Rio'Mqlha por 3,ª O, a Mirtes 'goleou
a Cerealista Urbano por 6 a 1 e a. Jarita empatow a 1

�ol'com.a Arweg. ", > '"
; .

I

'

.' A segllnda rodadà determina 'pata a tarde deste sá-,
bado, as seguintes partidas: 14 horas - .Rio Molha x

Urbano, 15 horas - Mirtes x Jarità e às 16 horas
Arweg x Seleto.,

'

.', ,_.
�

- ,� -

.�. "'. t r

CAMPEONATO ADULTO' ",'.. .'

O Certame adulto, que :ém suá .fase de classifica
çãQ föi realizado em Járaguá_ do �ui e em GU,aramirim,

. e que teve um publicO' pag�nte d,e 1 -1.51 pessoas, ren,.

da de Cr$ 57.550,00, teve/ iniciadâ ontem, no Ginásio
de Esportes Artur Müller; a sua ·fase final, ern�re ás
cinco equipes que disputam o Utulo. Jogaram Ur�ano I

.•
x Mirtes e Rio Molha x Atweg. As próximas rodadas se- 1 . Pilotos que járão estas: 02/7 - Jarita x,Arweg e Mirt�s x Rio Mo- competiram em' grandes
lha; dia 09/7 --'-"' Arweg x Urbano e Jarita x Rio Molha; centros e que conheceram
dia 16/7 - Mirtes x Jarita e Urbano ':x; Rio Molha e a pista de Cl"OSS do ,Motó':

.
dia 23/7 - Urbano x Jàrita e Arweg' x Mirtes. Destes' dromo Getúlio Balireto da
jogos' sàirá o campeão. ',,' .

,

(

'Silva, destàcaram rasga-:
. dos' elogios as suas con

d'içõ�s. Isso ànimou 'o pes
soal do Jaraguá 'Motor Clu
be que está iniciando ,ges
tões, obJetivan:do ,sediar

- uma etapa do Cam,peóAa
.
to Brasileiro de Cross.

HAMILTON PUNIO ALVE,S·
Juiz de Direito.

Quanto iao Tornelö Nor
'te Catarinense, tampouco
o presidente da biga Ja
raguaenSe de Futebol, Má·
rio Vitório Rossweiler, sa
be ,quando e como será.8
decisão, já que existe Jo

. gos pendentes ainda da fa
. se de claSSificação, cau

sada pela desistência do
Ginástioo, de São 'Bento
do Sul.

(urtas EsporUvas

Neste
.

dominso '_as 'semifinais do Varjlo/8'2
Começa neste C!oming'o, dia 27; ás disputas váli,das

pela fase semifinal do maior campeonato.varzeano da
região, o Varjão/82, do Esporte CI�be Figueirense. Seis

, equipes do' r:iosso. fÓtebö'l 'manor 'óbtiveram a classifi
cação e iniciam a hova fase em ,busca do �ir:eito de iii'
as finais, na' bus�a,'do edbiçàdo .tí�úlo. Às 9 horas, jo-, 2.' - É'm 'se tratando de
garn Estofados K'rause Y. SaDtp j\ntôJ)io, às 1�h$0 - oorridas moto'ciclísticas,
Ferroso x Sempre Unidos e às 15h30 __,.. Olímpico x Vila o CampeoÁato Catari'Aen
I...Emzi.' se de, Motociclismo pros�>" t+ -. • "'.

D.'estas· e"'uipes, quatro irão às. finais. Segu,ndo segwilll domingo passado,
"1 em Calileliriha,' com a rea�,acerto já firmado, o Varjão/82' se,rá encerrado, com lização de' sua terceira

a entrega de 'troféus e medalhas às seis equipes semi" etapa. � reunindo pilotos definalistas, num baile que o Figueirense irá promover, JOtflV'iHe, Blumel'lau, Jara
cuja data será posteriormente mar-cada, prom'ovendo gtJá do Sul,' Ca,rieÍinha,desta 'forma, também, a' confraternização entre todos Sohroeder, Rio do Sul,Os atletas particiilantes. Florianópolis, São José,

, Com o encerramento do Várjão, o Figueirense en-
1 Tubarão e Ararangtlá, ' a

cerra também ,o mando 'de .,�eus ,jogas no Estádio An- lérri de 'pilotos' de: renome
,tôlilio Ribe'iro, 'lã qúe-'ô '�proptietári� CIo imóvel solicitou nacional, qUe parti�iparam
a ê;lrea. <Um novo estádio deverá ser construído na Rua I de provas extras.
J:osé �heodoro Ribeiro, na enfmada da IIha,da Figueira. I 3, - A equipe de ciclis

mo .da Arweg, participa
neste domingo, dia 27, em
'Tubarão, da quarta . etapa
do Campeonato Catarinan'
se e quinta dO,ranking es
tad,ual, prova de resistên
cia. 'Sílvio Ewald, que re-

. torna' às .pistas após 're
cuperado de aoidente' so
frido, Jonny ICözzarin, Ro
berto e�sar

, Nkoluzzi,
Bruno. Marschall'� Arpal
do Berti, Competirão (n�s.

. categorias aspirantes e
novatos.

'

4. '..;_. A Arweg encer
rou no sábado passado os

'

torneios internos de bocha
e truco. Pela ordem, na

bocha, ficou . Obras, Fer
ramentaria. Arweg e Weg
Máquinas e no tFllIcQ., Os
Coringas, Cál e Cimento,'
Os' Temuras e Meqálha de \,

Otlll"o., Em preparativos ao

EstadUá.1 Sesiano de �u
tebel, a Weg ,goleou, 7 a 2,
o Continenta.l de Pomera
de .. ,

" ,

1

.
Ginástica

'

olimplca r�a�re suo escolinhai
.. na., ,Men�got�I,'

Desde meados desta /

semana, á éscolinlaa de gi
nástica olímpica da 19.a UCRE,v.qltOlJ novamente a fun
cionar, desta feita no 'Ginásio de Esportes "Maria Kanz
ler Menß,gettl'> As inscrições poderão ser feitas até o

dia 30 de junho,- no local, s��do ÇJtle os' treinamentos
serão de segundas as setas-feiras, da� 8 às 12 horas,
,para garotos de 1 a 12 anes"e·para meninas de 6 a 9
anos.' '"

"

• ,

'.

O objetivo é formar novos atletas para' participar
'. de competições estudantís e mesmo representar o' mu.1' 4

nicípios eJiTl CampeOnatos e Jogos·Abe�,tos. O profes
sor Durval Borba Neto continua ,a desenvolwer o -tra
l:!alho de base sendo a parti.cipaçâe ,aberta ,a todas as

crial\lças nessa faixa de idade. • í

'Gonheç.a
., ,

"',��'RO"I·�. ,SAG' '. ·t::L:JI k::.
, J ".250 lote� re�lde,neiais, �'l.ea para la.zer,' comércio, e; fiNS fnstituclonals. Toda infraestrutu-

,

_j,' t! t
,

'

\ •

ra necessâ�ia num� área' com mais de ,190":000 m2 na Bua,�oiO'J�U�Uá�IO Ayros�" : ':", : ) I,
.

rJm pre e Bd im. ntlfs
!

I mabi I i á:fi os
i:' ... _". 'o, �

!_. ;;, • ,,1 " '�, t:'��";., '_ �'. 't>

.,!;'.,
��;;..;;;"'���.��� 'M

' '�{' {.", <i> -
�

• d"
, �c,"'""'...-."..� .

.

'. a'r;;c· àft��1 o Lt ·,·la. '

,

'lf !: I;':" 'I:
"'

l7o'nê °i2�.1-136'
, ,

��.".::It.. ",... ��\ .•!f,,�:;+ .�j{:,;�:yt;.r!·�
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FURI.,.ICH - Rua 11 de Novembro, s/n.o --r Final
- Massaranduba - SC ........ JURAND'IR LOREN� -
Hua Rio Milanes - Rio' dos Oedros _.;. SC - JO;;)
SE PAULO PE A�EVEDO -:- Estradá Bananal do
Sul - Km. 8 -'Guaramlrim :...,... SC - JOSe 1"41-
CQLETTI' � Rua 235 - s·/n.o _ Nesta _ OSMAR Estiveram reunidos durante toda a terça-feira, dla
HONBURG-- Estrada São Judas, s/n.? � N�sta 22. no auditório, do Centro Empresarial de Jaraguá do
,.......;. SILVESTRE JUNKES"":' RliJa JQinvi'I'le, 139jYb Sul,' dlretores, professores e age,rites de serviços ge-
Nesta - VALDIR VICK - Estrada Guamiranga, 'rals do Centro Interescolar de 1.° Grau "Mário Krutzs-
-S/C - Cx. P. 9� - Guaramif'im _ SC. _ r ':

I
ch", E.B. "Roland' Harold Dornbusch", E.B. "Heleodoro

Aurea Müller Grubba 'Borges" e' E.B. "Giardini Luiz Lenzi" . Do encontro, em
,

que foram abordados assuntos de ordem técnico-peda-Tabeliã Designadla. gógica e do ensino Jfeligoso escolar, participaram cem---.-------------.......--------.---------�---------....:
profissionais do magistério, sob a coordenação da 1'9.a,

OCRE, através da Div.isão de Administração de Ensino;

I A eqU,ipe de volibol feminino infanUI do, Colé'gio
,

Estadual "GEmeral Rondon",'de Massaranduba, partici
pou e fOi a campeã do VII Festival de VoliDol Feminino
"nfantil, promovido pela 'Faculdade de Educação Física
de BlumeAal:l, organizado pelos alunos do, terceiro sel"

mestre do curSO de educação físic� daquéla _faculdade,
disputado no Ce'ntro de TreinalT)ento, Esportivo Jeão
Serra, de BlumenatF

,

' ,
, \

'

Do Festival, participaram trinta eqúipes, de toda a

região, sendo que, a partida final foi disputada eRlre o

Cqlégio "Celso Ramos", de Blumenau e o Colégio "Ge
neral Rondon", de Massaranduba. A equipe da "Capital
do Arroz" recebt3u o 'troféu ,,:doado pelo Pre.feito Dáy,iç:> \li ,YConsultando-se a lJiS'

, LeU�\Lifiliiando-sé, âas segu!ntes alunas:"atletàs: Clei'de, 'tória;" pode-se< declarar
':'''Mösca,�'�Mirtes I\t1Qrsc!J;'""Lar'a';;:Fabiana',Maipchi,,';,Sihlàna 'gue,o: úsú;da fÔrça, bruta

, Bisewski, 'Eltemira' Fri�zke", Elizab�th'\Gazâà' Sandra �U.nca resoiveu um' sótos
__--......._...;

" Rê�ina l?eH�'i�f
'.,\ .,

',:'l},,;,"
," ," , c,

"

prõ�l\emas/do hómém

AUREA MULLER GRUBBÁ
,," ,TABELIA DESIGNADA " .

, E OFICIAL DO REGISTRO DE"PROTESTOS
EDITAL

'

Pelo presente Edital dê citação pedimos aos

senhores abaixo relaclonades que compareçam
em nosso Cartório para tratarem de assuntos 'de
.seus interesses: ANTONIO SCHIVARTS - Rib�i
räo Rodrigues - Nesta - ANTON,IO �TROPOU
,_ Rua Rui Barbosa, s/n.o - Guaramirim - S_C
CARLOS FREDERICO ERDMANN GROLL --:- Rua
Castelo Branço - Schroeder - SC - HIPOLITO

,Em Jiraguá do Sul está a maior cole�lo -de carteiras de cigarros da América do. Sul
muitas pequenas, cujas

/

foi cancelada, o que
marCas não se encon- ,

. veio a diminuir a afluên-
tram no· mercado em cia de público no Agro-
n�ssa reqlão. Algumas pecuárto. A' própria im-
sao conseguidas, oon- prensa não. deu na oca-
forme disse, através de sião o devido valor,
amigos e correspon- conforme lamentiCélio
dentes. Célio tem 54 Eisenhut.

.

corresponde,t:ltes ne: ex- O maior colecionador
terlor, como por .exem- do mundo de carteiras
p!p na Polônia, Bé,lgi- de, cigarros. era Colin
ca, Alemanha Ocidental,' Brookes, da Nova Ze-:
França,

_

[ng,laterra, Itá- lândia todavia, em seulia, Irã, Tailândiá, Ja- testarnento deixou quepão,,' Líbano, México, a sua rica coleção fos-
Chile, Bolívia, Rússia, se transferlda para a In-
Nigéria, Filipinas, Fin- glaterra, o n d e Miss
'lândla, República Doml- Konnle Suthon é a con-
nlcana, l.odia, Coréia, tiriuadora do seu traba-
Egito, Alto Volta, en- lho, devendo possuir al-tre outros. I

go em torno de 40 mil

\ Isso pOSsibilitou que marcas, número que 'se
ao longo dos anos, for- supõe'

.

existir no mun-

masse o maior .acervo
(1'0. 'e claro que não con- ,

da América do Su!., ho- seguirei ct!egar até lá
je somando 6.650 mar-

mas nem por isso dei-
cas diferentes, orlun-' xarei de procurar obter
das de 186 países e re- maior número de cartei-

"� giõeS do mundo, das ras de cigarros para a

Célio mostra algumas; marcas de ,�igarros da quaís, '910 são marcas minha coleção", comen-
d I

- brasnetras. A miarca de ta Eisenhut. '

sua gran e co eçao. .' C
, ,�_ $ i:u '�igarro, mals antiga da- éllo; que, inclusive

'É comum encontrar' companhia
�

fabricartte ta de 1906, sendo ori- coleciona cobras ("eso:
pessoas que colecto- de cigarros deflagrou ginária da Austrália. tau relnlclando a cole-
nam antiguidades ou campanha � dava 'uma Como mais exötlcas e ção"),

.

tem exposto na

raridades, pelo Simples cadeira de rodas a quem raras; es tão marcas Assoclação Recreativa
prazer de possuir o a- reurüsse, 200 marcas di- "vindas do "Egito e do Weg, Carteiras de cl-
cervo, seja de que es- ferentes ('�eu iria doar Canadá. c garras dos 24 países
périe . for. J: raro, po- a cadeira- a um neces- que disputam a Copa do
rém, encontriar alguém sitado"), número l7Iãó Todas elas estão de- Mundo da Espanha. Da
'que nunca, tenha inten- obtido, em razão{ do vidamente catalogadas, RepliíbUca dos Cama-
cionado colecionar algo grande número de peS- assim como os envelo- rões, cuja seleção de
que I'he pareça inédito soas que se empenha- pes dos' corre_sponden- futebol foi uma surpre-
e qtJe' sirva para a sa- ram na campanha. tes estrangeiros "rece-

sa neste Mundial, o co-

tisfáÇãol pessoal. Nossa Não conseguiu reulilir bidos e selos desses . ,Iecionador tem uma car-

reportagem descobriu dentro do prazo estip'u- países. Eisenhut possui teira apenas. Tem tam-
'

em Jaraguá, do Sul um lado, mas, nem por is- em sua coleção, álgu- bém uma marca vinda
colecionador' de cartei- .

so, dvixou de colecio- mas cartei.ras com ci- da tristemente famosa
ras de cigarros, que é nar. Muito ao contrário, garros dentro, como por Ilhas Falkland, as Mai-
O' ma'ior da América do co,nta Cél'io: "passei exemplo, vindas da In- vinas, que foram palços
Sul, ,sendo támbém o eÁtão a,manter contac- dia, r�vestidos pela pró- de atos desembe'stados '

único brasileiro com re- to com colecionadores pria folha dó tabaco. E da Argentina e da lliJ-
gistro no Li'�ro Interna- de. carte.iras de cigar- dentre essas carteiras, g1àtemi pel€! stla sobe-
cional da' Ing,late�ra - rOs

.
d9 Brasil e, poste-' há variação, de.1 até 80 raoia.

"Astral", el1tidade que .r'iormente, através de cigarros, de todos os ta- Está aí uma (portuni-
congrega os principais uma companhia de ci- manhos e tipos. Enfim, dade de conhecer umacolecionadores de car- garras, iAglesa, a maior 'é uma coleção rara e rara coleção de cartei-
teiras de, cigar.ros 'do' do, mundo, consegui o que deveria ser obser-· ras de cigarros do maior
"mundo. endereço de diversos vada por todos. colecionador da Améri-

Célio Alberto Eise- colecionadores famosos O colecionàdor é de, ca do Sül, qu� em Ja�
nhut, ,chefe da seção da Europa, Com os Joinville e lã expôs em raguá do Sul trabalha e
,de moldagem' da fundi- quais passei a 'me co�- três oportunidades, na reside, vivendo quase'ção da Êletrõmotores responder e a ,manter Festa das flores e na que no anonimato. UrnaWeg; possui' na atuaU- permuta, consegUindo; Famosc. Em Jaraguá do exposição pública deve-

. dade, nada '

menos do pesta forma, aumentar 'Sul, no ano ,do centená- ria, ,n� nossa
. opmlao,. "que 6.550 carteiras', de a coleção". Ele diz tam- rio (1976>, na E�posi- s,er' programada, 'para'

.

cligarros, de marcas di- bém que é 'mais fácil ção Agropecuária, colo-- que, desta forma, toda
ferentes, oriuRdas de cons.eguir cartei'ras de cou à mostra ó ,sel:l lon- a comunidade tivesse
186 países e ,reglo,es, cigarros de 'outros paí': go e paciente tr8Öalho oportunidade de apre-
uma raridade, que o co- ses, séja através ,de co- de colecionar carteiras ciar o trabalho de um
loca 'COmá o principal lecionadoreS' ou', das de cigarros, cuja expec- colecionador anônimo"
coleciomador, do gêne- próprias fábricas, do tativa de público, na 0- que graças a sua per-
,ro, ,da Arrléric'a. do Sul. que rio' Brasil, ,urna vez portunidade, foi aquéll1 severança hoje possui a

" Cél'io .

reside em Jata- 'que aqui não há muito da esperada, uma vei mai.or coleção da Atné-
guá do Sul, na rua An- � inte�e�se em ajudar os que por decisão da Se- rica do Sul. (Reporta-tôn]o 'Carlos,) Ferreira,' 'colecionadores. As pró- cretaria da Agricultura, gern de Fil,ávio José'

r esqltl'ina' com a rua Vic-' prias fábri,cas, no Bra- a exposição de animais Brugnago).
tor', Resemberg., sih salve exceções, nã0r--'--- "!'-_ .. ..

: 'Em seu' depoimento, se predispõem a 'cola-
cónfa .. que o i,nte�esse borar,. lameríta ..
co'meçotl élJ'l' ,1'96�, ca- No Brasil ex'istem 28
suahneAte, qúando tlma fábricas de cigarros,

SIN.DICATO· DOS, EMPREGADOS NO COM:ÉRCIO
DE JARAGlJA DO SUL

Rua J,oãó Picolli, 8 - Edificio Picblli -....;.. Sala 10
Fone:72.1555 '

ASSEMB�ßIA GERAI.. ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVQCAÇAO

O Presidente do SiFldicato dos' Empregados
no ComérCiO de Jaraguá do Sul, ,no uso de suas atri

: bl:lições convoca os associados quites em condi
çÕßs de votar, p_ara participarem de Assembléia

,
Geral Ordinária a ser realizada no dia 29 de Ju
,nho de 1982, às 19 (dezenove) horas na sede so

cial" � fim de'dellberarem sobre a seguinte ORDEM
D�D�

,

I

1. Leitwra, discussão e aprovaçãO' por escrutíneo
secreto do Balanço geral do exercício de 1981,

� bem como parecer do Conselho Fiscal.
2. Aprovação do .Reratório de Atividades .r,eferen
/ te exercício de 1981.
3. Assuntos gerais da entidade.' ,

Não havendo número legal de associados pre-
sentes para instaração da Assemb'léia" à hora aci
ma mel7lciol7lada, a mesma realizar-se-a às 20 horas

. do l11esmoj:lia'e no, f.)')esmo.local, com quaisquer:
número deiiassociados presentes.,

..
' ". "

'

,
'

., ��ragu,�,.d9 ßul, ,24 .2e ,�Il[lho" çe 19,�?�'"),

". "<, Gil��n ,S.;,per:é!ti\
'

.
.

'.
'

:'/. Pre!i;iderite
.....

SINDICATO DOS TRABALHADO·RES,NAS
.
INDOS�RIAS DO' VESTUÁRIO DE JARAGUÁ

DO SUL
, Rua Preso Epitácio Pe"�soa, 345

Fone f0473) 72-1096

EDITAL DE CONVOCAÇAO,.
AS$embléia, Geral Ordinária

Pejo presente Ed'iál, ficam convocados todos
os a'ssociados do SINDICATO DOS TRABALHA
DORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, em

pleno gozo de seus direitos sindicais, para se reu-

IliIirßm
em Assembléia Geral 'Ordinária, no próxi-

,

"

mo sábado, dia 26 de jURho,' às 15,00 horas. em

primeirl:\, convocação e não havendo número legal,
às 16,00 horas com qualquer nwmero d'e associa';'
dos presentes para atenderem à seguinte Ordem
do Dia:. .

,

'

. .

1 - Leitura, discussão e votação por escrutínio
secreto, do Balanço Geral da Entidade, bem

, como o respectivo Parecer do Conselho Fis-,
.

cal;
,2 - Leitura, discussão e votação por escrutíl'lio

.

$ecreto,' do Relatório da Diretoria, também
re�er.ente ao ano de. 1.981;

3 _. Outros. assunto� de 'interêss�' ger�"
�aragiiá'do SI,JII 21 cie;.Ju�ho 9.e ';1,:982.

Rel1ilda"Farias
_ ..

Pr�$iJ�ent� ..

1,_�; '7,(/f;
-.

EN$INO.

Hollcláriollda- 19.a ,OCRE

\

No decorrer da próxima semana, será realizada a

primeira' reunião com os iAtegrantes da 90missão'l Or
ganizadora \

das Solenidades Civico - ,Patrióticas da
Semana da Pátria, para a elaboração de um vasto pro
grama, onde será dado ênfase especial ao despertar do
sentimento cívico-patriótico da comunidade.

.

, ,

. t· .'

.

O programa' alusivo �s comemorações da Semana
da Criança, já está -sendó elaborado pelos professores
de educação física da Divisão de Educação Física e Des

portos. A "Rua do Recreio" será no dla 12 de outubro,
com uma variada gama de jogos recreativos.

, ,

'

A Divisão' de Administração dá Pessoal, reuálu, dia
21, supervlsores locais, diretores e seeretárlos de es

colas básicas e colégios estaduais de Jaraquá do Sul,
Corupá, Guarámirim, Schroeder e Massaránduba, quan-
_do a CllIefe da,DIVAP, Profa, Marisa Reil? Gumz, repas
sou as últimas medidas tomadas pelo Governo do Es-.
tado, em favor da classe. O encontro resumiu-se' no
seguinte: Aposentadoria - A Emenda Constitucional
Estadual n.'o 013/82, que concede aposentadoria espe
cial aoazõ e 30 anos,' a professeras e professores, be
neficiando

-

os membros do magistério pertencentes ao
Grupo Docente' (PE-DOC). Gratificação Nominalmente-

,

IdeRfificável-- Pela Lei n.o 6070, de 31 de maio de
1982, os professores que atuavam 110 ensino de 2.° grau
em 1981,' percebendo como habilitados a nível de cur

so de curta duração, e que, neste ano, admitidos pela
Lei n.? 6.032/82, tiveram seus venclmentos reduzidos,
-receberäo uma ßratificação Nominalmente ldentíflcá
vel, para suprlr a diferença de vencimentos. Carga ho"
rária .dos professores de 1.â a 4.a série de 1.0 grau �

Com a aprovação da Lei n.o 6.078, de 09.Q6.82, fica
unificada a carga' horária semanal do� professores que
atuam no 1.1Q e 2.0 gr:at:ls. passando assim o regime de
trabalho dos cjue afiliam de 1.a a 4.a série, do 1.<? grau,
de' 44' e 22, para 40 e 20 horas semanais, r.e,spectivac
m�nte. Situação dos auxiliares de direção - Com a re

classificação de março/81, os auxiliares de di'reção dei
xal'am de perceber por função' gratificaelBl passando' a
perceber vencimentos' equivalentes aos ·de professor. �
Secretaria 'da Educação encaminhou proposta ele cria
ção de funções do nível "Chefia e Assistência S�balter
l7Ia", a serem concedidas a esses auxiliares, garantindo
lhes' assim os, ben,eHeios de função de chefia, para fins
de aposentadoria. Alteração de regime �e" trabalho -
Novamente os professores efetivos PE-DOC, poderão
solicitar alteração de regime de trabalho, desde que ha
ja vaga no estabelecimento em que atuam. ,Agentes d�
Serviços Gerais - A Secretal1ia da Educação est� soli
dária com a preocupação das UCREs, SLEs, Esc:olas e
Comunidades, em suprir a necessidade de serventes
nos estabelecimentos de ensiFlO. Várias propostas fo
ram encaminhadas aos órgãos competentes, para regu
larização. E além desses assunto�; tratou-se sobre a

efetivação de professores e estudos e debate da Lei n.o
6.032, de'17.02.82" que,altera o regime jurídico dos ser

vidorés admitidos em serviço ,de caráter temporário no

âmbito do Magistério Ptíblico Estadual.
"

Vagas ainda abertas. para o curso

"

II Dale Carnegie"
"Curso prático de. formação pessoal e lidenmça,'

,

baseado em ',relações humanas, desenvolvimento da per
sonalidade, dinamizando atitudes positivas, integração
em grupos,· obtenção de aprumo e segurança, expres-'
sandó"se de forma elara e convincente e e,liminando ini
bições e preocupações", são os propósitós do curso

"Dale Carnegie",· que será ministrado em Jaraguá do
Sul. Na terça-feira à noite, dia 22, houve aula demons
-trtaiva no salão nobre do Centro de Ati:vidades do Sesi.

O curso'é desenvolvido em 14 sessões, Sendo uma

por semana, sempre às terças�feiras, das t�h30 às 23
'horas, dividIdas em duas partes. Vin�e e duas pessoas
já estão inscritas, restando ainda vi'lilte vagas para os

eventu_ais interessad9s, que deverão sé· inscrever junto
a Rádio Jaraguá, com a Srta. Marlene.

Os' cursos "Daie Carnegie" são apresel1tados no

,B�asil por L�adership Traißing Institute, 'credenciado pe
lo Conselho Federal de Mão-de-obra. O promotor do

I curso é o Sr. Anselmo João Schnaider.
\ ,

u. General Rón,don ',I

ganha
título inédito ,

CADERNETAS DE

POUP�NÇA
Para terem direi

rendimento integral
trimestre julho-sete
previsto em 20,6%
técnicos do setor.: o
pósltos em caderne,
poupança poderão se
fuados excepcional
até Q dia 2 .de jwlho,
ta-feira, segundo de
quarta-feira O' Banco
clonal da Habitação,
te das mudanças no

rto de funclonarneme
tnstltulções flnancelra
terminado pelo Banco
trai, 'em

.

decorrêncla
jogos· do Brasil na

. do Mundo. No dia 2 d
lho, a exemplo das de
empresas do sistema
nancelro, as entidade
sistema brasileiro de
pança e empréstimos
clonarão das 7h30 at
10h30min (a seleção
sileira joga dia 2,
12h15, diante do ve
(for de Árgentina e lt
e, na

'

quinta-feira, dla
de julho, que, é també
primeiro dia últil do
e do trimestre, as so
dades de, crédito e de

'

'pança bem como as a
cias da Caixa Econô
Federal e bancos que
tarn poupança, poderão
ceber depósitos até às
horas.

AUTORES

CATAFÍINENSES

,

O Secretário Paulo G
vêa dà ,Costa: da Edu
ção, presidiu em seu
binete, terçá-feira, a SQ
nidade de entrega de
vros de' autores catarin

. ses, que marcou as co

mo�ações da Semàna
Livro. O projeto, que
minou com a aquisiç
'por parte da Secretaria
Educação de 40 títul.
t:lum total de 7.801 exe .

pl�res de obras de aut<lres

catflrinenses, versando so'
bre história, geografia,
educação,. sociologia, lit�
ratura e poesia, foi execu·
tado pela, Subunidade do
Livro 'Didático- e custou
cercá de Cr$ 5 milhões,
Esses livros enriquecerãQ
o acervo de 780 bibliot�
cas de escolas "básiéas,
180 de escolas. de ensino
de \2.'0 grau, 19 para' �s
UCREs e a biblioteca da
Secretaria da Educação .

CONOURSO DO B,B

, São 45 mil candidatos
. em Santa Catarina disP\l'
ta'ndo as. 359 vagas p�@
as quais 'Ó Banco do Bra·
sil ab�iu i.riscrições (Je &p'n'
curso, encerradas di� 16·
A nível nacional foi. 1 m�
Ihão 460 mil de insc�içães
para cerca de 4 mil e 500
vagas em todo o

I País. O

próximo passo dios ,inte'
ressados é comparecerem
até o dia 2 de julho, para
completar a inscrição, °

que pode fazer este núm8'
ro calculado até. agor�. cair. O Banco do BraSI
chamará os candi1datoS
classificados no praza de·
12 meses, contados a p�r'
tir da datá de divulgaç!O
do concurso., Para a a�n·
cia de Jaraguá, 'do Sul, lIã?
há nenhuma vaga dispónl-
vel, mas existem para
Guara'mirim e Corupá, que
breve contarão com novas

,

agências, que serão gerall"
ciadas, respectivameA�e,
pelos Srs. Tibério Rozza �
Sigmar' Bel'lo Lucht, apb�S
funcionárias da agencl.a
ge nossa cidade.

FECHANDO A C'OLUNA .,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




