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Mutuádos do pro'grama 'casas econômicas' isentos de taxas�municipais
Nada menos do que seis

projetos-de-Ieis do Execu

tivo Municipal tramitam na

Gâmara de Vereadores,

que voltá a se reunir so-

mente no dia 18 de no

vembro, quando, com toda
certeza, ,já se conhecerá
os sous futuros integran
tes. Dos 13 vereadores a-

tuals, sete concorrem a

reeleição, um a .prefeíto e

um a vtce-prefelto.
Os projetos são os se

guintes: 1) Concede rea-

Segunda-feira é o· grand,e dia da demoelaeia

brasileira., Aqui, tudo pronto, para as eleições
, Nas eleições da próxima seçunda-fet- nadores, candidatos e -flscala dos parti
ra, dla 15, estão aptos para votar ....

' dos. Quatro turmas trabalharão na con-

2.142.214 eleitores catarinenses dlstrl- tagem dos votos, devendo primeiramen
buídbs nos 199 municípios que com-

.

te serem apurados Os de Corupá (26
põem o Estado que, por sua vez, estão secções) e posteriormente as secções
subdivididos em 75 .Zonas Eleitorais e de Jaraguá do SUl (129), cujos trabalhos

9.112 secções. Deste total, 1.144.151 deverão estar concluídos em 3 ou 4

são eleitores masculinos centra 997.463 dias, ressalvada a possibilidade de a

femininos. i,' traso, caso algum fato anormal vier a

O rnalor colégi,o eleitoral do Estado
ocorrer.

continua sendo Joinville, com 134,922
Trinta e cinco pessoas trabalharão dí-

eleitores, seguido pela Capital, com
retamente na apuração ..

120..445, vindo em terceiro lugar Blume- Em Guaramirim, o Dr. José Temlsto
nau com 96.347 (onde tem mais eleito- eles de Macedo Neto, Juiz Eleitoral da
ras do que eleitores) e, em quarto Cri- 6o.ß Zona, disse que a contagem dos
ciúma, 'com 53.386 eleitores. O municl-: votos será no ,Ginásio de Esportes "Pre
:pio de menor número de eleitores de feito Rudolfo, Jahn" e que também os

Santa Catarina é Presidente Castelo trabalhos estarão concluídos em 3 ou

Branco, que soma apenas 1.122. 4 dias. Pela ordem serão apurados os

votos de Schroeder (12 secções), Mas
saranduba e Guararnlrlm (ambas com

33 secções).,

,

'

(
Nos cinco municípios do Vale do lta

pocu, pertencentes a 17.a e 60.a Zonas
Eleitorais (Jaraguá do Sul e Corupá;
Guaramlrim,' Schroedér e Massàrandu
ba), o total de eleitores é 53.218, dos
quais 28.260 masculinos e 24.958 femi
ninos. Para a recepção dos votos, nés
ses municípios! existem 233 urnas, es

palhadas pelo centro e interior, $s
quais 155 na 17.a Zona Eleitoral e<78
na 60.a Zona Eleitoral.
Jaraguá do Sul, munlctplo-seda da

mlcrorreqtão é o que detém o maior co
légio eleitoral, 30.628 eleitores, que vo

tarão segunda-feira nas 129 secções,
sendo que; do total de eleitores, 15.930
são masculinos e 14.698 femininos. En
quanto .isso, em Corupá ,que pertence
também a 17.a Zona, conta com 5.648
eleitores, '26 secções, sendo 3.083 ho�
'mens e 2.565 mulheres. O total de elei
tores desta Zona, é de 36.276, dos quais
.19.013 masculinos e 17.263 femininos.

A 60.a Zona Eleitoral está baseada
em Guaramirim, tem 78 secÇões no to

tal, 16.942 eleitores, representados ,por
9.247 homens e 7.695 mulheres. !: ·Gua
ramirim o município que tem contin
gente 'mais expressivo, que votarão nas

33 secÇões existentes, 7.462, dos quais
4.102 masculinos e 3.360. femininos.
Massaranduba' tem 33 secções, 6.929
eleitores, sendo 3.744 homens e 3.185
mulheres e Schroeder, 12 secções, 2.551 '

eleitores, 1.401 masculinos e 1.150 fe-
mininos.

'

Outro município pertencente. a Mi
crorregião do Vale do Itapocu, Barra

Velha! da Comarca de 'Piçarras, tem
7.0.23 eleitores, 3.978 masculinos e 3.045 ,

fellJininos. O colégio eleitoral �e Jara-I
gua do" Sul é o 11.0 do Estado, o de I
Gua,ramirim o 75.°, o de Barra 'Velha O i

81.°, ode Massaranduba o 85.0, o de Co
rupá o 10.5.° e o de Schroeder, o 176,0.
A título de registro, o interior do Es

tado tem 2.021.769 eleitores, contra os

120.445 da Capital, de um total de
2.142.214.

A APURAÇAO

CAMPANHA: INSTANTES
DERRADEIROS

Terminou às 23 horas de ontem, três
dlas antes das eleições, o prazo para
divulgação, através das emissoras de
rádio e televisão, da propaganda elei
toral gratuita assegurada pela Lei Fal
cão. Com o encerramento desse prazo,
os candidatos têm apenas rnals algu
mas horas para lutar pelos, votos dos
eleitores que ainda não se definiram e

dar a· arrancada final da campanha, num
esforço derradeiro para bater: o adversá
rio. É que hoje; sábado, é o último dia

p�ra realização de comícios e reuniões

políticas com fins eleitorais. A. partir
de amanhã não será mais permitida a

propaganda ,dos candidatos, inclusive
'nos veículos, através de adesivos ou

pinturas.
Por precaução, desde' quarta-feira à

noite" ,está prOibido o porte de arma em

todo o Estado, conforme portaria da
Superintendncia da Polícia Civil, qu�
proíbe ainda a venda de bebidas alco
ólicas a partir da zero hora do dia 14,
véspera de eleiÇão. Também desde
quarta-feira, nenhl:lm eleitor pode ser

preso, a não ser em flagrante ou por
determinação do Juiz.

OS CANDIDATOS NA MICRORREGIAO

No Vale do Itapocu, à exceção de Gua
ramirim onde concorrem três partidos
(também o PT), nos demais apenas o

PDS e o PMD'B lançaram candidatos
à nível municipal - prefeito e v�rea
dor.' Em Jaraguá o PMDB tem 2 can

didatos a prefeito e o POS 1, em Guara
mirim o PMOB tem também 2' à prefei
to, o PDS e O PT, 1 candidato; em Mas
saranduba, 2 do PMDB à prefeito e 1
do PDS e, em Corupá e Schroeder, tan-"
to PDS como o PMOB, l' candidato só.
Quarenta e quatro, candida�os (21 PDS
e 23 PMDB) disputam a vereança em

,'Jaraguá do Sul.
.

Tanto na 17.a como na 60.a Zona Elei
toral, a apuração começa dia 16, às' 8
horas. Em Jaraguá do Sul, para a apu- O Tribunal Regional Eleitoral de San
ração'dos seus votos e os de Corupá ta Catarina mostra para todo o Estado,

aprincípio estava designado o piso tér-
'

através de rede de televisão, às 15 ho
feo do Fórum Desembargador Jõão l'ho- rs deste sábado, como se dará o pro
Iliaz Marcondes de Màttos, todavia, de- ,cesso do 'Pleito'da próximalsegunda-fei�
Vido a um problema no·,sistema de ilu- ra.: O programa terá a duração de 15

Ininação; o Juiz Eleitoral, Dr. Hamilton minutos e tem caráter didático sabre' o

Plrnio ,Alves, determinoU' que a ,mesma ,'processô de' apura§ão dos votos.'b 'obje
seja realizada no Ginásio de Esportes \ tivo pr;iF}ci,pal do programa, é· atingir (i)

Artur Müller, a exemplo de. eleições pessoal convocado pela Justiça Eiei�a
passadas, já que oferece'maior como� ral em 'tod� o E�tado que trabalhará na

didade para q púöliCO' e para:o�, es�ruti- d, �p�.raçã�;

APURAÇAO: TV MOSTRA COMO
SERA FEITA

juste de 30% ao, fimclona
lismo público .muntctpal, a
partir de 0.1.10.82 e não de
20% conforme lei aprova
da em outubro do ano pas
sado. 2) Concede abono

especial de final-de-ano pa
re o' funcionalismo públi
co ativo e inativo, equiva
lente a um mês de vencí
mentos. 3) Dispõe sobre
a atualização dos proven
tos do funcionalismo pú
blíco municipal, cujo obje
tivo é, segundo a mensa

gem governamental, corri
gir as defasagens de pro
ventos dos funcíonártos
inativos e dos detentores
de cargo em comlssão em

relação aos servidores a

tivos, regidos pela CLT.

4) O prazo estabelecido,
em 31.-10.82 para efetuar
o ressarcimento ,da taxa

de licença para localização
elou renovação, bem co

rno .do ISQN - Cota Fi-

xa, passa a ser 31.12.82,
isso porque os prccessoe
de devolução não foram
todos conclufdos..o que vi
ria em prejuízo de quem
de 'direito. 5) Concede
'isenção de taxas aos be
neficiários do COf1Vênio de
Adesão do Programa de
Casas Econômicas, cele
brado' entre a Prefeitura
Municipal e � Caixa Eco
nômica Federal, no dia
20.10.82. A medida visa

I beneficiar: os futuros parti
cipantes daquele Progra
ma, objetivando assim a

redução do custo acima

dos investimentos. 6) Su
plernenta e anula dotações
do orçamento, no valor de
Cr$ 190 milhões e tem

por finalidade suplementar
a reserva orçamentária,
que por sua vez será des-
tinada a programas priori
tários da administração
munlcipal.

"

Conduidas três campanhas educativas

entre o alunado da microrregião

Ban(o do Brasil abre e incorpora-se ao

patrimônio econômico, de :Guaramlrim

Guaramirim conta desde
sexta-feira, dia 5, com uma

agência do Banco' do Bra
sil, que veio incorporar-se
,ao patrimônio econômico
do município, ao lado de
três outros estabelecimen
tos. bancários, alí basea
des. Presentes a soienlda
de de inauguração, o Supe-

'

rintendente Regional de
Operações do Banco do
Brasil, J-jugo de M. COim
bra, prefeito SigQlf Schürr
ke, de -Jaraquá do Sul, de
putados Nélson Morro e Na
gib Zattar, Nílson Bender
candidato a, prefeito de
Joinville, gerentes e fun
cionários de bancos da re

giã,ci, autoridades do mu

nicípio, iagricultores e po
pulares, que participaram
dos atos, abertos com a

bênção das instalações e

palavras do ex-presidente
da Assóciação Comercial e
Industrial de Guaramlrlm,
Deodato Maggi, que exal-
tou o significado da aber
tura de uma agência do
maior banco brasileiro na

cidade, "que coroou os es

.torços das forçás políticas
e representativas da comu

nidade".

racterístlcas do Banco do
Brasil, .val evitar O êxo

do rural, que vem preocu
pando as autoridades em

todo o país.

Em solenidade aconteci- rim - Mirian Testoni (E
da no Centro Empresarial' B. Almirante Tamandaré),
de Jaraguá do Sul, na ma- Marcelo M. Silveira (E. 6.
nhã de terça-feira, foram 'Almirante Tarnandaré), Ma
encerradas três campa- riângela Deretti (E. B. São Para o prefeito Salim Ja

nhas educativas do gover- Pedro) e Marja Prüs;;e (C. �� �equê�h,' est� agênc!a
, nó estaduak-cem a �rtiei-- .. E_ -'--Preto Laure--Zimrner- Ira Impulslonar amd� ,!,�IS
pação de professores, alu- mann), cerno a melhor pes-

o �rogre�,so ,do murncipro,
nos e da comunidade do quisa científica. Schroeder se�a .":I� lndústrla, no, �o
Vale do ltapoou, dentro do - Hanilori KOReH (E. I. I me�clo! na agrop�cua�I�,
seu programa de dernocra- Duas Mamas), Eliseu Glo- enfim, em todas a� .atlvl
tizar a educação. Para a vani Tomaselli (E. I. Duas d.ad�� que, em conjunto,

diretora da 1�a UCRE, Mamas), Mariane Fiedler slgmflc�m progre�so e de-

'Profa. Iris Barg Piazera, a (C. E. Miguel Couto) e Mar- senvolvlmento, vm�o am

realização dessas campa- Iene Maia, Panstein (C. E; parar' a s�a econo��a! que
nhas patrocinadas pelo Go- Miguel Oeuto), esta com a

a cada dla se sohdlflc� e

verno, mostram a sua preo- melhor pesquisa científica. se expan�e no aproveita

cupação, ,não apenas na Do concurso sobre alei- men�o racIOnal do, seu 4p�
melhoria e expansão da tamento matemo, que pro-

tenclal human� e economl

rede física, ou na valoriza- curou conscientizar sobre �o. Em seu dl,scur�o, Sa

ção do magistério, ou, ,ain- a importância do aleita- 11m �e�tacou tambem que

da, na melhoria da quali- mento nos' primeiros me-
o cred_.to f�rto para a gen

dade do ensino, merenda ses de vida da criança, to-
te do interior, uma das ca�

e material escolar, mas, maram parte alunos do
também, na preservação pré- escolar até o 2.0 grau.
da saúde e promoção do E foi a aluna Maria Simo
aluno.

,

ni "Tomaselli, do pré-esco-
A solenidade constou da lar do C. E. Lauro Zimmer

,entrega dos prêmiOS aos mann, ' de G,uaramirim,
alunos vencedores dos qu�m' tirou o primeirO' lu
concursos sobre pediculo- gar à nível estadual, rece
se, aleitamento matemo e bendo Cr$ 20 mil da Se
horta escolar. Dentre to- creta,ria da Educação e,

das, talvez a dé maior pe- além disso, seu trabalhp
so tenha .Sido (e continua foi citado em relatório en

sendo) a de combate ao vjado a drganização das

piolho, diante da grande in- Nações Unidas (ONU). A
cidência, de pediculose nível regional, com meda
constatada entre os alu- lhas de "Honra ao Méri

nos, causada pelo piolho, to", à nível de pré-escolar,
que envolveu a UCRE, Uni- ,a Maria Simoni Tomaselli,
dades Sanitárias de Jara-: à nível de 1.0 grau a aluna

guá do Sul, Corupá, Sch- Darai Tecilla (E.B. Duar-
'roeder, e ,Guaramirim, te Magalhães) e à nível de
'além'de professores e pais 2.° grau a aluna, Màrja
de alunos, numa ação inte-, Prüsse, do C.E. Pref. Lau-

grada. ,

ro Zimmermann.
,

Desenvolveu-se um tra-

balho efetivo _de combate O concurso �obre horta
ao 'piolho, pelos métodos escolar, que objetivou des-

, recomendados pela saúde pertar o significado e a ne

pública, e, além 'disso, pa� cessidade das hortaliças
ra maior conscientização, '

.

para uma aoa saúde, teve
dOS alunos, estes partici" 'como escola vencedora a'

param' de trabalhös de, au- E. R. Vidalina Xavier,., de
Ia sobre o assunto, cujos Massarandl!lba, cuja equipe
vencedores foram os se- 'recebeu 'Cr$ 25 mil no dià

guintes, em, melhor dese- , 26 de outubro, em soleni"

nho, melhor quadrinha e ,dade na S.ecretaria da Edu-'
melhor redação': Jaraguá cação; em 'segundo lugar�
do Sul - Joelson Bernar- o C. E., Miguel Couto, de
do (E. R. Julius Karsten), Sclitro�er; onde a equipe
Danilo Chaim' Wey'ler (E. vencedora recebeu Cr$ '15
P. 'Jaraguá). ,EY' Rosemeri miL, ao passo que a tercei-,
Teresinha Filipp (E.S. Eu· ra colocada ,-Cr$, 16 mil,; ,

clides' da Cunha). 'Corupá . a equipe dQ,,,C.E. Tereza
- 'Tissiane Lóurenço' da Ramos, ,de, Corupá. Cada
Silva (G. E. São dosá), lau-,

.

integrante' de equipe� (�ua-"
,ra.'do Rocia Baum Ie Ped,�'()' tro), ,receaeu' lundivro de.
so (G. E. São Jósé) e So- " autor, catar,lnense e, futu�
.raia Raquel H,ardt' (C.. E. ramente, Um ,calendário
Teresa Ramos). Guarami.. hortas doméstic;:ls-83:

O gerepte da Agência,
José Edson Gouveia da'
Rocha disse que a partir
da criação pelo Banco do
Brasil de 1.134 agências é

que Gua(amirim foi con
, templado, "tendo 'cornO' fa
tor o desenvolvimento do
município, numa 'conjuga
ção de esforços que cul
mlrrou com a sua instala
ção. Ateve-se também' ao
hístörtco do Banco nos

seus rnais de Gern anos

ce existência 'e os esfor

ços em expandir para to

dos os quadrantes do ter

ritório brasileiro. .

Também o deputado Nél

son Morro, representante
do Governo dó Estado não

mea·iu palavras para exal
tar o grande slqmflcado do

ato, por graça e obra do
Governo Federal, premian
do as relvtndlcações dos
represeritantes guarami
renses. O Superintenden
te Regional de Operações..
Hugo dê Moura Coimbra,
'disse que naquela data, no
Estado, foram inauguradas

'18
agências e que até on-

, tem, dla 12, outras 15 se-. ,

-rlarn inauguradas também.
A .instalação da agência
em Guaramirim, para Hu

go de Moura Coimbra, foi
a maior obra da adrnlnls

tração de Salim José De

quêch, àcrescentando que
pode-se dividir o município'
em duas épocas: antes e

depois da implantação do
Banco do Brasil.
A Agência localiza-se na

rua Z8 de Agosto e dispõe/
de um corpo funcional, in
tegrado por nove-.!uncioná
rios.,

Produtores Modelo 82 de' Jaraguá do

Sul receberam seus prêmios
Na tarde de quarta-feira, dia 10, no Gabinete' do

Prf:)feito Sigolf Schünke, foram entregues os prêmios re

ferentes ao Concurso Prêmio Produtividade Rural!Ano 3

e Produtor Modelo 82, instituído coril prêmto-incentivo aos

produtores rurais nas diversas modalidades de exploração
agrícola, tendo como, parte interveniente, à nível federal
o Ministério da Agricultura, através do INCRA e, à nlvel
estadual, a ·Secretaria da Agricultura e do Abastecimento.

Todos' os prodtltores modelo estiveram presentes aa

ato, acompanhados das esposas, que desempenham papel
importantíssimo na lavoura, além dos inte,grantes da co

missão que os escolhera'm, integrada pelo Prefeito Muni

cipal (coordenador da comissão), Técnicbs da Acaresc,
Agrônomo do Banco do Brasil, Presidente do' Sindicato
dos Trabalhadores Rurais e Gerente da Cooperativa Agr:í
cola Mista Itajara.

À nível tnuncipal, receberam diplomas, médalhas e
-'

cheques no valor de 10 mil, do INCRA, os agricultores
Félix Hánn Neto, Alfredo Drews, Arnoldo Grützmacher, Wal-
ter Hornburg, além de Wendolin Sie.wert (Cr$ 11.691,90).
A nlvel regional" Alfredo Drews, Produtor Modelo/82 rece

beu ,Cr$ 40 mil e o mesmo valor para Arnoldo Grützmacher,
'

vencedor do concurso, regional, no amo, passado. E além
desses 'cheques, a muniCipalidade que empresta grande
apoio ao seoor agrícola, ofereceu a pada l!1n dOI! produtores
modelo, outro cheque de Cr$ 20 mil.

.

No 'dia 15, eleJa Antônio 'José Gon�alves,'
N. 1615, Vereador - PDS.·�·'-

,

,

,Eleja, também,

,AMIN «ioverJlador) - N.-· t, '.

Jo.RGE (Senador) N. ' 10

��RE8E (Prefeito)'. .

N� :15<'-'''�- .

,

As� di�ão '�sim"'ao t�b_'ffi�; CpntarnO., com
Jaraguá do Sul e San�a;�C8��r:il1.a- 56· têm ,8· ga�har.,. .

você, leitor eleitor!
,', ,

,

'.:--.".

1615 '1615 -1615,
':

',o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fazem ano. hoJ� 13

Sra. Cecília' R.: des Santos
·Sr. Arão· Paulo Pereira
Sra. Cannem Beyer de Paula
Narcizo Augusto Ferrazza .

Sra. Camila Isbemer Schwein-
Ie

Dia 16 de novem�l'o "r.

Sr. Ãniõnió A .. Schmítt
. 'Sr. Edson PoerInI ,

"

: G
José Ireneu Pansteln, em'

Jaraguá 84'
. Sr. Sérgio Ne"" :

r-

f�
Sr. Alwin Hoffmann, em Jmj.

guá 84

Sra. Dolores Seidel Drefahl.
em· Rio Negrinho'
Gilmar Luiz Siefert

.

Fredolim
. Sasse

,Sra. Romllda Winter
Sra. Maria de Lourdes Volto-

line Egger.t, i�1
Dia 17 de nóvembro
Sra. Amantina MOller Elllnger,

em Blumenau
Elzira Lemke, em Rio �, luz
Sra. Ama Dorifda, esposa do"

Sr. Heinz Helmuth Beyer
Sr: GueriRo Ponticelli
,Sandra Suely Siefert

Dia 18 de novembro ..

. Sra. Guilhermina Satler
Sra. Vanny, esposa do

.

Sr.
Walter Weller
Sra. Lídia de Araújo Moreira,

� M""
.

�m I�pocuzlnho
�Ibina Norr
Sra. Rosângela Cardoso

•

GJlmar Antêrito Moretti
Diá 19 de novembro.

. Sr. Rubens Nicoluzzi
,

Sra. Olga, esposa do Sr. Jo
ão Lúcio da Costa
Sr. RudQlfo Bleich

: Sr. Pedro E;ugêniQ Brugnago,
em São Paulo

,
,

DUO' BREDA-VOIGrt
ESTRéiA

I Olube de S'ã.O Franclsco do
Sul. e' Assessor: de Léo

. \Olube, bem como o Go
, vernador do Distrito L-1 O�

No dla 4 passado, quln- Vertolino Schütz.' Anota".
ta-feira, esteve em visita mos ainda a presença do
oficial ao Llons Clube Dr. Humberto Pradi, do
Qentro, o Governador do Sr. Flávio Marc�tt�), ,do Dr.
Distrito l�1 o ,de Llons In- Aristides Panstein (Rota
ternacional, Ver f o I, i n O ry), do CL Alibert Ewald
Schütz, que, além de cum- (vlce-qovernador do Dls; EXPOSIÇAO DE _ , roqUtal

.

d� Corupá. Oprlr ativida�es. '.liga�as � I trlto) Rudolfo .Schwart�, 'ORQUIDEAS trono da. Exposição ésua.pasta, partícípou anal- ßedofredo Morefra e�Odl- , cpnhec!do, médico .Dr. �,te',jnq ltajara, de jant,ar �m ilQ!1�'Fefre!_rà qIiYIf.rra, d� 'A Agremiaçijo:.Corupa: vle :,�êJlnert e esposa.�ua homenagem" ?ferecldo L.p.. d��Sa� Franclsço. �o ense de AmadOl"�s de or- .da 09 deçorrer do ato i!l8pelos, companheIros d� S�I, .alem â? CL Odmlr

I
�uídeas, convicfandó a co-" gural ao ACAO homenag

. ÇIUJ:>�,-. ter:!do a tes�a o

pr�. WICZIOk, preSIdente do LC.. luna. para' o ato. inaugural rá o 'Sr. Germano Büttgsidente IIson. (Amazilda) d� Corupá .. O Presidente de sua XVII Exposição ae e"8 Sra, Elze Gabler, peBastos, no qual 'a coluna IIspn �nunclou, naquela 0- 'Orquídeas e Plantas Or- belo trabal,ho musical; esteve : repr-esentada. Na portuntdade, que re.cebeu I
namentais às 20 horas do- tuado é implantadcr.eocasião, foram ouv}das pa- da Jilunicip�li�ade, a notí-

. dIa 18 de' novembro, nas Corupá.lavras do Dr. Jose Alber- cia de que fOI doado. ao dependências do Salão PatO' Barbosa, represeNtando Liens Centr.o um terreno
a PrOJ:n_otori� de Justiça e

para a construç�o da se
a Associação'�os Advoga- de própria do clube,' nasdos de Jaragua do .sul,. o

"d d' d B''CL Clóvis Corrêa Schwar- proxlml � e� o eIra

tz, representan�e do Lions Rio.

G.OVJ:R��DO� VISITA

"

LlONS CENTRO

BANCO DO :BRASIL
INAUGURA
'Esteve' cöncofrídíssima

a solenidade de. inaugura
ção da Agência do Banco
do Brasil, de Guararnirim,
sexta-feira última;· onde
presentes figuras de' proa

da sociedade ,guarramiren-,
se e catarinense. O coque
tel' foi bastát:lte elogiado e

através deste.espaço' a co

luna cumprimenta o geren
te José Edson Gouveia da
Rocha, que foi anfitrião
perfeito.

Procla'mas' dé Casamento

T-OMELIN EM
CAMPANHA

.

o professor Mário Ta-l.
melln, Chefe da Represen
tação do governo do' Es
tado de Santa Catarina,
em Brasília, que ,é natural
de Jaraguá dc{'Stit;-"e que:'
coordenou a campanha do
PDS catarinense na Capi
tal Federal, está desde
quarta-feira em sua cida
de natal. reforçando a cam

panha do pan:ido góvernisc
ta, aqui. Isso para conso
lidar uma esmagadora vi
tória do PDS em Jaraguá
do Sul.

TV ,BARRIGA I VERDE

Com- a presença de di
retores da emissora, auto-
.rldades, empresários, pre
sidentes de clubes de ser

viço e polítioos, foi tnau
gurada. no último sábado,
nas dependências do Ita
[ara, a Sucursal de

.
Jara

guá do Sul da 1" Barriga'
Verde. Após a solenidade
de tnstalação da Sucursal,
foi oferecido coquetel ore
'parado pelo maitre Alciro

. Oozzarin.

AGUARDANDO BABY
. Quém está aguardandQ,

para ö próximo aFIo li chê�
gada do primogênito' é o

. casal Ricardo (Kátia da Sil
va) Bartsch, que �e pr�
para . para a iAvasão de
alegria que o bebê trará
para ambos.
MARISOL DISTRIBUI
MUDAS
A exempló dos anos

passados, a' Marisol S.A.
,..... Indústria' do Vestuário
está distribuindo grar.tde
quantidade de mudas de
árvores, proveDientes do
seu próprio reflorestamen
to, junto aos estabeleci

.

mentos de ensino da re

gião,. contribuindo,' desta
forma, . na preservação do
meio-amb_iente.

Editai n." 12.863 de 05-11�1982.
ALCEU RI,BEIRO E,CLEIDY MARA DA SILVA-

,Ele; brasileiro" solteiro, operário, natural de
Joinville, neste Estado, domiciliado e residente' na'
Rua JoãQ Planinscheck, nesta cidade, filho de José
Ribeiro e de Merciana Ribeiro. - Ela, brasileira, sol
teira, operária,' natural de Curitiba, Paraná, domicili
ada.e residente na Rua João Planinscheck, nesta ci
dade, filha de Lady Silva.

EdJtaI n.o 12.865 de 08-11-1982.
JOS!! JOAO SILVA E TEREZINHA VIEIRA"':_

Ele, brasileira, 'solteiro,
.

operária, natural de Pa
lhoça, �este Estado, dQmlcillàdo e residente' ein' Ja
Í"aguá-Esquerdo, Ilaste �Jstrjto. 'filho de Bertlnhá-Jo;e
dá Silva.' � Ela, brasileira,

.

s o I t e i r a, do lar,
natural de Tubarão, neste Estado, domiciliada e resi
dente em Jaraguá-Esquerdö, l1este distrito; filha de
Artlr.o Vieira e de. Leardina' Vieira.

-Edital n.o 12.864 d� 08-11-1982.
,CÓPIA. RECEBIDA DO CARTÓRIO DE JOINVILLE,
NESTE ESTADO.
GILMAR EGrDIO BUSSARElLO E DORACI -BUENO DA ,

NHAIA -

Ele, brasileiro, �olteiro, militar, natural de Ja
guá do Sul, domiciliado' e resiçfente na Rua Padre
Aluisio, nesta qidade, filho de Mario Bussarello e de
WaH Bussarello. - Ela, br��ilelra, solteira, ba1conil3-
ta, natural deste Estado, .domicillada e residente em

Joinyllle, neste. Estado, filha de George BUeno da
Nhaia, e, de Tlburcla, Bueno da Nhaia.

t
!

lfO'NA CACllDA RECEBE
A Sra. Cacilda Mene

gotti Schünke, diretóra do
Grupo Me,negotti e Primei
ra Dama do Município, re
cebeu ,ontem, sexta-feira,
em sua. residência, Rara

, um café, as Jntegrantes do
Clube Intimo Menegotti.

Editat n.o 12.856 de 03-11-1982.
OSNr HENCK� != LAUFiINA ADRIAtlO -

Ele, brasileiro, s�lteiro, opel·ário. nascido em
-Lufs Alves, neste Estado, dorniciliado e residente na
Rua Irmão Leandro, nesta cidade, filho 1 de José Eu·
,genio Hencke e de Irma Ramos Hencke. - Ela, bra
si'feira, solteira, op�rária, nátúral de Indaial, neste
Estado, domiciliado e residente na aua Paulo N.eitzel,
nesta cidade, filha de Laurentino Adriano e 'de Assun
ta Adriano.

Edital n.o 12.857 de, 03-11-19.2.
GERSON .SrRELOW, E MEF.lACr MÜLLER �

Ele, 'brasileiro, sõiteiro, auxiliar de €scritório,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
em Rio Cêrro, neste distrito, filho de Edgar Strelow
e de Edi Ramt!lUm Strelow. ...:... Ela. brasileira, soltei

.
ra, industriária, nascida em Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Rio da Luz I, oeste distrito, fi
lha de Gerhardt MOller e de Elfi Kühn Müller.

Editai n.'o 12.858 de �1M982.
JAIME JOS!! LAURINDO E MARLI COSTA -'

Ele, brasileiro, so�telro, auxiliar de escritório,
natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domicHiado
e residente na' Rua Campo Alegre, nesta cidade, filho
de José_João Laur1ndo e de Odilla ;Maria Coelho. -
.Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Ja
raguá do Sul, domlcHlada e resldente na Rua Campo
Alegre, nes_ta cidade,. filha de ,Osmar Costa e de El
vira Costa.

Editai R.o 12..860 ,de 04-1-1-1982.
CARLOS ANTONIO SALAI E ISAURA, KASMIERSKI ;_

Ele, brasileiro, solteiro, auditor, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado Ie reslflente na Rua MiguelISalal, nesta cidade. - Elal I)r sllelra, solteira, au-
xiliar de escritório, �atur:al de Massarariduba, neste
Estada, domiciliada' e residente na Rua Martin Stall,
nesta cidade, ,filha de F�lIpé �smlerskl e de "Blan
dlna Clsz ..

Edital n.o 12.862 de 05-11-1982.
CÓPIA RECEBIDA. D,O CARTÓRIO DE LAURO MÜLLER,
NESTE ESTADO.
MOACIR FRANCI,SCO FAGUNDES E CLAUIfETE BIT
TENCOURT --

Ele, brasileirp, solteiro, garçon,. natural de Ja-
raguá do Sul, domiciliado e residente, nesta cidade,I

filho' de, Heroílio F�g,undes e de Teresinha Zap�lIa -

. Fagundes. - Ela, brasileira, solteira, do lar, natural
de Itanema-bauro Müller, neste Estado, domiciliada e

resideAte em. Lauro Müller� neste Estado, f.ilha de: Be
noni João BIttencourt e de Leonor Mendês Bitten_
court.

editai n.o 12.859 de 04-11-198�
.IOSd LEONIR DA SILVA.E ISABEL PAPP -

Ele, _brasileiro" solteiro" bancário, natural de Mas
saranduba, neste Estado, domiciliado e resi'deote l1a' RUa .

Jorg� Czerniewicz, !:l�sta cidade, filho de Abltio ·da .

Silva e de Constancia romaz�Ul. - Ela, brasileira,
solteira, bancária, 'natural de' Járag� do Spl,' ,domici
'lIada'� residente na Rua 25 de Julho, nesta cidade, ..

.

filha de NII�n Papp e de Ines Scheuer Papp.

Ele, brasileiro" solteiro, operário, natural de
Rio do Campo, neste Estado, dOlT)iciliado e residente
em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filho de Ri

cardo Zacarias da Silva e <Ie Irma da Silva - Ela,
:

brasileira, solteira. operária, natural de Jaràguá do
Sul, domiciliada e residente em Barra do Rio Cêrro,
neste distrito, filha de Maria Cammillo Demarchi e

de Olga Rengel Demarchi.

Fazem' anos domingo
Sr. ·Irenel!l Kasteller
Sr. Ni:valdo Hoffman .

Sra. Iduna, esposa do Sr.
Arno Blank ,j

Sr,. José Miguel Scheuer.
Sr. Júlio Leitempergher.
Sr. Oswaldo Stelleln, .. Bt; ,

Ö rnaís . novo conjuntoraguai '

camerfstico catarinense,
Dia 15 ele novembro que se conhece,' fará sua

S�.' Pedro Ribeiro Netto estréia no Teatro Alvaro
Alzira Maria Bortollnl, .' de Carvalho, neste dla 13'

Lapa (PR)
,

_ ",j de novembro, às 21'- horas,
Flávia Franclne Marcar.J'" em Florianópolis, premo
Srta. Solange �eat(lz- Silva' 'ção 'dà Aliança Francesa

no Brasil. Trata-Se do duo(SOh�)
B'redà-Voigt, integrado pe-
la florianopolitana Cláudia
�r'eda (violino) e pela ja
raguàense Elisa Voigt (pia
no), filha dos 'nossos amt
€lOS Wiegand {Cecilia Piá
zera) Voigt.. O programa
constará das .sequlntes pe
ças: SOAata em Sol Maior·
KOO1 de Mozart, 3.a Seres,,:
ta de' Carlos de Almeida,
Sonatina ,op 137 em Ré
Maior de Schubert, Rondi
no sobre um tema de Be
ethoven, de Kresiler e

Sonata de Súgár Rez30,
composta em 1953. Ao nG
va duo, . especialmente a
nossa conterrânea Elisa,
felicidades e votos de mui
to .sucesso.

. .' .' I Edltal n.o 121886·de: 0�M1'·1982. ' . l.
'

EdIiaI, a.o 12.811 (Ie "'1�:.1882. .

WERNER KAWIS E GERDA STEIN ..:..PALfi.o CESAR DA.'SILVA 'E' R�8EL DE ufuFibo Ele;' brasileiro, solteiro, lavrador, AabJral o de . Edital n;4' 1'2.872 de 09.11-1982. .... _ .... - __ ._ ... _ -- __ ....DAI:.PIAZ...;.. , .
'. " .'. .

.
..

� daraguá do Sul; domiciliado e -resldente.em Jaraguá �8ERTO OLIVEIRA CUNHA E IZA�E FL6RES -, Ele, bnislfelrO:'l..,1t8It6, "hdumll6rlo, natural de, dQ SUl, E!m Jar.agu6-Esquerdo, filho de Germano Kanls ' Ele, brasileiro, solteJra,-.Ia�atorlsta, .,natural de fi" INQOSTRIA MECANIC� REECK",Caçadqr,� �ciA.,�O""CI.I"d� e '4resldente na Rua
('

e de Irmgard Volgt Kanls. :_ Ela, brasileira, solteira, Jaraguá do Sul, domlcJJt�di:;,,e: ;"I"nte:.ná R�a ilr�" ''; '). I' I' "r'� ,
o .,'

.

'

Gumercindo:. Snya; 'neeta cldaae, "filho de Lou�lval do lar, natur8J de M8888randuba� neste Es�do, 'doml. ;, vmão Leandra, ;nesta cidade, filhó de No..bel'lto --Olivei""
.

�" .............. tnnepo...., motoe, .ba� utensdJos- .....Antonio da Silva e:tIe Márlà ftlllQldl�Leite. - Ela";,..,; f,clliada It r-esldente em Guaramlrlm, nest•. ;Eatadq, fI- :, ;,;CUn'ha,e<,de·081l1a Junkes,Gunhá· . ..:._ Ela,�bra�J1elra;brasJl!?lra: 'sQTté1f8,:seçrê,'AAÍ:iij:'1 �atpral de Rio do <Iha' de Erwln Stein e de 'Anna Stein.' solteira, costureira. naturál de Jaraguá do Sul; do-*�Qf�J'Oes��, 'n�stà. E;lItlÍdo, domiCiliada e tesidente na Rua �.�'. micillada e residente na ,R4a;-Atp��C! �aJt�I". ��s� "i���;Í'omàs Franc.lsco de ,G�,,,Íl�sta' cldllde, filha .de !lo- Edital n.o. '12;867 dê 09t11-1982.'" cidade, filha de Alexandre Vldal Flôres e de Leonor�;;\; �é Dalplaz e de Erna Dalplaz. '

.ADELIR D�,��IJ.I�\� MARISA FATtMA,DEMARCHI - Turisani FlOres.t,�(>
.... :'

.

Jc.

I

'.�: '�;

Edital 12.868 de 09-11-1982.
INGO'HEINERl' E EVANIR HOFFMANN -

Ele, brasileiro, solteiro; motorista, natural de Ja

raguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da Luz
II, neste distrito, filho de Gerhard Heinert e de Le
ona Piske Heinert. - Ela, brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente.
em Rio da Luz III, neste disrtlto, filha de Kurt Hof
fmann e de Regina Hornburg Hoffmann· .

Editál n.o 12. 869 d� CI9-11�1982.
FREDERICO ALBERTO �ONAT!i JU.NIOR E ELVJ
HANG -

Ele, brasileiro, solteiro, enfermeiro, natural de
Corupá, neste Estado, domlcHlado e.resldente em cO. '

'rapá, neste Estado, filho. de; F,rederfco Alberto Po
nath' e de Maria Nielsen Ponatb. - Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de Blumenau, neste Estad�,
domiciliada e residente na Rua Eugenio Nicolini n.o

. 127, nesta cidade, filha de Bernardo Hang e de E-,
dit Hang.

Editai ri.o 12.870 de 09-11-1982.
VlbAL KLOWASKI E ELEQNORA'CWEISS-

Ele, brasileira, solteiro, pedreiro" natural de
Jaraguá do �ul, domiciliado e residente na Rua Ro
berto Ziemann, nesta cidade, filho de Victorio Klo
waski e de Clara 'Slmanovlcz KI�waski. � Ela, bra
sileira, solteira, costureina, ',natural .. de Sehroeder,
neste,Estado, domiciliada e residente em Schroeder,

.

neste Esta!;lo, filha de Herbert Weiss e de Edla Fritzke
Weiss.

Editai n.o 12.871 de 09-11-1982•.
LOURIVAL' MACHADO EROSEU. GIELOW -

Ele, ,brasileiro, solteiro, industrlátlo, natural de
Jar.aguá do Sul, domic.IIJa.do e r�s,de.nt� n,a -Rua João
Doubrawa, nesta cidade, filho de Atayde Machado e

'de Iracema de Souza Machado. - Ela, brasileira,
.' solteira, auxiliar. de escritório, natural de Pomarada,

neste Estado, 'domiciliada '8 residente na Rlla Walter
: J�arquardt, nesta _cidade, filha· 'de Heinz GlelbW e!de

. , L.onl Manske Gielow.

NOIT-E NO HAWAI "REI"-' E l'RAINHA"
No dla 20' próximo, os VIEIRENSE .

,

amigos 'Sérgio Luçoli e No último sâbado
.

Valcir. BuzZi, proprletárlos �<b.oI9Ili��a� associad
do Snoopy Disc�. Plub•.:

.

���cr�da(le ��portiva e
-lrão promover em Ner-eu . cl!.eatlva, VIelrense, d
'Ramos, no E'strer�a,,"a It . tàram o" título de ,ur
-Nolte no Hawaii, ,PQmeça" "r.ainha',' do bolão, pa
às 22 horas e, COI1lO. n<!l(i� fi!1P de 1 ga3. As dis
dade, um júri irá,�§,ê�l���<:; .. in�c;i��a��se � tarde
a melhor fantaslé ,tlplCa mmart.dö à nölte, com
havaiana recebendo prê- confraternização. A
'mias. T�í Uma ocaetão-dr- nha' do -balão" foi a

ferente para a moç�da, :9,gJ- '"G�,t!i Bublitz .(Clubter prä valer, na malar cur- , B,ol.ao ,.Itacol�ml) .comtição.' paht�s, a 1. prmces
Sra� . Agl)es Gartz e a
prlneesa, a Sra. ,Ren

I, 'Wendorf,. com 176' e iii
palifos: do C.lijbe de

. 1&'0 Dam,a,s Ae Ouro, o. "
. do bolão" é o Sr. Ama
mau para. este sábado, no ,Schmldt (CI\Jbe de B
Botafoço, baUe. com a .f�-.. C�u1arinh�) .cem 18�.

fi b da "Os Montana-: tos; o 1. . .cavalhelromos an
" Sr. Alfonso Gartz e ori". öníbus grátis às 21 "cavalhelto o Sr.. O

horas com saída da'Rà'dö- Eggen,," ambos co'" í
viária e do Waldemar Rau palitost :

'

pert�ncentes, , 'CJube' d,e Bolão Corl!,!Ue, às 20h30, de Mas��ran- assobiados da SER. 1duba.

OS MONTANARI NO

BUSCANDO NOVIDADES
A Sra. Teresa Camargo

lnchauste, esposa'do es

cuíâpio guaramlrense Dr.
Jorge Luiz Camargo In-

.

çhauste, esteve em São

Baby beef, picanha, peixes e camarões.
ambiente - ar ccindicionado.

Av. Getúlio Vargas, 841' ':;_-Fone 72-1456
Jaraguá do Sul-SC•.

--------- ----- .,,�---�......._--�

}

RUl:\ Bertha Weege, ,2.ßOP - Barra do Rio

Em 15 de novembro, Egon Schroeder
(Schroedinha), candidato a vereador pelo PMDBJ
n.o 5601, espera.o voto eOAsciente dos seus amigos.. ,'-

SCHROEDER

Relógios, cristais, violões e artigos-finos 'para pre
sentes, em todas as ocasiões é com o

LANZNASTEQ --: O SEU, RELOJOEIRO

ytJe tudo lhe f�z para servir bem.
Fica na Mal. Deodoro, 364.

• J." •

FLO'RICULTURA ' PRfNCIPE
�-----

Flores, coro'_.. cac<tos'e decorações em geral.- ,
..

Rua R�lnoldo Rau. 144 � Jaragu6 do Sul - SC.

A . moda certa em roupaà e calçados' é com a
Cinderela, onde. estão as melhores opções para
cada estação.

�rNb�RE1.�
Veste bem. A moda certa, na Marechal e na

G�tilllo 'Vargas.

RATINHO SPORT'
Calções, melas, dnls -e demais art1gbs esportivos pelos

'. ,'melhc)re". "raço.· da praça '�' com a ARatlriho Sport" - & lo-
',.' .. , I '

'" Ja 'esportiva da cidade.
Fica air na' Galêrla Cam Francisco - Loja 3 •..

I
�

,

• "� •. !' �

gat� pà'rà'·qu�ique� tipcdJe veftúlo. Oflcl,na:cÍé autom6veis.
'(-.Rua R�In'olél� Rau, '85 - Fone 72-0824 - Junto. Papal-Cola. .

�. __

.

I· .. _._ :.0 .�. -:'" ". . .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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---

[liBElO IIfOllTlIß
· éOMUNIDADE EVANGtLI�

. CA: Neste domingo, have-
I
rá culto às 8 horas em Ja

raguá do Sul, em língua
alemã; _

em João Pessoa
em I í n g u a portuguesa.
com Santa Ceia e Conflr-
'mação e em Três Rios do
Norte,-' em português, tarn- .

bém com Santa 'Ceia 'e
Cbnfirmação. Às 91)30-, na

rua Joinville; às 19 horas
culto informal na igreja do
centro e às 20 horas; em

Rio Molha, ambos em por"
tuguê�.

'

CARTAZ DO CINE JARA�
GUÁ: De hoje à terça-íet-

·

ra, HA Grande- Escapada",
-

uma grande comédia e,

quarta e quínta-fetra, "O
Monge Shao-Lln Combate
OS Ases do iKa.raté""

í

"TURISMO" EM JARA�
GUA: .Embora as opções
sej�m poucas, em termos

· de turismo, .0 certo é que
semanalmente várias cara'

vanas dirigem-se a Jaraguá do Sul,
na busca, principalmente, dos produ'

.

tos de nossas malharias. É de Ourltl-
: ba que vem grupo maior de pessoas,
que adquirem tudo o que podem nos

postos de vendas e em algumas lo
jas da cidade. Dever·se·ia, através
dos canais compententes, procurar
incentivar a vinda desses grupos à
cidade, que só tem a ganhar, pois
aqui deixam milhares. de cruzelros

que vêm aumentar a circulação da
· moeda junto ao comércio.

CQ PX CQ PX CQ PX

.

1. - Ola 17/10 foi efetuada demonstração de ópera-
- çlo. em Faixa do Cidadão -na Associação. Recreativa Marisol,
quando esta desenvolvia festividades para os filhos de .

seus. cólaboradores. Inúmeros contactos foram efetuados e

entre eles, Inglaterra e Portugal.
2. - Dia 24/10 realtzou-ee a churrascada de confra

temlzaçäo entre o pessoal do Clube; Papo animado, con·.
graçamento e descontração foram a tOnica da mesma.
Chopp não faltou .• _,. a primeira bateria de beques iniciou
o "Jogo" às 9 horas e também foi a última a sair dê campo
(com algumas substituições ... ) lá por v o I t a das 22
horas ...

.

3. - Dia 06/11 foi ministrado o Curso Intensivo de
Legislação, Radloeletrlcidade e Prática de Modulação, no

Colégio São Lufs, com um total de 32 partlcrpantes. Des
taque especial para o Slnésio (PX5B.0654),- segundo a mäte
ria dos presentes, um professor nato.

4. -:- Em dezembro teremos eleições para a diretoria do
clube. Algumas - chapas Já estão se delineando. Forme
Você também a sua e participe.

- Lembre-se que o PX Clube
é o"SEU" . órgão· representatlvo,

.

5. - Numa iniciativa do Grupo Unldoe da Serra, foi
confeccionado e· está sendo distribuído um cartão muito
bem elàborado contendo valiosas informações para os o·

peradöres, tais como: Código
-

Q, alfabeto, gírias; cál
culo de cabo coaxial, tópicos da legislação, etc.

6. - A competência para a fiscalização das estações
é do DENTEL (vide item 7 do norma 01A/BO), e não de
estações de [TfV é Similares; segundo parece acreditar al-
guns...

'

KOlHBUH - O lupermotor
N·ASCIMENTO·S

Dia 21 de outubro
Edir, filha de VJaldema� (Ilse) Koepp
Dia 22 de outubro
Andréia, filha de Arlovaldo (Vani)
Schipitoscki _

. _

Dia �4 de outubro
Johanes, filho de Maurí (Maria) Ra'
duenz

. Dia 25 de olltubro' . .

Arrnellndo, filho de Arno (Aracf) Lau'
bé,

-
-

Dia 27 de outubro

�ichel, filho de Mltuhlro (Marlene)
Klysma. �.

.

· Heros, filho de Antônio (Sulimar) dos
Santos. -

.

_ ,

'Dia 30 de outubro
' ,

Nélson, 'filho de Rolf (Eunice) Toewe.
Dia 31 de outubro
Roberto, fitho de João (Jandira) Mar·
ques.
Dia 1.° de no'vembro

, Adriano, filho de Carlos (Angelina)
de Ávila. .

Dia 03 'de nOvembro
Vilson, filho do Irio (Nilsa) Riegel.

-

Rómulo, filho de Leonardo (Rosiani)
Nienkötter. ----.

Dia 04 de novembro
Josiléia, filha de Geraldo (Lídia) Rahn.
Alexandre, filho de Jorge -(Carmen)
Nagel.
Dia 05 ele novembro
Charles, filho de Egon (Doriléia)
Homburg. .' .

'

.

.

Edgar, filho de Nélson (Herta) Perel-
ra.

.

Bruno, filho de Daniel (Suzana) Am-
.

pessan.
'

_

Sandro, filho deOonrado (Irma) Kan
nenberg.
Dia'Q6 de novembro
Ronaldo, filho de Fidélis (Joana)' Mu'
rara.

Ilia 07 de' novémbro
Suzi, filha de Valmir (Terezinha) Fa'
gúndes.

. .

.

.

Simone! filha de Dieter (Aparecida)
Kampmann.

.

Douglas, filho de Loureno
.

(Nelza)
Schinke. -.'

.

,

Dia. OS: de novembro
Maikon, filho - de Aloísio (Arlete)
Franzn-er.
Dia 09 de novembro .... .. ..-
Liliane, filha' .de Valdemar (Ruth)
Oestreich.

FALECI M,ENTOS
.

ia 31 deOUtubro
Francisco Weiss, 76 anos, nesta.

Dia 09 de novembro
UZe Mara Martins, 3 anos, Vila San-

.

r�
.

'. 1
ecília Regina da -Silva, 8 anos, nesta.
eij_amin Buccio, 70 anos, Sánta Luzia

Dia 09 de novembro.
iBEi'Ftlia�Kohler Jordan 65 anos, Itapo,:
€j;t:i!iflho, ......- � ,

.

PARE, PENSE, LEIA E OPTE!

O Colégio' "Divina Providência" para a. ano

de 19B3 promete muitas inovações, a saber as se-

guintes:'
'.

* no turno MA�UTINO funcionará o 1.0 Nú
CLEO COMUM - 2.0 Grau e ainda o 2.° PEDAGO·
GICO - 2.° Grau, Implantado no horário matutino
em vlsta da necessidade e intenções da comuní- Escrlt6rlo Jurfdlco na Av. Mal. Deodoro, 413
dade, além' das séries jã -existentes (1.a a 8.a) e

I . Jardim' de Infância.
.

I Fone 72-0244 - Jaraguá do Sul _,_ SC.
* no NOTURNO continuam o Curso Supleti-' ·1 1vo de 1.° Grau (ginásio em 2 anos) o Núcleo Co'

mum, Habilitação Básica em Química, curso este

que proporciona ao estudante jaraguaense melhor' ;::====�================::;
base e maiores probabilidades de enfrentar- os I.'cursos. de grau superior (Faculdades) e ainda a 8.a
Sé-RI'E REGULAR- 1.0 Grau. ':__

.

".
DR. ALTEVIR ANTO�IO FOGAÇA JONIOR

* -Esperando contar com a presença e espí-
rito proqresslsta da classe estudantil, propomo-nos Advogado
a melhor servir a elite jovern no que tange o fa-

---------

tor crescimento da Educação.
.. CONTAMOS COM A SUA COLABORAÇÃO!·
Obs.: Maiores informações sobre os cursos

deste Estabelecimento pelo telefone 7225779.

Colill'
-

Divill Pravidincia

ESPORTE - AuxfLlO
E/OU CONSTRUÇÕES

Foram construídas ou auxiliadas
-as construções das seguintes obras:
- Estádio de futebol .'.... 01
- Quadras polivalentes ..... 07
- Ginásios de esportes. • • •• 03
- Módulo_esportivQ •••••• 01
.,.; CaJJchas de bocha e bolão. '. 04

-

"..
.
'.. ,

'

..

Regi�ão do VALE 'DO ITAPOCU ,/
.

�

TRANSPORTE

O Governo do Estado

,I';;;I!I=DI.� está implantando
e ... e/ou pavimentando, nessa região

.

129,40km de estradas e rodovias•.
Deste total, já concluídos
120,80km dos quais foram
pavimentados 68,90km.
As príncípaís obras dessa região sãQ: .

.: SC 301 - trecho: Jaragu4 do
.

Sul·_::' Corupá � extensão 1,901an
de implantação e-18,90lGn
de pavimentação.
- Trevo acesso

.

aMassaranduba·Guaramirim

ARMAZENAGEM

r:!'
.......>_

O Governo do Estado nessa regiio

....' 1.1 I construiu um conjunto de silos
'metálicos para estocagem de cereais
com capacidade de 5.000 toneladas..

EDUCAÇÃO
. O Governo do.Bstado nessa região .

está aumentando e melhorando
a rede

e.
scolar do Estado atravé�

da construção, ampliação e refoona
. de prédios escolares, perfaZendo

um total de 39 obtas - das qúais,
34 concluídas e 05 em andamento•

AUXfLlOS FINANCEIROS

- Cooperação fínanceíra para
execução de projetos e/Qu
atividades doMunicípio
- CrS 138,4 milhões

- AUX11ios a Hospitais
._ CrS 4,2 milhões

- Awemos a outras entidades
- erS12,6�ões.

SISTEMA FINANCEIRO
Asêaãas do BESe inauguradas

noGoverno atual
.:.. Barra Velha

.

-eorupá
Total: 2 agênciäS

.
Postos de Serviços

-Ind;. Reunidas JaraguáSIA
,

..
- Jaraguá do Sul

-"
-Marisol SIA - Jaraguá do Sul
-Gumz Innãos S/A- Jaraguá

doSul
Total; 3 Postos

-

��7:�',
, Agência autorizada pelo

Banco Central
.

- Massaranduba
-

Total: 1 autorizada
,_- .� j

.

-

.

,',' ,;�': ",l, I
·�.;tl' ;'_{�\;' �!-.jJ\ It

I
lO

•
V. \- (,1;t'�(i .' 1

ÉLETRIFICAÇÁO RURAL

-

"�i!{/l�:
Foram implantados 161,383km�de redes de eletrificação rural
beneficiando 633 propriedad�s '

MalS.
.

Mais de 6.000 obras em 3anos.'
.

.
_,

,

,

i
\

\
I

, ,

Indicador. Profissional
ADVOGADOS

DR. 'FRIEDEL SCHAcHT

Advogado • Auditor

Especialidade em cobranças, desquites e dlv6rclos
Rua Domingos da Nova, 102 - Forre 72-0498

.

.
.

Jaraguá do Sul ..;.. SC.

1
DR. VITóRIO ALTAIR LAZZARIS

.

Advogado

Central especializada em cobrança empresarial e

particular, cobrança judicial e inventário.

Rua Domlnqos da Nova, 283 - Fone 72-0004

Jaragu6 do Sul � sc. II
CONT�BILIDADE

ORGANIZAÇAO CONTABIL�
"A COMERCIAL'" �/C LTDA===_' I

Contabilidade, recursos fiscais e adrnlnls
trativos, serviços de marcas e patentes, legisla-

,

ção trabalhista e previdência social, seguros e

serviços aéreos VARIG•.
. .

I
Rua Cei•. Procópio Gomes, 2�0 _

72·0091 - Jaraguã do .Sul-SC•

II

-Ccmuníccdc

ESCRITÓRIO CONTABIL GARCIA
------------�----------�------

. comunica que está atendendo em suas novas Instalaç6es,

C.�.
RI. 8,.""". slo.° -

def�
do SAMAE.

ESCRITóRIO TECNICONTABIL DE JANUARIO
-

8nNGHEN
• J

Escrl,ta fiscal ,e contabilidade em geral
Rua ,Clemente Baratto, 81 - Fone 72-0531.

Jaraguá cio 8u1-8C.·

Auto Meclnlca Avenida

II

Mecânica' _'Tomo - Retificas de MOtores -
,

Êletriciciàdà -e Mánutençio Geral

Direção de: Egon Henschel

Av: GetúUo yargas, ��5_ ""':": ,fone 72�011i

Jataguá do sul-se.

, ,DR. OSUM MAllNA
-

'

Cirurgia Vascu!ar _ Angiologia

Cirurgia de, varizes --. esclerose de microvarlzes
- distúrbios das gorduras' do sangue - hiperten
são arterial - impotência sexual masculina por
insuficiência arteria'l :_ tromboses arteriais, va-

.

npsas e embolias ..:_ cirurgia das obstruções' arte
riais no pescoço, no abdome e nos membros: Fisio
terapia vascular. Laboratório de fluxo vascular.
Consultório: Rua Gutlherme Weege n.o 22 1.0 an

dar, Sala 17 (Esquina com' 'Av. Mal Deodoro) -
Fone 72-1524. Horãrlo: dae 8h30 às 12 hor�s.

1840 '�. 1840

P. II •

,Para vereador RUY OORVAL LESSMANN

Juventude

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



fundado em 10 de mala de 1919
f CGCMF.'N.� 84__430.591/0001'-34
I EUGaNIO VICTOR SCHMOCKEL"

Jornalista Prof. DR!f·SC nP' 7-*9 e Diretor de Empresa·
Jomalfstl� ORT-SC n·o 20. Membro efetivo do Instituto HlsteS-'
rico e.Geogr6fico de Santa Catarina.

.

- Colabo,adores. '

�ávlo José Bmgnago, Vvonne Allee SchmOckel 'Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo MQrettl, Sllveli7IJ JOnlor, Rudolf Hlr.ch.
'eid, José Cástllho Pinto, Dr. José Älbe'rto Barbosa_. .

Redaçio, Admlnlstraçio 8_ Publicidade:
"ua P.roc6plo Gome. de Ollve'ra n.o 290.
Caixa, Postal 19 - Fone 72-0091
89250 - Jaraguá do Sul - SC.

, ,Composlçio. Imp......o'8 Clrculaçio:
Sociedade Gráfica Avenida Uda. - Jaraguá do Sul - sc.

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e regiãõ Cr$ 2.000,00
Outras cidades ....,. . • . . . . . . . . . • . . . . . . .• Cr$ 2,500,00
Número atrasado .. ; .....•.•......••..... Cr$ 50,00
Exemplar avulso • , • • . • . • • • . • • . • . . • . . .. Cr$ 40,00

Este JömaI nlo ......ponsablll:ra por artIgoa "Inados 8 nem
deVolve ó"'glnal.. ·

-

.' .

O . ·Correlo do Povo· eS' a.socladp a ADJORI/SC e ABRAJORI_

II
II

II

Viação .Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

.

,

I'1TERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" preocupa·se com a sua lo

comoção, 'colocando à dlsposiçAo modemtsslmöe
õntbus, com pessoal especializado, possibilitando
uma viagem tranqOlla, rápida e segura. -

. Programe beml Programe CANARINHO·..
o transporte carinhoso;

.

JARAGUA, DO SUL SANTA CATARINA

\

.

ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com jóias e as mals finas su

gestões da RELOJOAFUA AVENIDA.' Marechal e

Getúlio Vargal.

Funilaria
, . \ -

Jaraguá Ltda.
\ ,

.

Calhas para tddas as finalidades. Fa98-nos
uma·visita. Estamos em condições de atendl-Ios
eficientemente.

Rua Felipe Schmldt� 279 - Fone 72-6448' -
Jaraguá, do Sul-SC."

------..........--..........�..........--.....------

Construtora Seria Ltda.
.

CONSTRUÇAO CIVIL; ENGENHARIA E
COMeRCIO DE MATERIAL

DE'CONSTRUÇAO.

Rua João PlcoUI, 94 -- Edlf. Carlos Spézfa
Telefone: 72-0214

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

I
Voyage LS - Verde Met; , ,

Del Rey - Azul Met.
.

, '.

F. 1000 (PIESEU, - Vermelho c!BrlUtco 1 •••••••••••

Corcel II L - Branco ..•... ; ; .. -

, ..
-

Corcel II L _:,Verm. Vers. Met. . ..•.•••....•.... " .

c Corcel II bDO .,..,.. Bege Met. . ;
-

, .

Corcel " L - Bege Met.
_ , '/

.

.Corcel II L -- Azul .•......•...• -. � ••.. ; .

Corcelll L - Bege ,., , .

Chevette L - Prata ' : ; .

Opala - Verde Met. . , , ,

Passat LS - Bege .•.. : .

Passat LS - VermelhO ....••......................

Pässat L$ .._ Verde ..
'

.

Volks 1300 ..;,_ Azul.· ...•.......... '

'

;

Volks 1300 - Bege ;
_

.

Volks, 1300 - Bege ;, .•. � ...•..•••.•...............
Volks 1300 - Vermelho ...•................... ; .

F. 100,- Laranja ' •., ,.,'
-

.

F. 100 ...., Azul ',..........•..
, ••...•..•.......•

1982
1982
1981
1981
1980
1979
1979
1978
1978
1978
1979
1979
1981
1980'
1980
1976
1975
1974

I1978
1978,

Terraplenagem Vargas
Tubos em concreto ·para todlo_s os fins

E

Tubos' Santa Helena
_ �erviços de retroescavadeira e tratores dê' esteira

Fone. 721-1101.

_;........- Ä m�n'iCipàlidade tr�tava- de con�t.r�ir uma
.essrada que posslbllltassea exportação dos produ-

· tos agrícolas da reqlâo do 1:I1�pocÍJßinho. Entre: as
justifi9qtiy�s I?obressaia ª. g.r:ande produção de ar- '.
Xp�, aínda hoje em franca expansão. De particular
se tinha .a comentas .que QS lavradores de então I

· tomados de espírito de auxlllo comum, constrularn
uma derlvação das águas do ,ltapocusimÀo; numa
extensão de 14 quilômetros, para irrigação dos ar

rozais, que .servia já ,;;t 28 associados e hoje deve
atingi,r uma centena. Em' 1�49"e pouco atritos. en-

· tre os aesociados eram .cornuns porque a vala de
água era pouca e muita procura pelos lavradores.
Não existiam as chamadas temadoras de águas pa
ré! cada assoctade.No alto do ltapocustrrho .a água
era abundante e no

'

baixo as arrozeiras ficam às
mínguas. Grubba, Príamo, Dantas e outras tantas
personalldades foram chamadas. para resolver o

problema, infrutífero. Até que um dla o lavrador
Morettl, irmão do Prof. Paulo, convoca o Deputado
Artur MiKÍler e seguia à reboque o reoérn-vtndo eco

nomlsta Eugênio Victor Schmöckel. De manhã, cer
ca das 9,30 hs. lá comparecem e o-Iuqar era uma

verdadeira conflagração, onde os italianos raivo
sos batiam nas mesas que pareciam acabar com o

mundo. Nada foi resolvido' em
.

virtude do acirra
mento dos ânimos, mas ficou acertado a vinda de
uma. comissão ao Paço Municipal.'Com a cabeça
fria, a Comissão vai ao Cartório do Reg. Civil e

para I.á vai também Schmöckel. Artur, brave, diz
que precisa fazer um bóm estatuto e entrega a

Eugênio o Código de Águas e disse: "Te vira!" -
O resultado: o estatuto foi feito e as brigas· aca
baram pOr todo .o sempre. E mais: cópias dos esta
tutos criaram outras associações de lavradores na·

região, no Rio Grande do Sul. e .no Mato Grosso.
Jaraguá do Sul eXP.ortava "know - how" em ma·

teria de aproveitamento da tel)ra, uma das grandes
metas do atual governo. O falecido Dep. Lauro Car
neiro de Loyola chegou a elogiar o fáto na Câmara
Federal.

.

CONFIRA A HISTÓRIA ...
.,

� ,

.
Barão- de Itapocu

HÁ 3", ANOS

... HÁ 30 ANOS
--- Reuniam-se os ver,eadores da Câmara Mu
n'icipal de Jarí2guá· do S(,II, nas pessoas de Ney
Franco Mário Nicolini, Herbert Schneider, Adol
fo Antb,nio Emmendoerfer, Frederico Curt Alberto
Vasel, Octaviano Tissi, 'Klurt Herbert Hillbrecht,
Alfredo Lange e Alvim Seidel. Era Helo o: pedido de
licença do .'prefeito Artur Müller, por 30 dias, para
tomar parte' na�Convenção da Federação das Asso
ciações Rurais, à realyzar·se na Caplta'l da ,Repú
blica, o que"Joi aprovado, -assumindo o exercício
de. prefeito o presidente da Câmara, Vereador. Ney
Franco. Alfredo Lange usava da palavra para fazer
o necrologio do cantor. FranciscQ Alves, morto em
acidente, autOmobilístico. Em- conseqüência' da li
cença do pre'feifif Artur Müller e a ocupação· do·
cargo pelo vereador·Ney -Franco elia· Gonvocado

.'

o .'

suplente de vereador', '() sr: João L.úcio. da Costa.
-�- Um forte tem�@'ral jesabou sobre uma fai-

· xa dd<município, :caimão�Serrinha·ltapocusiriho, nu-,
ma largura de 5 qiJil0metr.oS, que se constituiu nu:'
ma verdadeira éatástrofe, jamais presenciada em

Jaraguá do StJl. Foram colhidos granizos de mais
de 1 quilo. 106 casas e. galpões de .colorilos foram
-dura"ménte danifi'càdös, algumas déíás fic�ram com

pletamente 'destelhadas, tendo os seus' moradores
ficada.'ao desabrig(), com as -plantações complet,a-
,mente'"destruídas:' ,

'

' ,

,

-. '. HA:20 AN'OS
... _

\. 1.
.

.---' llm projétp de I,ei 90 vereador"Eugênio Vic- '-.
-,

tor Schmöckel� ar.rastava"se desde N-11-61 nas�'

Comissões,
.

ent�ndo l'Ia ordem do dia �m junho!
62, depois de rnuita reclamação. TinÀa 'Por objeti- .

'j'
vo alterar os arts. 20 ß '21. da Lei" n.o '2d9-,,, quel já é
alteração da Lei n.o 79, de 1950, que' i�cip i,lilava
mel'hor as relaçoos' entre ,0' governo e., os contri·

'

buintes, notadamente agora que os recursos' pas
savam a, perten�r aos municípi'os,--com a Emenda
Constitucional n.>q 5. Veio o "p�recer" relatado pe
lo vereador Júlio Z. Ramos 'com uma monstruosi- _

dade que ninguém entendetl.·, Precisou explicar o

que ele mesmo não sabia explicar. É que, alguém,
copiara pura e simplesmente o parecer de um

"mestre" sem citar o dito cujo e sem as necessá
rias aspa.s. Botou o seu .nome e: a assinatura do,
vereador, João • Mat'hiás ,verbinen.· Foi "aquela
água". :nveram QS dois que confessara S_!.l.� levian
dade. Devé"se respe,it<> ao Elntão relator;" porque' é
faleciçlo, mas q�e nos bastidores as. cQisas cor
ria,m ao sabor,dps p_oderosos. da época, que n�o
ppdiam cobrir o sol coa:n a peneira.

. .. HÁ 10 ANOS
--- .Frei Aurélio Stulzer, no dia 10 de outubro
realizava a esperada conferência sobre a fundação
de J'araguá, com a comparência de todos os inte
grantes do Rotary, Lions e Clube de Diretores Lo
jistas, a'lém de inúmeros convidados e autoridades
locais e de municípios vizinhos. Era esperada a

edição do PRIMEIRO LIVRO I DO JARAGUA, que
dentro. em breve seria lançado pela Editora· Vozes'
Limitada, de Petrópolis, com o financiamento e

·

comptra por parte cJa admil)istração pública, empr�·
sas locais e o público em geral.

Inàfi�tria� �errnina� Jara�tlá�. t
'.-.�.

,e

COMPAl - (oncentrados para

·

. .1 �.
- '. .'. '.

-

'._

;E as
.
sançoes ",para: '-q'uem· na,o votqr

._

OTribunal Reg,ional Eleitóral de San
ta Catarina está com' todas' as cédulas
oflclals de votação prontas é em poder

j dos Juízes Eleitorais. A cédula têm, as
·
dimensões de 21,5 por 12,5, eentfmetros,
contendo de um lado os espaços para
colocação .dos ., nomes ou nC!meros dbs
candidatos" e do outro,. 9s .espaços

.

pa-
· ra 'a assinatura do Presidente de' Mesa
e dos 1,°. e 2.°. Mesários.
Além das asstnaturas dos três êompo

nentes da Mesa das respectivas' sec
ções, será colocada, também, pelo Pre- .

· sldente, a numeração. de cada wma das
cédulas, obedecendo às séries de um a .

nove. O décimo eleitor votará sempre
no início de nova série, isto, é, numa

Cédula numerada com o algarismo "1 ",
prosseguindo assim 'até o final da vota

ção. A distrlbuição de senhas só ocor

rerá às 17 horas, para que nenhum dos ,

eleitores' que compareceu para votar
deixe de fazê-lo.

COM:O SE}IOTA
.

.��

Chegando à secção. eleitoral, o elel-.
tor entrega o título à M�a e· assina a

folha de votação. Feito isto, o Preslden-
·

te da Mesa entrega a cédula oficial em
branco, apenas rubricada, ocasião em

que poderá prestar informações. quando
solicitadas pelo eleitor. Após, o eleitor
se dirige a uma das três cabines de: voo
tação qué estarão instaladas em cada
uma das secções eleitorais. Não há li
mite de tempo para o eleitor na cabine.
O eleitor não precisa se afobar pois
não será acossado por ninguém, poden·,
do pe,rmaneçer na cabine e escrevendo
os nomes ou ntime,ros de seus candida
tos o tempo que achar necessário.

.

Se o eleitor rasurar a cédula ou errar

no ato' de votar, colocando um número
ou n()me qlJe não que�ia colocar, poderá
solicitar uma nova cédula à Mesa. As
.srm, o· eleitor se dirigira ao J:>residente
entregando a ele a cédtlla rasurada que
'será rasgada e, ao eleitor, será entre-.
gue uma nova, para qUe -ele possa re·

tornar à cabine e votar novamente, da
forma como I!.retendia fazer.

J

O VO'TO I! VINCULAD'O
O eleitor não deve esquecer que o

voto é -vinculado, isto é" deverá votar
.

-

em caFldfclatos de um mesmo partido. O
- respeito a esta regra é fundamental pa

.

ra evitar 1:1. anulação do voto. Mesmo
com a vinculação, o eleitor não está

obrigado a votar em todos os cargos.
previstos na cédulá.

.

_

.

.. VOtdl em Branco - O voto será con

siderado em braFlco nas seguintes hipó- '

tesés: a) quando o eleitor deixar de vo·

tar em cargos específiCOS, por exem

plo: Se o eleitõr não votar para deputado
fedéral e votar corretamente em todo.S
os demais cargos, somente o voto para
deputado federal será oonsiderado em

branco, contfriJ�ndQ' válidos todos Os
outros. Mas há também. outro exempró:

.. se o eleitor votar apenas para vereado!,
, ,

.

este voto será vélldc, considerfJndo-se
em branco todos os demais. Ftnalmente,
se o eleitor deixar de votar em todós

: os cargos" o voto será totalrnenta côn-
siderado em branco. .

.

Voto nulo -. Por outro ·Iado, o voto
será totalmente anulado nas segUintes
hipóteses: a) quando näo' for obedeci�
do o princípio do veto vinculado. Exem
plo: votar para governador no candidato.
de um partido e votar para es demais
cargos, em candidatos de outeo parti"
do. Será nulo .tarnbérn o voto quando a
cédula for lntelramente rasurada. De
outra parte, o voto\sera ;parcialrnente
anulado nos cargos eapecíflcos qUe con,
tiverem riscos ou rasuras. Por exem·

pio: se o' eleitor risca ou rasura, os es"
.

paços reservados para deputado' federal
e vereador, e vota corretamente para
os demais cargos; apenas os dois rasu

rados serão considerados nulos.

Não existe voto ero, trânsito -:- O que
existe é à justificativa que oeleítor faz
por .que não está votando. Assim, no

dia 15 de novembro! o eleitor que não
estiver. no seu domicílio eleitoral ,(a ci·
dade em que v6ta) deve dirigir·se a'

qualqúer agência dos correi'os e telégra· .

. fos, onde preencherá um formulário que
será- enviado ao Juiz Eléitoral da sua

Zona. Ficará com uma cópia que Ih"à
,servirá de comprovante, da justificativa
porque não votou. �os 180 dias ,seguin·
tes o eleitor devera levar seu titulo ao.

cartório eleitoral para atualizá-lo.
O eleitor que não vdtar - Deverá jus·

tificar até 60 dias àp,ós a reaUzação das
.

ele;ções. Se Hão justificar, incorrerá em

multa de 3 a 10% do salário mínimo da

reg,ião, ou s_eja, cerca de até Cr$ .'
�
•.

2.300,00.
Nas- zonas eleitorais em qUe o alista·

meAto se fizer pelo processamento ele·

trônico' de
_

dados, será cancelado a i�s·
crição do eleitor. que não votar e nao

pagar multa ou se justificar no praz?
�

de seis meses, a coptar da data d� e,lel·
ção. Sem prova' de que votou na ultima

eleição, pagou a respectiva mufta_ou de

que se justificou devidamente, nao po·
derá o eleitor: ser. investido ou ser em·

possado em cargo ou fUrlção pú�lica, re·
ceber vencimentos, _ remuneraçao, salá·
rio. ou proventos de funç�o ou empregO'
pÚblico, autárquico, p.a�aestatal, bem _Go·
mo nas empresas publicas ou fundaçoe,s

. mantidas ou instituldas pelo poder p"u·,
blico correspOl:Jdentes aO' segundo' mes .

subs�qÜente ao da eleição. :rambém es

tará impedido de firmar, com pessoas.
físicas, quaisquer contratos. de presta-

_ ção de serviços perante órgãos ou en,·

tidades da Uilião, dos Estados" dos ,Ter
ritórios ou dos Municípios. E não pode·
rão adquirir passaporte.

. ,

.....
'. 1-

L1DHO IILIIDOR

n. 101.- PDI

P/ DeButado

federal

PaJa '.Vereádor
�e (orupá

PLANTE SEÚ .v:Ofo i:M .tERRA FaRTll
ERNESTO FELIPE

BLUNK
n.o 1609. - PDS

O' NOVO CH/EVETli"E.
A . gr_ande atração desta .t�mporada

C!>_

O F E R E C '1 M- E N T O:
. '.' �

.Ením'endoerfer .·Comé[cto de"'-Ye.ículns,. -lIda.
/
0/
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D E C R E T O N.o 786/1J2

,: ,Suple'iiierítB ã"'�J1ula'äó'tàções :dó" orçamcIDto Yige.�te.... ...'
,

'

.Ó. .: , �1�OLr�CHOJ�lKE, Prefelto Jv1úniG�pid de Jaraguá do Sul, Esta-
do de Santa ,Catfmfl�,,' no' ·Llso' e' ek'êrdíéio ·eIe :Suàs \\at�ibujções, com base
na Lei Munlci��I. �,:O 8�,O/81 de 19,de nove,mt� de :1981; .

'.. ,
. lfE C,R,_E T,A,:' � :..,

,

'

AaL. 1.0 -_ Fica aberto um crédito suplementar no. valor de

Or$1,O,.Q9(1).000',00, (Dezmilhões de cruzelros), para reforço dos programas
e verbas abaixo discriminados, cônsfantes do orçamento vigente; a saber:

"

,ANEXO I, - QUADRO :A. '

020.1' - GAßINr;.TE DO PREF,EITO .

:
'

0201.03070202.0t'J2 -. Manutenção das atividades do
�
".

� - -�,
,

'

, Gabinete dóPrefeito ... ' .... l

0401 .- DIVJ,�O DE EDUCAÇAO "',' ,

.

0'401.08472352.01,8 ,_,;, Concessão de Bol. de Esfudo
0601 - DIVISÃO DE' OBRAS

'

0601.1376448'1.010 �'Aberturà e U'rttpeza de 'vala�
0001.13764491.011 - Ampliação e melhoramento do

sistema de esgotos : .. -; .' .

,T O T A L' .

2.300,.000;00

4.000.000,00,.

t. 500 . 000,00

2.200.000,00,
10.000.000,00

ANEXO' II - QOADRO '/It. .'

0201 '- GABINETE DO PREFEITO .Ó»

, 020� .03070202.ó02 - 3.1 :1.1 '- Pessôal Civil' .; .... '� •

'0401 - DIVISA0 DE EDÜCAÇAO' .' ,

0401.00472352:018 .- 3.2.5.4; - Apoio financeiro ai'
",

• '� "r. éstudanté� ..... .:......
'

....

0601 � DIVISÃO ,OE OBRAS _

,

,

, 'OqOt,13764481 :01 O _,. 4.� ;1:.0 � Obras' e Instalações
" 0601�13764491.011 � 'iJ.1 �1.0 - Obras e instalações.

,

�.

. / TOT A L,:.... � ..... , . : ,
.

2. afX> . 000,09
, "'

4.000.000100'

1.500.000,00 ' ,

2.200.000,00,<,
, 10.000.000,00

,

. Antônio José

, .

..1'. ..... I '_ 1-

_I -e
"

Art. 2.°' -:- Para, fazer: faee as despesas dedbrrêntés do atii-
ge am�erior; fica anuiada parcis,lmente 'a' seguhil& öotà'çâö 'do "'orçamento'
'vjgßhte, a seber: r'

"

"
.

ANEXO I - QUADRO A"
0501 .......

_ DIVISA0 ßE bO'Ni'ABIUDADE ; ,

0501.ggg99992.02� - ReserVa' orçaméntárla
ANEXO" II -__ QUADRO' A

0501. - ,DIVISÃO D'E 'cONl'ABI liDADE' .

0501�99999992,029' - 9.0.0.0 .- Reserva de contin-

gência � .. . .' ro.ooo.ooo 00 '

.' • r 'Art .3.0 -:- Este Decreto .entrará em vigor na data de sua p��
blfcação, -revoqadas as disposições em contrário.

'

,

_

b • ,PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAt DE JARAGUA DO
SUL, aos 04 dias do mês dé novembro de 1982.

SIGOLF SCHONKE
,

Prefeito Municipal, em exercfcio

O, presente Decreto foi registrado 'e publicado nesta Direto
ria de Expediente, -Educação e Assistência Social, aos 04 dias do mês de
novembro de 1982.

'

� "
, "

",

'10.000.000,06

J.

�STar:r" K., SCHMAUCH'
Diretora

GElÍVASI� ZANG!EI,ßII .

.I
Pr Prefeito de Cor:up'f

- �n.o 65"':' '

ANTES' DE COMPRAR SEU TERRENO, DECIDA-SE
,

PELA MEtHOR�OFERTA
..

. ..,

" 'MAl!lço$�WULFF Jr.wg)'
'p/ Vice-Prefeito tm ö.b ili á rJo'$

, L�t, dei·I. ,\,,':.:
.!.;._;j ...

�

"Gente do povo que quer o

,me)tipr para o POVO da gen-
;.-

- \

, Mal. Deodoro, '1.179 - Fone 72-1136
.

. ..

, ,

'
" �

J

efeJellura:,··,MUn1cipal dee Jaraguá ,do· Suf
'<t; �

',. "':! :. ,...•;'

"

"

"

Com, a partlclpàção de 14 .astabeleclmentos de ell-'
sino da- rede estadual de Jaragúá do Sul, Guaramirim'e Massa

rahduba, 'de 23 à 28 de ,0utubFo foram reaUzados es 3.os Jo

gos Esçol;ues fte_g!9.nals, da ca�egoria Infantil, envolvendo 390
,

alunos. As provas de atletismo foram desenvolvidas no Çlu
.be Atlético Baependi e ,os resultadas forám ,� seguintes:
Mascullno'- 1.0 E.ß •.Almlrante Tamandaré, 112 pontos; 2.0 E.

B. Holando Marcelino Gonçalves, 48 pontos; 3.° E.B. Euclides

da Cunha, 33 pontos: 4.° E. B. GIQrdlnl Luiz Lenzl, 26 ponto$�

5.,° C. 1;. Lauro Zimmermann, ,24 pontos; 6.° E.B. Roland H.

Dornbusch, 12 pontos e em 7.° C. ,E: Tereza Ramos, 8 pontos.•

�eminino: 1.0 E. B. Almirante Jlamandäré, 81 POJltos; 2.° E. B.

Euclides da' Cunha, e, E. é. Roland H. Dornbusch, 57 pon�
tos, e em- 4.° E'. B. Hôlando M. Gonçalves, com 53 pontos.
O melhor, índlce técnico das provas de _ atletismo' cdube a' Dulce

Isabel Longhi, no saitô em extenção ,(4;58m)' e AdrJson Borges, na

prova de 100 rnetros raso�, (em 12.5 segundos).
,

,

Os resultadoe finais das' demais modalidades são os

se!lluintes: basqjJete"infantil mas1:ullno - 1..0 Colégio &ão ,Luís.
2.Q E. B. Roland H. Dornbusch e 3.° C. � ,General Rondon;
baSquete' ilifantil (,,"inino - 1: .

o Colégio Abdon Batiß1;a e �.o

E. B. Roland H. Dórnbu�ch. ' Handebol infantil feminino �' 1.0

ColégiO São--Luís, 2�0 ColégiO Teresa Ramos e ,�,� Colégio Ahdon

Batista; handebol intaDti(,femininó ..,. ;1,!? Euclides da Cunha, ,2. o
f f -. •

Abdon Batista e a.q Almirante Tamandaré , Volibol infantil,f8flli-
nino _. 1. ° Duarte' Magalhães, 2.° General Bondon e 3. ° AI

mitante Tamandar.é; volibol inf.nti, masc�lIno - 1;� .Almlrante
, .' I '

' ,

Tamandaré, 2.° Lauro Zimmermann e 3. ° Dua,rte Magalhães'.
. ,

! .,
- '�fl-�!

i

No dia 19 de novembro, haverá um terneto de volibol

entre os seleeíonados de Jaráguá do SIJI x Massaranduba/Gua
ramlrlrn, no masculino e féminino, 'junto ao Ginásio de. �sp'ortes
Artur Müller, ántes da so'lenidade 'de incineração das bandeiras,

que 'acontecerá naquela data e local.
.

_ .... .. . . !. .... '

,
'. . �

.

L

Municipal d·e Bleieross
será encerrado nos

.

�� "

dias 20 e 21
�

Foi realizada dla 6, sábado, a 4.a etapa do Campeo
nato Municipal. de Bic'icrQss, -no Centro Esportivo Turís
.tíco e Social "�etúlio Barreto da SHva"; A 5Ji1.e última

etapa deste campeonato 'Será realizada nos dias -20 e 21

pró:ximos, juntamente com a final do Oampeonato Catá
rinense de Moto-Cross. A equipe da Mbnark de São

Paulo já confirmou sua presença, para maior brilhantis

mo aos festejos, faltando apenas a Astel de .F.pO'lis ,COr.l�
,firmar. A data coincide com o primeiro aniversário do
CESTUR. , I ;

, Hoje ,nãQ .1e_m rodada do

Campeonato da' 1} Divisão'
da Lig�

Em razão da p�oxim":!ade do
dia das eleições (segunda.f�ir§l?

. e ,dohelima politico' em quê to

da a comunidade está envolta,
a Liga Jaraguaense de Futebol"

pol' medida de precaução até,

•

resolvelJ não reàlizar a rodada '

do Campeonato 'dil 1. a Divisão
'T •• .._ -t ...... i _.

.

de Amadores, que seria' neste

sábado, encerramento o retur

no. Assim, 'Juventus x Seleto
'

e Bota�ogo x _
Baependi, deverão

Jogar. em outra oportUnidac;le,
'talvez já no próximo sábado.

1
... ,'3-f!lit�T1T"�'jfO DA F�NDA ,

DIVIdo de Cilhfabilrclaae Anterior
Despesa

no mI.
'-'�'

.' I. " Até o niia
'(, . II

.

",

,.,.

RECEITAS"'" ,a. '(,
.;.> ", �

TITULOS

; ': ,:r f-\
r

�çel", '1;r.lbutár.la-·••' .�•••••-.1....... ' ••.H,t. • � 40,59(i).708,79

'Receita Patrimonial ••••••• '. • • • • • • ....... '. ,588.209.05'

Transferênclas�. ç9rren�8 .;'h' ." .1':..•.• "'

Receitas DiverSas' ••• �-; •• '; .,: ." _ ..: •• _

(om.unlcado� lOS ,

.,_, �ssIßaAtes·I"":;'>.,-,.i. -,'o
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As Aftölátlbs de fliviO Jose Homenagem ao

Mestie _

Paulo Mbrettl1. --, Pi..enfEiÍ'tn�jra sanit_arisfa í,vo�e KI�as �on�
dàlves' d�, (JAZ, ,��; Unidade Sani�ária d� Jar�gúa d.o
Sul e à. Qra. Inará; de .J.paçfiba; f9ram as dua� .

dhicas oatªHpens�s, a partitflpar, n? períQdo de : a

q de oc?VeJJ1bro. dó '.'Curso lYIacarreglonal de Açoes
d� Controle f;I� tt�nseníasê", que reuniu no Cen
tro d� Reabilitação 4p )NP�, em Porto Alegre, .re
presérítantes do.Rio Grandé do Sul., Santa Catarma
e Paraná. A finalidade do curso foi a de formar re
ferências estaduais à nível de recursos humanos,
para o desenvolvimento do controle da hausenfase
(Vulgarmente conliecldà por lepra, palavra banida
do vocábulo oficial), no campo da. promoção, diag
nóstico tratamento e especialmente a reabllltaçäo,
por ser'uma doença que [ncapaclta o indivíduo. E

além disso, abordou-se o controle das doenças se

xualmênte transmissíveis. As representantes de
Santa Catarina foram . convocadas a partlclpar do

curso pela Divisão Nacianal de Dermatologia Sa-
nitária.

.

2•.- Foi de Cr$ 4�2.710.4b4,70, a receita or
çamentária da r;xa�ori� Estad4al de ��l:âgl:lá, dei.��h'
no mês de outubro, 'representada pelo ICM, taxas
estaduais, judiciárias e' impostos de, t\r�lI"ÍslTlíS.sã�
de bens imóveis. Sómente q� IC,M, q.ue contribui
com praticament� à totalidaqe" a arrecadação de

ICM pe,lo município f.oi de Cr$ ��6.422.614,54, co�
ti'a Cr$ 175.447.112,21 em Q,I:ltubrQ. do ano passa-
do, portan,to com um superávit de Cr$ , ..

267.263:292,49.
, 3. - O 62.0 Batalhão de Inf�n,ária,. d� Join�

viUe, assim comhecido desde. a s.�� .çrl�ç,aq Etm
1973, quando seu nome fOoi oficializado, �caba oe

ganhar uma denominação �stóri�a, a, partir do �e
férimento do Ministério .de;> .,e"ér<?ito .. passando a

ser conhecido também com!? B.8tijlhao, Francisco
de Limà e Silva - uma homenagem a um de sellls

oomandantes, o tenente-coronéí Francisco de Li-'
.

ma e Silva, morto na batalha, do Avaí, durante à
Gúerra do Paraguai.

4. � A Sociedde Obras Sociais da Paróquia de
MQssaranduba", conforme lei sancionada {pelo !lI0-
vernador Henrique Córdova e poblicada no Di�rio
9fiçial do Estado, foi decli!ada de utilidade púbU
c� estaqual, passando a gozar dos benefícios da
legislação vigente específica.

5., - Segundà-feira, no último bloco de notí
cias do Jornal Nacional, da Rede Globo, para todo
o Brasil, o vizinho município de Pomerode foi des
taque, quando foram mostradas tomadas da cida
de, suas características alemães, sua gente, o mu

sicai de uma festa religiosa, muito comuns em

nossa .região, tudo isso para mostrar que lá não
há comício político, mas sim, ,a prática da visita
dos' candidatos, de porta em porta. De graça, Po
merode ganhou uma baita, divulgàção, que aliás
não foi ii primeira e certamente não será a última.
Ensinar a votar em alemão, é claro que não ocor

re somente em Pomeroda, mas o Jornal Nacional
mostrou para o p:aís todo, o que também as gran
des emissoras de rádio já fizeram, quando, por
obra e graça de seus dirigentes, jogadores famo
sos, em jogos importantes, foram presenteados
com artigos e� porcelana, que é a marca registra
da do município. É de·se perguntar, a estasalturas,
como anda a divulgação de' Jaraguá do Sul lá fo
ra, com todo esse' seu poderio econômico e in-
dustrial?

,

6. - Até este sábado, dia 13, na Paróquia São
Sebastião, poderão. serem feitas inscrições para o
curso de corte e costura e plissê, que será adminis·
trado no Salão Paroquial, de 16·a 30 de novembro,
com opção às interessadas de escolheras períodos .

matutino, vespertino, ou, noturna. O material e cer

tificado estão inclusos no preço' da inscrição, que
é de Cr$ 5 rt;!i1.

1

7 . ......,. Np diâ i5, s�gtinda-felra, votarão 12 mi
lhões, 206 mil e 802 eleitores a mais do qUe em

1978, ou seja, o el,eltGrado cresceu nestes' quatro
anos, 20,84 por cento, segundo dados do TIi�unal
Superior Elei�orar; 'Estão aptos a votar, no "Brasil,
513 mUhões 571 mil e 174 eleitores, sendo o maior,
col�gio' eleitoral o estado de SãO Paulo, com 13
milhões, 144 mil e 18, enquanto que em Santa Ca
tarin� votam 2.14�,214 �Ieitores. dos quais ....

1.1-44.751 homens e 997.463 mulheres.
8. � Os profissionais da catégpria.,<tos �nfer·

meiros de Joinville, São Francisco da Sul e Jaragoã
do .sul, estiveram reunidos em assembléias esta
sell1ana, a fim dá àdotar um poslcionàmento fren
te,� ir.íicrätivf! d�.él�sse.�,�tr�rull, qu� pr�t�n�e é�:
ting�ir o,' siátf#1118 . c:lt .plflotões 110S, fidl$pitátk. bis
cutiram tâmb,�m � qlMlstã, do .p,gamentQ .dQ aqi�
-cional de insalubr-idade,' Hln direito da oategoria
que ,não está sendo cl!Jlnpridó pelos hospitâis da re

gtão. 'A assêlnbtéla �ril Joinvlllê fàl reãllzada ter
Ça-feira e em Jaraguá (Jó Sul, dfà 11.

9. - Com a presença do diretor superinten
dent� Ivan Bonato, do dire�or de comerciällzaçl\o
Paulo Fábio Pimentel, do diretor comercial execu
tivo Paulo Roberto Gl,limarães, do gerente Rivadoi
\(iä Rasselé, tio �refeitG ,'8igelf Sé::hünke, emp'ré':
s.ários. e poHt�cos, foi In,�ú�urada.Mbado, ,em, c-rrlmôma ocomda nd Restaurante Itajara, a SUcur
sal de Jaraguá do Sul da Tv Barriga Verde C�nal
9, que aqui é captada no Canal 2. K ínstäla�ão d;,-
ßa Sucursal. é a prill)elra' fpse' d� p�oje.to, .da e.mis-

.

sora que dentro, de curto tipaço de tem�o estarl
atingJndo todo.", O' t1rrlt6rio ca\arll)ense, s:on.f�rm.�
declar9u o dlretôr. van'Bonat.; t�rnb..é,m suplente

'·de s�nador n, �hap,.. de Jor'p8 .Bornhausel), qu�
nutre grande siJjjpetla POr J�du6 dõ Sul, êld.de
qu.e, segun,d2.t,.O' ,p.róv.!rll,o,. 90,s.tarla.de, residir. A,.S\YitJr1UII .�rv ....II"\l8ftfê fIJtii j,fâpmi!fàbUl;'
dädê êm e(fitâr' rilàfétlàs patã.o nôticlárfô dâ e.tnis

,

sora, além do setOr comercial.

�� qu,lrj.ta-féira, 11 de no-.' Prefeitura. Ä· cldadê req�l)�uvembro, M$ssaranduba comple- . ö�clä _ IlTIinílao, �m vArias
'ou 'o 21. ° ,anlver�ãr.lo .como

. �eltioram�n1JOs, �rbaniza�o,
mU!llcrplo emänc!Rfido �Ifttco enfim, uma total trBn��Qrmaç�o,
EI adminlatr�tlva'l'ente. AtualmJl� onde se destacá -'a

.

CO.nSh4Ç�Ot� em fase d,e grl\lnde d�$.env,ql� do Centro Esportivo Munlcipa.í.vlm�nto, !mpt,llslonAd�,Pt'.'.""
administração que implantou
grande número de obras, em

,

todas as comunidades, onde se

sobressaem as relacionadas
aos setores da educaç&o e dos
transportes e obras.

E para comemerar a data,
uma vasta programação foi
cumprida, inclusive' com· a

pres�nça da Sra. Angela Amlm,
é�poàa. de E�p�rj(jiªp, que nö
sábado palestrou para senho-

Várias foram as escolas ras massarandubenses, na So-

cOlJstrtdcl.as, com recursos pró- cledade Atiradores. No dlá 11,

prlos ou em convênio com o quinta-feira, às 6 horas, houve

E=st�do, !>�m pomo, tlli lmplan- programa alusivo � data em

tado o ensino de 2. ° grau,
tödas as comunidades; às 14

que forma profeseores de 'I. a horas" concentração popular
. no Sátãci Atiradores; com vá-a 4.·a série e técnicos em cor.-· ,

tabilidade: 'No setor de trans- rias centenas de pessoas que

portea e obras, observa-se a föram da� apoio ao candldatö
L Esp·e�idiã.ci Amlm. do PDS'"abertura de nevas estradas, •

oonstrução df' pontes, alarga- às 15h15. Inâugur�ção do Besc

mento e melhoramento nas já e. às 1-5h30, inauguràção do

existente$; sobressaindo-se a Supermercado ç1,0 Sesi, ainbos

Rodovia S0-474, ligando Mas- nq rua 11 de novembro, e, às

saranduba a Barra Velha; que
i19 horas, no encerramento do

dispõe para a nclusão de

.

i-o�ra�a festivo, show de ·pa-

sua prlmerra etapã (até Aibei- •
inação com o �ru., "Flocos

,tiô dã Lagoa)', CrS 10� milhões,
e Neve", de Rio do); Cedros,

repassados pelo Governo do no Ginásio de Esportes. além
Estacfp em convênio com a de 0utras atrações.

Coätrolé dó àrrot "verméího' por métodos
qUfnilcos em

" Jarasil4 do Sul
,

.

�Íitre as plantas daninhàs qUe ocorrem nâ. cultura
do arroz irriga�o no Est,do de Santa Catarimi, o arrQ�
verr:nelho é a mais importante, oc.orrendo dois tipos prin
cipai�: tJm apresentando a .lema e a pál'ea com cóloração
jjreta e na maioria das vezes aristada e o outro. com
coloração semelhante-a das variedades cultivadas. Devi
do ä infestação, que praticamente se estende a todas,'
as lavoúras e que pode manter-se per lóngos anos, há
uma dépreCiação considerável do produto final. Na ho:

. ra de vender a produção, o agricultor sente mais o

problema, pois recebe preços baixos: o €Irão de arroz

vermelho necessit,a passa·r mais vezes no beneficiamen-·
to para eliminação do pericarpo avermelhado e obten
ção de maior polimento, sendo qué este fato acarreta
maior porcentagem de quebra e um produto de inferior
qualidade ..

O arrOoZ vermelho, devido a sua precocidade, sus

cetibilidade ao acamamento, desgrane e rusticidade,
.

cOJ')stitui,se num grande competidor dô atroz branco, di
minuindo consideravelmente o seu rendimento, segun
do o grau de infestação da lavoura.

_

Preocupada com a alta incidência' do arroz verme

lho, a Acaresc de Jaraguá do Sul. está desenvolvendo
uin trabalho de controle dessa planta. daninha em vá
rias comunidades, através de um processo químico, à
base de Paraquat, 2,4�D, Oxadiazon e Benthioçarb. Exis·
tem em Jaraguá cerca de 3,mil hectares com arroz irri
gado, que produz um rendimento médio de 3.600 qUilos
por hectare ou 10.800 ton,ladaslsafra, considerado bai
xo, em .razãu da infestação do arroz vermelho e uso

de cultivares tradicionais.
. Em Rio Cerro I, na propriedade do agricultor G,e-

,raldo Porath,. a Acaresc; além do controle químico do
arroz vermelho (que também faz nas comunidades de
Braço Ribeirão Cavalo, Nereu Ramos, Ribeirão Grande
do Norte e Santa LUZia), instalem uma unidade de ob-

- servação com onze cultivares recomendadas pela pes
quisa, isso para demonstrar quais. possibilitam maior
produtividade ao agricultor..

Ainda -quanto ao arroz vermelho, a alta infestação
dessa planta daninha pbde cair a produtividade do cereal
em até cinqüenta por cento, havendo em conseqQência,
menor lucratividade ao produtor rural. Daí a necessidade
do controle dêssa pràga.

�

Ontem à 'n�lte, no Baependl,
Q ColégiO São Lufs e a sua

.

Ass�ciação de Pais e Profes-
,

•

.

,
,. °l � -.

sores prestaram significativa
homenagem ao' grande profes
sor Paulo. Mor-etti, oolaborador
II ',.,{

do "Cpr�eio do Povo", pelos
�e!-l;s �� ano! ,�f: p'amstér.io. O
Professor Paulo; já gozando da
·mereoida aposentadoria, desde
1953 até hoje é secrêtário ê

professor ne tradicional colégio
mantido pela Congregação Ma-
rista em Jaraguá do Sul, pos
�LiinlP' além disso, um' currí
ç�lp ,

dos . mais, r�spe.l!�\(ei!l,
servindo a causa da educação
�a�arine,nse ,

FORD BAtE RECORDE CGM
CGÁCEL A ÁLCOGL

Com 6.369 unidades comer
cializadas, a linha Corcel II a
álcool foi a mais vendida ne

_H1!if!1o mês de outubrO, sElgun
âo Informação divulgada ontem
pela .Ford. Esse total, de acor
do com a empresa, representa
18% do segmento de veículos
a álcool e é, o mais alto volu
me de vendas da Ford nos úl

.
timos �1 meses. Computando
se as vendas do Del Rey e do
Landau' a álcool, a empresa co

mercial,zou 8, 809 unidade� no
mês' de outubro; o qu_e corres
ponde a 79,2% de suas vendas
glob.al$. , .

�s �El,fJda� do. D�, Rey a

álcqo!,.� outubr9, alcançaram
2.4?3 umdades. Entre es vei
culos comerciais leves, cujasvendas totais da empresa so
maram 909 ul7lidades, o primei
ro, lugar flçoll ,c.om Q Pick-UpPampa, com 615 unidades co-

.

m�rciali2;adas no último mês.
!,sso, segundo a Ford, repete
o que vem ocorrendo mensal
mente desde o seu lançamenfo
no mercdao, em abril". No
período de . janeiro a outubro
a FQrd vendeu 39 . 90S aut�
móveis a álcool, contra 37.616
unidades a gasolina. A indús
tria, de modõ geral, comercia
lizou, respectiv�mente; 132.954
e 307.273 velculos, de acordo
com a informação da Ford.

SANTO' ANTÔNIO" TERAO
RECURSGS DO' ESTADO'
Atendendo a soliCitação do

Secretário da Saúde, Vanilde>
Oselame, o Governador Henri
que Córdova' autorizou quinta
feira 'a liberação de Cr$ 300
milhões, que serão -repessados
hoje, tírulo de subvenção aos
hospitais beneficentes e comu
nftários d,e Santa Catarina. Os
recursos, destinados a aquisi
ção de equipamentos para um
melhor funcionamento dos hos
pitais beneficiados, bem como
a realização de ampliações re:
formas e até pagamento de
.dividas, foram �olicitadas pelo
Secretário da Saúde, que per
correu grande parte do Esta.
do, desde que assumiu o car

go, em julho deste ano, para
verificar "in loco" os proble
mas e necessidades dos hos
pitais de Sant8 Catarina. Dé·
zenas de hospitais serão be-'

. neficiados com recursos, den
eles o Hospital e Maternidade
SãQ José' de Jaraguâ' 'do, Sul
e o Hospital Municipal Santo

_

Antônio, de. Guaramirim.
MOSPITAL �'SAO JOS�" É

�, " ,. l

ÁUREA MÜLLER GRUBBA .

TABELIÃ DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESjTpS.
. EDIJTAL

Pelo p'resente edital de c,itação pedimos aos senhores abaixo
relacionados que compareçam em nesso.Cartório. para tratarem de .assuntos de seus

interesses: ALCIDES. ALBERCIO LENZI - Rua Barão do Rio Brango, 556 - NESTA
..,... ADEMAR STINGHEN.- Rua Angelo Rublril"s/n.o",_; NESTA - ADEMAAR MACHADO
- �ua Guanabara. 356 - NESl'A :- ADE!-INO �VIO A. DOS SANTOS - Av. Ge
,úUo Vargal?, 03 - NESTA :- AMERICO .PAULO FERNA�pES ·DE OLIVEIM - Rua

rr�s �ioS;, s/no o!.yih� Rau - NESTA -:- EDANI.R, DALPIA� - Rual,yen�ncio da :$lIva
Port,o, s/'1.o - NESrA. - ELMO BUBLITZ -;- RU,a Jaraguá, s/n.o,lIt1a da Figueira.�
GliJARf\MIRIM - SERGIO LONElll - RllIa Rio Branco, 556 - NE�;rA - JOF;!GE DE
SOUZA MENDES --- AVI Mal. Deodoro, 431 - NESTA - JOÃO FERRAZ NETO -

fJ"a 39 n;� 30Q - NESTA -�dIIARIA DE OLIVEIRA - RUa Uruguai, 35 - NESTA -
IMOBILIARIA LEN�I LTDA -. Rua Cei, Proc. G. de Oliveira, 285,-. NESTA ..... PEDRO
4LLE::R EM�R. MÃO DE OBRA CONSTR. CIVIL - Rio Cêrro I, ex. postal 10 -

NESTA. -
,

Aúrea Müller Grubba

. r

TABELlA DESIGNADA,
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E_TADO �E SAN1� QA;rARIN4 '

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

1, '.' 'I 'J ,'; ," ii

, ,Jluan� eS�;í 1Orn'" e�l\ler q:!�ulandQ\;;lá pr
segun(fa-f�ra, dI, 15, ,a elelçlQ estar� em desa
��ri�Õ �, j�, �, "ó!t�. dpas" mes�o �Uat· ela ��r' cb
da, com os �sultados Irrecorrfvels has urnas.

•

,
" Eu acredito sincef�nlft,q�e já na terça-feira,

rão eleitos �p�rid!�Q e Jorget, PW(l 90v�r:,1l�dor e

�r, respeetivarriérite. Rebuso-me à acreditar q
()
d0�.i,9.��! ,�I!I� tl�e!! .�, �,���� tgg..vaz�ft�d�.J�rlolª .mml�. rEl."Vª,�a.9, Rr�g!iUU9 o .19 p, �s, r.�ta
pessoais; ganh.e esta eleição em Sante Catarina.

•
, •

I

Tenho íntima convicção dé que numa ariállsà
parativa entre Dão 'e Jaison a balança pende para m
muito vivj�o nas coisas da admlnlatraçâo estadual,
equilibrado nas suas atitudes, mals severo nos s

pronunclamentoe.
•

O eleitor catertnense, que votá- sem ódio, sem
ditas pessoais, vai entender que eleger um horne'
ópoSiçãÖ em Santa Catarina não seria nunca a

viradà. E ni{! seria, porque o governo federal não
mudar. E um governador de Estado muito. pouco
fazer, para mudar 6 status qUO, principalmente de
Estado pequeno, com um colégio eleitoral numericam
te de pequena expressão nacional.

. ,.

Mas se é, ver(tade' que um governador de oposi
pouco ou nada poderá ·fazer para melh�rar a vida
eleitor, �rque ele não com.nda nem participa 11
grandes decisões naclonaisl como custo dê vida, s

rio-m(nirno, merçado de trabalho, sistema habitacion
educação, etc., eSSEt mesmo Qovernador �e oPosição
eterá .prejudicar enormerriente o Estadö, porque nãó
acesso ao PreSidente da República e aos seus mh
tros.

•

E todos nOs.':_ que fazemos pol'ftica com os
no chão �, sabemo. que o preSidente Figueiredo n
uiTt ma�ístrado Inglês nem se cluinta' Jesus Cristo,
mandava dar uma face a quem batesse na outra. Mü
mais para latino do que santo, nés sabemos que e
vai dar preferência àqueles Estados que o apoiara
qUe aceitaram o seu comando polítiCO, que acredi
ram na sua mensagem.

•

Mas s�ja qual for o govérna<tor eleito, já no dia s

guinte, esse pobre homem/iterá que andar rondando
Palácio da Alvorada e os Ministérios de Brasília,
dindo verbas para construl·r a segunda ponte, para c

qluir a BR�282, para ampliar o crédito agrícola, para m
lhorar a rede escolar, para a me�enda, para a saúde,
ra todas as estradas federais e estaduais, para os p
tos, porque só os lngênuos e os mal informados pode
imaginar que um :Estado. com a ar·recadação do IiIOS

seja capaz de construir obras <te vulto sem a contrib
ção maciça do Gover:no Feder.1.

•

Tirem-se de Santa Catarina, (ou .Rio Grande, ou
, Guanabara ou da Bahia, ou quaJquer Estado, talvez.
nos de' S. Paulo) as verbas ,federais concedidas pj
arbítrio do Governo Central, não aquelas verbas espeo
ficas que constam do orçamento da República, e o nas
so Estado pára, as es radas em construção criarão m
,nos leitos, como criam quando se tentou' construir
BR-101 no trecho florianópolis - Biguaçú ...
Lembram-se? '

•

Estabeleça-se um clima de hostilidade entre o go'
verno do Estado e o Governo da República e Santa Ca'
tarina estagnará como uma aldeia de índios do Mato
Grosso.

'

•

Considerando que. Figueiredo é um' homem fraco
como nós, por que razão ele haverá de favorecer os
Estados qUe o desprestigiaram, em detrimento daqueles

.
onde Ci) seu partido venceu?'

•

E olhem que Figueiredo não qUíS trocar de mal c
nosc�, mesmo. tendo, sido ofendido e agre.dido verb�1
mente na Felipe Schmitt. E por que? Simplesment
porque sendo Governador do, Estado. um seu correll
gionário, coube a Jorge a dlflcflilTlfl tarefa de aparar as

arestas, empenha':ldo o. seu grande prestígio junto
Golbery, a Andreazza e outros qUe o reconduziram a
Presidente da República, que tem sido pródigo em obrltS
para o nosso E��ado, çomo a BR-282, a terceira ponte,
o acesso à Capital. etc etc. .

.
,

•

Por tudo isso, eu a'credito na inteligência do eleitor
cata�inen�e. 'E espero .que� quando esta edição estive
circulando, Amin e Jorge' estejam consagrados no ventre
das urnas.

.
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