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Centro de Saúde tem
verba ' alocada ' no

'orçamento 'estadual'
A

.

boa notícia transmitida na

sessão da Câmara. 'de Verea-

essas obras saiam: ainda este

ano!".
dores desta semana,. pelo ve-

reador José Alberto 'Klitzke, Adiante, referiu-se a nova lei

conseguida poro, intermédio dó de parcelamento do solo urba

deputado Octacílio Pedro Ra-' '/',
no (loteamento), dizendo-a bas

mos, refere-se ao anúncio ® tante correta 'e que coíbe abu

Secretário da Saúde, Waldo: sos face a sua rigorosid�de,
miro Colaulli, de que a verba obligando a dotar os loteamen-

para a construção do Centro tos da infra-estrutura necessá-
de Saúde de Jara9\lá do Sul,. ria, como ägua, luz, esgotps
está alocada no ,orçamento es- canalizados, área verde e dis-

tadual, para o corrente exe�cí- ciplinando o tamanho do lote
cio. a ser vendido. Faiou também

A .SESSAO

PRONUNCiAMENTO

Luzia, onde se
.

concentra um

O líder do blioco partidário
democrático social, José A.

Klit%k:e, em longo pronuncia
mento, abordou 'temas de _

re

levância ao município., Inicial

mente, tr�lnsmitiu a notícia al
vissareira de que, com. li

_

in
terveniência do' deputado Octa
cílio Pedro

-

Ramos, 'o Secretá
rio da Saúde, Waldomiro' Co
lautti, 'anunciara que a verb,a
para a construção do Centro
de Saúde a.e Jaraguá do

-

Sul,
está alocada no _orçamento es

tadual, no entanto, para tal,
está faltando a doação de ter-

Também pediu união de es-

forços, para a criação de um

Núcleo ,Residencial em Santa

grande aglomerado humano,
existindo nas - p�oximidades a

Frigumz, em graride fase de

expansãó, que elnprega 60m '

número de funcionários, além
'de existirem nas proximidades,
pessoas que desempenham ou

tras atividades profissionais. O
Núcleo Residencial de Santa,

re.--o para sua· edificação, as

pe�to que o pronunciante soli
citou rápida "gilização e" apoio
de seus companheiros. Ein
função desse fato, K1itz1ce su

geriu que o ,atual Píosto', de
Saúde "Tipo B;', fosse: trans
te"ldo para 'um local de gran:
de concentração humana, "bl�
vez em Nova Brasilia, ÃglJa
Verde, ou nas proximidades' de
São Judas"•. E concluiu: "Pra-

Luzia,' juntar�se-ia aos já 'exis
tenfes _..

em Nereu Ramos, lIa

pocuzinr.o e próximo a Gumz

Irmios, ein Rio�Cerro n, con

siderados como, perímetro ur

bano, embora no- interior, per
mitindo que áreas possam ser

desmembradas para - QOnstru"

ção de moradias•.cisamos nos un!r,· ,para que

Cervii:
r

•

nova
.

diretoria
A Cooperativa de EletrifIca

ção Rural do Vale do Itapocu
(CeNil), realizou segunda-feira,
31, junto a Sociedade Diana·,
em Guaramirim (sede), assem

bléia, geral ordinária entre seus

associados, com a finalidade
de discutir diversos assuntos,
bem como, eleger a nova dire
toria administrativa. Ao ato,
marcaram presença o Chele
do Executivo Guaramirense,
Salim José Dequêch, o I Presi
dente do Legislativo,

-

Victor
:Kleine, Presidente dàs Câma
ras Municipais de Garuva e

Corupá, além CÍio Prefeito de

Garuva e do Gerente da cee-
perativa, Ernesto' Emílio Meiri
nho.

sobre ee ,-<o.taS Urbanizádos do
BNH (são projetos da Compa-
nhia) que repassa verba ao As dependências do "Diana"

,Foi dada a entrada. do pro- município e a Prefeitura,. 'por estiveram literalmente tomadas O prefeito Dequêch ig",al-
jeto-de-Iei do executivo, soli- sua vez, encarrega-se de dar pelos associados dos municí- mente manifestou-se, primei-
citando autorização para cele- ' a devida infra-estrutura, e afir- pios de Garuv&, Campo. Alegre, ramente dando as tradicionais
brar c0l!.vênio entre a Prefei-. mou, a certa rltura, que de- Massaranduba, Araquari, Barra

. "boas vindas" �os agriculto-
tura Municipal de Jaraguá do ver-se-ia partir para uma ação Velha, Sio Francisco do Sul, res e autoridades

-

presentes, ' '

Sul e a Secretaria de Cultura, agressiva nesse aspecto "pois São Bento do Sul, Corup'á, Rio para,« posteriormente, cumpri-
Esporte_ e Turismo, no valor de temos poder de pressão e dé- Negrinho, Schr0l!der, Joinville, mentar os novos' dirigentes,
1 milhão de cruzeiros, em -duas vemos utilizá-lo". ' Jaraguá do .Sul e Guaramirim, reafirmando na' oportunidade
parcelas de 500 mil, para - a O edil sugeriu.' Igualmente a cujo - acontecimento foi presidi- que contin'uará, a exemplo de
construção da piscina do Clu- criação em Jaraguá do Sul de do pelo dirigente máxim,o da ànos anteri9res, a Qolaborar
be Atlético Baependi. Tal con- uma Companhia, de {Desenvolvi- Cervil, Klaus Lennertz. com . a Cervil, dentro das con-
vênio. é fruto de r�ivindicação mento Municipal, a exemplo do Como convidados especiais, .dlções da municipalidade, bus-
do Baependi junto ao Estado que ocorre em Joinville, Blu- participaram do ato, os douto- cando, com isso, o bem-estar
e, como- o Estado não pode menau, Florianóp.olis e em ou- res José Carlos da Silva, as-. dos associados da Cooperati-
conveniar com clubes, houve tras cidades, onde- a Prefeitura sessor da presidência da Erusc va.

r

necessidade da
_

interferência seria majoritária, porém, sem e Paulo Henrling, dir_!twr supe_/da
.

municipalidade. A yerba aU.ferir lucros., dntendente da' agro-técnica. E' para Qomemorá I i
�

_'. ,raeeçao
�",,�la �r_,epassada. '90:.� ,à.,�".it��r."'9 ..Q�í�etrQ�,,,rqM9,,,,,6Dt,.,.��, ....... 'fIGVa ..ia" tbdÓs';os"

Prefeitura e esta" por sua vez, José A. IKlitz1ce é - de opinião assuntos ligados.às atividades p�nt� particiParam de cl1ur
repassará ao Baependi. Na- de que desde há muito Jara- da Cooperativa foram discuti- rascada de confraternização,
quela sessão, aprovou-se a guá deveria ter aumenta� seu dos, todos de grande impor- unindo desta forma" os asso-
venda de, 205.732 ações ordl- perímetro, pois existem áreas tância, logicamente sobre a cia-dos em tomo da Qoopera-naflas da C,lesc, por parte da centrais ainda fora do me'3mo, extensão da· eletrificação rurai, tiva, para juntos, vislumbra-
municipalidade, com aprovação ger�ndo' problemas, pois ca-' nos municípios Jurisdicionados rem melhores dias, com o for-
unânime. dastrados 'no Incra, seus pro- pela entidade. talecimenta da Cervll, que tem

prietärios não pode� desmem-' sua sede em
.

Guaramirlm, porbrá-Ias. E sugeriu que se
.

fos- Da' votação, participaram 357 ser o ponto .

de convergência
se

.

fei�o um minucioso estudo agricultores que, por escrulí- dos' '\municipios filiadoS -a en-
através do' departamento topo- nio secreto, elegeram a direto- t'd d, I a e.
gráfico da municipalidade, pois ria, cujo mandato será de três
que, Ó beneficiado seria o' pró- anos, ou seja, ",O triênio 81)/83,
prio município que teria maior ficando a constituição desta
retorno 'de impost,os aos !leus forma: Presidente, reeleito,
cofres. ,Klaus Lennertz (Garuva), Vice

Presidente - Pio Martins Ron-.
chi (Massaranduba), Secretá
rio - Eugênio Soares Pereira'

'

Filho (São Bento �o Sul), Con
selheiros Efetivos �,Vicente
Leite (Garuva), Francisco Hoff
mann (Corupá) e Byl Edson
Bachtold (Joinville),' Suplentes
- Francisco Besen (Garuva),
Motogi Abe (Garuva) e Inácio
P,orfírio dos Santos (Garuva).
Conselho Fiscal Membros
Efetivos - Valdir Jun'kes (Gua
ramirim), Ireno Antônio Ramos

(Guaramirim) e Angelo MII
bratz (Jaraguá do Sul). Suplen�

.

tes - Cldraque de OUveira
(Garuva), Bruno Ostrowoky (Ga
ruva) e Wilhelm, Dal Ri (Jara
gu'á do Sul). Delegados - Au-

VARIG VAI
.

TRAZER MAIS
TURISTAS

") ti" I .

planeiamento
� construçoe� Itda.

.... i

VEM AI - à Rua Epitácio Pessoa, entre ·0, n.o 85 e 139; o

Edifício
I,

Um empreendimento com a marca RB P.lanejamento e
Construções Ltda., R 'Amadeu da, (;.uz, 158, fone 22-4400

Do Rio de Janeiro,
onde se- encontrava' o
Gerente Geral da VA
RIG na Argentina Pau
lo Lavagello, telolfonou
para ó Secretário de
Cultura, Esporte e Tu
rismo - Júlio

. César,
comtmicando-Ihe aue

iria entr:ar em �nten'di-
-

mentos 'Garn a direção
da empresa, para o

início imediate de um

vôo direto Buen'os Ai
'res"'Florianópolls-E!ue
nos Aires. Será um vôo
Charter diário, a pre
ços eSpeciais, saindo
às 24' horas do aero

porto de Ezeiza e uma

hora e mela depois
despejanefo na Ilha de
SC um máximo de 125
turistas.

gusto Chaves e Hidelbrand,o
de SoUza,' arribos de Garuva.

Ao final da apuração e da

divulgaçao dos resultados dos
'

trabalhos,. Os' assciados sauda
ram de maneira' efusiva ds no

vos CJirigentes da CervJl, elei
tos que foram por 284, centra'
73 votos. Na OCasião, tomando
a palavra, o presidente Klaus

Lennertz, agradeceu a confian

ça uma vez mais .nele deposi
tada, dizendo qúe não medirá

esforços no sentido de que' a

Cooperativa continue realizan
do seus serviços, que visam a

extensão da
.

ene�gia rural,
procurando desta forma bene-
ficiár o homem dp campo.

PROMoçAO DIA 19

O Grupo Teatral Guará, d.e

Guaramirim, promoverá dia 19
de abril, show, Com a presen
ça de "Tareco e sua Compa
nhia", a pa'rtir das 20h3,Omln,
no Sal�. Paroquial. Na primei
ra parte será levada à cena a

peça "A Cadeira de Rodas",
com o Grupo Teatral Guará e

na seg�nda parte, show espe
cial com 'Tareco e Artistas do
Teatro Nh'ana'. Os Ingressos

- encontram-se à venda junto' ao'
,

Posto Cultural d_o Mobral de
Guaramlrim' e, para' a promo
çio, é esperada a partiCipação
maciça do p(ibllco, para que
se pOisa encorajar e partir a
Inlcfa�lvas mals, arrojadas, ain

da, fortalecendo o setor cultu
ral guaramlrense.

TV, ,só a, prQgramação . global
com'o opção'

APP/S.AO LUfS
CHAMA

ASSOCIADOS

associados.

de que Já nos ocupamos.

Nos grandes centros, ou melhor, nos cen

tros maiores, temos riotado -que o semáforo não

soluciona o fluxo normal de veiculas 'e, em mui

tos casos, são chamados às pressas os g�rdas
de trânsito, para agilizar o tráfego.

De acordo com o nosso "bedelho", salvo
melhor juízo e idéla que guarde maior pratici
dade solucionai do problema, pensamos em mi

norar o sofrimento de fodos. O custo de manu

tenção de- um guarda seria compensado com a

economia de combustível queimado' I pelOs veí

culos, poluindo o meio ambiente e irritando to

da a população.

O nosso "bedelho" cOmeçaria por pedir na

ponte Abdon Batista, no lado c;Ia goiabeira, um

trevo, para disciplinar o fluxo de veiculos. A

ponte teria tráfego nos dois sentidos (ida e fri

da). A rua 3 (Mal. Floriano), teria sentido único

para a ponte e a rua 4 (Epit. Pessoa) e esta· te

ria sentido único até alcançar a rua 30 (Esthé
ria Lenzl Friedrich). A rua 30 teria sEmtido ú'nico

até alcançar a rua 1 (Ge_túllo Vãrgas), tendo es

ta direção/_única até � ponto. zero da cidade. A
rua 2 (Mal. Deodoro) teria sentido único -até o

final da, Praça Paul Harris. Para acabar: com a

sinaleira do cruzamento das ruas 19 {ReinOido
Rau) e 20 .(Domingos da Nova), a rua' 20 teria'

Nada vimos até agora
-

que aflorasse o pro

blema, ou que lhe. desse adequada solu_ção. Não
seremos o último a esgotar o assunto. Mas é

preciso olhar a questão de frente. Sem 'rodeios,
Em . regime de urgênCia urgentíssima. Resolver

preferencialmente com a data de ontem e não

com a de amanhã. O "bedelho" não-é paf'a criti

car a administração pública. Antes é uma cola

boração. Um� .Idéia a mais nll' grande eoleha de

retaillos que �té agore nada resolveu. Apesar de,
toda 8 �oa vontade. E dos muitos anos. Ele, o No encontr� das quatro grandes vias·pú-

"�e�l�',/��a;çon!f�r.�«:ln:! ���!!,el!t�:.el!:.: ��ll�S.,��� �da�dtt�f�r�a wna pa�rela ou

ra com quem de direito, e resolver o

angustlan-I
calçadllo em estilo bem sofisticado, como a 'nos

te problema do\trAnslto pelas principais ruas, an� sa urbe está à marecer de há multo, ligando os

tes de entrarmos em regime de cáos, que está passeios da Casa José 'Emmendoerfer e' do Ban�
bem próximo. Nos dias normais da semana o co Sul Brasileiro, fartamente iluminado durante

tráfeg,o em certos momento vira -um verdadeiro a noite, o que facilitaria o movimento d08' sofri

pandemônio. Aos sábados é um ·inferno. Jovens dos pedestres que hoje arriscam a . suà pele,
encontram dificuldades

.

em atravessar de um na luta contra os apressados semelhantes mo

lado da Marechal para a outra. Os velhos então torlzados.
não se fa�a•.� o preço do progreSso que ,paga,. Alguns arranjos florais nessa passarela até

mos. O alto n(vel de vida do Jaraguaense enche q'!e não, faria nada mal para o !lSpecto' paisa-
as ruas de veículos.

.

gistlco do principal centro de m1ovimeritação.
Atendido que seja ó nosso ''6'edelho'', pois,

é bem possivei que algo melhor possa 'estar e
xistindo guardado em algum baú (que não seja
do Silvio Santos), estatá se dando normalidade
,de fluxo aos veículos, em núm�ro cada vez

maior e segurança aos que, não dispoi1Clo 'desse
elementar conforto,' precisam �e expreíner éi1tre
os carangos, para manter à salvo a vidà.

'Nós, que J� fomos apelidados umll'. vez de

Capital Mundial das Tartarugas, tantas eram elas
a perseguir os desavisados'motoristas, podería
mos abolir outra, de cidade das muitas sinalei-

-

ras que engarrafam o tr.nslto e cujo funciona
mento Interfere InclusIVe nos videos de nossas

tevAs.

sentido único entre as ruas 2 e 19.

Com a ligação da ,rua 19 à rua 6 (CéI. Pro
cópio Gomes -de Oliveira), esta última teriá- sen
tido único ob�jgatório'a_té a rua 3. ' .,'

o nosso 'bedelho' no

.de todos'
o assunto que pretendemos enfocar talvez

já tenha sido levantado por alguém.' Quem sabe
a municipalidade também' já .

se debruçou sobre

a matéria. � possível mesm,o que o "Buerger
meister" já tenha, até descoberto a f6rmula 'má-

_ g!ca, para �trancar mals um!!: passagem sobre o

leito da rede, ela qU$ tem sido dlficil nas solu

ções porque longe dos centros de decisão, que
são por isso demoradas para a -velocidade das

tàrefas que nos säo cometidas. As nossas pre
tensões gei'alm�nte esbàrram num disp-osltivo
regulamentar qualquer datado do ,começo deste

Século e,' mesmo sem querer, o caminhar do

processo decisório acaba por prejudic!!r SJ elda

de, que fica tolhida no seu crescimento. é a ma

drasta do ncsso
:

desenvolvimento, porque een
vive conosco mas nada faz pelos seus filhos. E

por falar em mãe postiça, lembramos de certo

episódio -ocorrido com a esposa do Cél. Durival
de Brito, quando ela sujou, o seu' lindo 'vestido

bra_nco com 3 lama que se formara defronte d� ,

Estação, no dia de sua InauguraÇão. E praga de

mãe... dizem es m�s Unguas tem ,cem' anos c;Ie.
duraç�o.

Já imaginaram
-

como val. ficar no dia 25 de

julh�, quando se ,realizar a Festa do Colono, as
pessoas procurando a exposição no Parque A

gropecuário' "Ministro João Cleophas", para

festejar os 104 anoS da cidade?
. _

Ou, então, como andaremos pelas. nossas
ruas quando dos 21.0 Jogos Äbertos de Santa
Catarina, de 17 a 25 de outubro de 1980? ,

Ainda há tempo para cuidar do "principal",
porque tudo o mais é acessório. As du�s sina
leiras dá ponte Abdon, Batista, representam per':
manente perigo à segurança' dos veículos e
transeuntes. E 1i1 do dia em que faltar a ponte.
O semáforo do cruzamento· das quatro. grandes
ruas e o da Praça Angelo Piazera,. são ronte de

longos e cansativos engarrafamentos. A Isso se

junta a passagem de nivel da Estrada de Ferro,
. Era o que Unhamos por ora.

interesse

de 'Florianópolis (Cultura), que
não- é captado,
da Rede TÚpi.

por enquanto"

A TV Coligadas Cooal 3, d�

,Blumenau, foi adquirida pela,
Rede Brasil Sul de Comunica

ções, por' 40 milhões de cru

zeiros e, desde terça-feira, dia

.1.0, passou a transmitir, junta
mente com. a TV Sanrfà Catarina
Canal 5 de Joinvllle e a TV Ca- ,

O Sr. Waldemar Rocha, Vice- tarinense Canal 12 de Floria-
-Presidente em exercfcio da

�

nópolis, a prpgramaçlo da Re-
Associação de Pais e Professo- de Globo de Televisão. A Coli-
res do. Colégio São Luís, notl- gadas que Juntamente com a

cia que haverá no dia 17 de a- TV Cultura de Florianópolis
bril, às. 20. horas - ou .às formava a Rede Catarinen�e
20h30min com qualquer qu6- de Televisão" com programação
rum - uma Assembléia Geral gerada pela Rede Tupi de Tele-
Ordinár.ia da.. entidade, conlll- visão, voltou a retransmitir os

tando da. ordem do dia o se

guinte, segundo" o Secretário,
Dr. José Alberto� Barbosa: a)
Vacância do cargo de· Presi
dente e outros; b) <feStinaçAo
das. contribuições. anuais; c)
plano· de. atividades, e, d) ou

tros 'ass�ntos. O, IQcai da re.u
niAo. será no. próprio ';s�o
Luis', ficando convocados os

No entanto, isso, 'deverá ser
resolvido, pois que, estão se'
instalando repetidoras no "Mor
rO da Antßna", ondelnicialmen,..
te tér-se-á de três grandés re

des de televisão, que opài-ain
no pars.. Até o dia 26 de abri�
{'segundo estipulou o Ministério
das Comunicações, é o prazo
fatal para que as estações re

petidoras e retranSmissoras de

televisão regularizem sua si-

,tuação c,()mo ,serviço especial
de telecomunicações, de acor�
do com o decreto ,81.600, assi
nado em 1978. b Dentei (De
partamentó Nacional de Tele
comunicações), fará· àp6s uma

'

avaliação da retransmissAo, e-.
xaminando, itens como contras
te, . insta�ilidade de' imagens,
graduação .das cores ,é foco .

Assoclaçio
Na reunião desta semana da

programas globais e desta fei

. ta, as providências visando li
reati�açiio do Canal 5 de Join

.vnle (repetld'óra) foram sus-

pensas.

O Jataguaense que assistia a

Coligadas, tem também como

opção a Santa Catarina - nos
. locais onde é captada, porém,
fica sem nenhuma opção quan:
to a programação do Canal 6

Associação Comercial e Indus

trial; o plenário aprovou o a

poio da entidade a instalação
de uma Agência do Senae em

Jaraguá 'do Sul e de urt,a cen

trai de Abastecimento em Join
ville e, além do que,.
que, foi apresentadó 'tim esbo

ço de um proJeto para o cen:
tro Empresarial (Céjas);

.

elabo

(ado pelo Engenheiro Húmber- .

to Wolf. ,.,'i '

MassaranCfuba-Guara�lrim
O Prefeito Salim José De

juê.ch, de �uaramirim, em con

tacto mantido com o governa
dor do Estado, Jorge Konder

Bornhausen, recebeu deste a a

firml:ltiva, de _que _ até julho,de
verá estar conclufdo o 'trooho
faltante de nove quilômetros da
Rodovia

.

que liga Blumenau
-Massaranduba-Guaramirlm. Já

/

houve várias prorrogações de

prazo, porém, agora, "não ha
verâ mais colher de chá", A o-

bra dever! estar mesmo con- '.,.,..,_......

cluída até julho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\

Dia «)9 'éle abril
Sr: �w�l,dô� B�rnardo, Sch- .• , _

mo,�ckel, em C\lr!tiba"." ...

'. Júlio Scheuer ..,.... • .•
"

Sra. Alice Airoso Schwartz." "

.., César,.Lu'ís SClÍio.chel "'.....
Nasceram dia 28.03

.

"Sr. 'Acyb�rto, l...éo �ªr-._,o"
"

�ià�a, fil�a d�if IIdemar '(AI�í-
tusGlieck; ., .I. _. _, .,'

ra) 'Modro. '

Sr .. Elôi Zumach' Marso'n, iil�o_qe��lngó ·(I��;h).
Srta: .Diàní Maria Ziemann perndt. I'

· Marli M. '.Nunes i. Sandro, filho de Valério (Ze-,
'öiä, 10 de 'abril I') Butzke:J".. �� � "_'

"

•

SOro lª,uro VOltolini, em f ....', ,

, Curitiba Nasceu dia 29.03_' _ ,.

I
S(a'. Maura Dirc.e"Mascar,e� i. Cr.istiano Ronei; filho de Van-s

· lÍ�as Schmidt, eQ1 Curitiba .' l�erJ,el,.(191a�dahNargas:.I� I�' S

"Sra;' Una Prestini Tomelin,; I )" ';,!h I)!:)"·,·O� "l!lI'I."it "l t'!!';t'; I

}l' ein Itapocuzinho. ,., _ , �1�Pf!��.r:n d{atr30.03 ''\'''9nJt$��''-I:
: Sra. Matilde'Z. Pavanello., � J.�c��C?n« LUISmljJv_o,' {'lß� Hélio
.,'Sr. ,Rolf .�randemburger .<_; Pry,g�5id�,-,Butzke..,,�� '1l � -,t", 11

, �: Sr. Mãri9 Gieland
,

. ! t'l,?.Ia�El,,,,Aparecida� dilha'cd61
Sra. ,Hilda Grosskopf, .em' '�I' ('Jíls9n, (�i!rp,a) Santos,

.,' J'oin'iille

Aniversariantes,' f'
.' I "

Fazem anos hoje,- sábado
Sra. J,ren�a Lúi' Da�tas�' em

,

_' BrasHia '

,,,' \ .".

�'sr:: tô�renço Gressinger
. dãi"io. G.':Schütie, , '.

�
• '1� "'I

S·f. 'Gustavo' Hene'hel
'

."'" '\. ! '!j )
Anéttà,' fill:ía' de Nélson (Vo-.,.,V<

lI,mda) Driessen
.'Clelde Tereza, filha de Câr

'

... los '(Tereza) ChiOc!ini
S·ra. DElboie' M"àra Sou-

,1if� )�,:Ü �, J fl3�:;_ b\�4
sa Bona ."J t,,;,.

Fazem' àli� ämânhi""
'

Sra. Ana Boná
Sr: � Ràul Carlos Gesser, em

o.U "
t

ConcórC!ia .

c
"

'" JI 0);)', t, It M '/. 4,t:'l �LfJ
Dr, Edson Carlos Schulz, mé-
dico ,.

'��It;
,bia·· 07 �dé abril-

J,a�ice Baetchtold Correia
Sra. liça Henschel Gram-
beck,' ém Joinville

'
.

Sr, ,'JÖsé \Cástilfio Pinto
'S�ã:�'EIVifã.· Côelho: _'

'$r. Né!soií"Ehlelt�'
�r,: Aldo ,Blanck

,',Sra/lilli·Kâmke 1".epassé"em
<." Guarail:!iri'm, ., ',. ' •.

_ .''_

�., Fabiano., Eduardo Kanzle,r '.H
· Sidney T. Stein _'" '"...'

.
. Elizabeth, Har.mel�, . � •.•.

" ,EI�ir� bekfeld
. .,�

,'" ... .,.,.--•..

: fVÍi!1í,r B,;,zzi •. " _ •.'. ,., ••• , .... i

� li
� '- "

I

Qia 08 de abril.
;; ,,'Sr. ,Migu�1 Schwartz' .,

··,�.Srtá: Elfi '$eidel, em.< Cor.upã
.;t.

,Sr;, Guido Muridstock ..
,'

Sr•. ffélio, Meyer, em Curitiba'

�:�r'aj Carinem Re�ck" Fachini
, �rà�;',�àika Neves .' .

, Sr,,�or.gé 'Marquardt '_, � ,

J' sriä: Margit Krause.,,� .'

'

.....
Car)os Pscheidt ". �..,,,

,
.,

", Sr, '-'aíro Jerônimo de,Barrol)
,

• Sr: Ditmar Wolkmann (Un-.
k '. • ••

', ...
, ',.,1.9 �í';_;:r.

.

, J�UIt:!l) , ,
•
".' ,,' '_ "

!
• tSr•.��l�on • .Tarnawski, .,

·�i,."11 de abril,.,.
•

, __

.

• ;"Sr;'; Edgar Schmitt '.
�Sr... liilãriCit Baratto> i . . I '.,.

';),Sr..Frjtz"MEtiec, "na, Barra do'

,'." f\io Cerro.. ,
. .st ; <-

,:fi. j�v"e!ll Milene,Fischer Mar-"
'/. !ir;ls".�" ' , ;'_

" .y,�anliJrcí,�filho_"'e.Ernald.o (1Ie:-.,
. ']'., na) aar:tel�,c. ,. ,,_

Óeil\lY Ballock"
,"q,�F fontônio. F[urlani

"

;c:'�!)j5,l!nlversariante� ps.cum-,'
,

�r:lm,!l)tos desta folha":

n����-�����7����·�-,e-nM:çe���.�-������
Nasceu aia 'tiO.03�· ,".1' I Ir j, ", "r

t'
'. ,'H

s ..�,,". çqmp e ÇI' '; I

Marcos,"fii'h� de Ivo. (Eveni- ,,�, .,�I" �'Pi'''..!lt:, �,' IliUi,J1o" (;,�m �'l�� .'

) ,,',':;;''<·h'�l�·!t-f V "H 1;''', 'l,;�il

tÊl) Schulz�
i' �

,. >,descobriu,lumaminúscuI()'c'pe_ aquele Iquöwoúsasse divergIr' 1-1';'
J ,." .1,

I�e ' . �
..daço' de, peil:e, .oörigando o e. do manda�chuva�, Pór: isso, de;

e-v

Na�cS.n. dill 12.Ô3 :". ' '. "Caranga",I. o� Kanzler 'eI Cru-' a:tQ!:1 dOSI se�s 70 anos ,ell�'" ;-r

• Luclmara, �filfià' "de António tros' dividir, com-"("oele' pratos, ,;vê hoje seus �Igozes àos rd- ,' .

(Lenir) Alves.' que, saboreavam, A:'quele�diá delas; corno 'qágártixá$
foi, um: verdadeiro-,chua:,·1w, I valradaS',f'p-ara "c�vár" ' 'umà
Homem feito:,l'e 'tendol eri.:.' �a'guinlia ria: arvori da passa-

"

fren�adq os bravios mares do radllI -de' qué' fala '0 hoje jo"::' '1

sul;,lIIoltou.' là, Jaragü�, 'öntle nalista, colaborador., "Silv'eirãlt1

I encon�rou II) suaO' Elisabeth Júnior.: num de seus:,artigos.i",
_' " ..lV,. """, �'" ••""...��,

nque amda 'hoje"march'a firme Já ,que 1"iadat justificàram có-':
�'"

O dia de hpje, ' 5 de abril . a� se.u lado. �a$ou-se com,. mO',oposiçãó, devem ficai no '

de 198Ó, marca a passagem Ehsabethß Ruysám no: dilij ,1"4' galho;' iogo abaixo �f di:ís'ara·-"l."
� 8eptu�gésimo a!'o,.de vl- ,de abril'de)/1943�:e iniciava;l ras, p'arlf'serein ba'tizád'� tfi��

,
dad e um pr�tante c!dadão. ou:-melhor, 'continuava' o bar' caeia; Instànte' cõm sonoras ,.

Não existe. quem não �enh'a .• 8;1 .restaurante do velho Ruy�'. desoargas:: Certamente deve'.'
., ,cru;;ado co� . ele. em qual- SIJ�.. Co� sua, .espD$a explo-' estar pensando com seus bo-

, 'qJ Cl.,ue.[ 'f'�q�ina", ��esta, cid�de rou, o'.Bar. e Restaurante Ro-' tõe's:'.; jã não -se 'f�z�
-

","�, nesses_l,Íltimos .,trinta, .anos, doviário. Antes;J� porém em ma"l's "ma'''hos'' c'ol11l-i", 't'� �.... """! �'�1 �'l'''''''' 'J,
_

_, !oi '-,: ��, u,'"UR Iga-
I�r.' �9u�11l cO��9ffLi!- � i!ntig� Ca- 1952 a.cab� "entr;1��o �

para m,nte, pois�<cada,um�&e'rra':à
"1'1;1)'

• �a c:!9!�L"JI!ad�r, t C!:evf! ter !li- o s.erv�ço 'público 'muniCipal primeira piçada ·dQ;.bórrachu- '

c,'i-,..."r,tR ,sqc�o da,Jmt�o ,.A�socia- onde ��inda estar praUcamen- dU; Ferrada no olho do vizi
':1." çã�itr:t'Ual" I,Im� 9<;15 �ais. a� te 'na ',compulsória; Foi tam�' n�:(.\.} eral.considerado_·refÍ'es�:
";f.V,,��a,:,t�,, e!,1tl!f�9"�,.nq",E8tado bém .Oficial·da Jiistiça'. O�dé co '�que refrescot.."'_ :". '"

.... �,Jill no ,m�i�\,.do, "p�,ct:e... pul- se sobressaiu foi na"Associa- Sempre f,oi .:deHreque.ntar ,"�o

,",' �': �_,�l!Jr� f!J1i1�Õ!!S P.!r, pro- çãol'Rural,: Ó.fâ_'como tesou- ,sofledade. Lourenço" é� uni' "

mÓ' d4-�0!l.J p;afa a.)��pr��, e,�con- reiro, '�ra! como': admi�istra- dos <;Intigos: sócios.do;Club'e' ,

"f",.,V�va-�,t;t I:!."! �..!10",�� ..,�.�Imo, dor. 'e�i�iente > ,�' e�pet�i1t�, At�ético Baep�ndi ,e,seu atual" "

.,,�,q.ue,.. �ó',l1erdJa,�.�, p,8Clêncla nu�ca'lgualado.' HOle a enti- sócic·n. ,28. Inscreveu"se;'co..l'..
'b".;n� c;!i�s... ,�m ,que, çl'!egavam dade �e transform�u_n,a 'SÁL-' m9 asspciado,do Acaraí,'e do l_ •

''''t r,,'.� !�me,s!J.luF.r4e,. pin!gs!w por- VI:rA' -:- Sociedade Asslsten- União. ãfóra'Qutros., Gosta' do
que' certas cria�ura§.. ainda cial- ao Lavrador do Vale do "Kiritag;'.,de, sua Garibáldi e '!.l

'h.oje se transformam' em "bu- Itapocu, com alguns- milhares noi JaraguazinhoJ não"d'eilxà" •

'.,. ,�re�:;J� n�o.que��,aderir à,l de aSSociad��. Como .IOdo de�saboreat_q "Strudel",' d'e--
,; ",flla".IJ"Id!a'nª, R�rat.se..ram., belT' ho!,,!em, partIcIpou dos' movi- pois de l um· bem> assado mar-"'�'

_,...,,,,.aJeo4idos,,,,C�egado'!l' um' dO-; mentc1s' políticoS e· foi,'fiel se- reco.,'''·' n"l ," ,.

,"",",Jnó",depois_d�.u.m dia Cheio; guidor dà'UDN desde 27 de r:
" I '''1,.'(''

".,_."Et>'>,.tra�all1o,.��!e encerra, o' abril de 1945, depois a ARE- bourenço Gr.essinger::hoje-'·
f," .enta�d�cer ,�IT! c<?mpanhia, de' NA e atualmente nio sabe- é Ilomem> niàduro e.jã esque-',
v.t;" s�,u�..,a,Q1igos, !)nde cQ.nversa' mos<�dizer-se�'a"sequência o cel; �t�as I as màzelas que' 1

. ,a.legremente, informa-se. e in-' farii'�"desä'giJar'� fic)� PäSr
'

PÔr- uma. cidade • provinciana 'po_
-

""fQDl1a os outros ,dos aconte- que oSlpartlcfoll;iilãlÍ1da est.ão de�proporcional'� Sé uml cida,-' "

,., cimentqs.dQ . .dia, que jã esta' em organiiáç�b,.' lIIunca con- dão do mundo, cida'dão que t

."""� pr�$tes.@,ctormir. Uma :'brah- corrella� nenhum> cargö"ele- ej�) é na mais a'lnpla:, acep..·_
"'", mil)ha;: bem! g�la_da substitue' tlvo, mesmo que de, inspetor çãó da palavra, porque é a

"',""l,hoje�a "clorQlillf' .de ontem,! dé-'quàifeirão;,'Teiie;súà opi- ·m,gQ.�de todos e'a tOdos'a_' ,

�� .qu�""el-, appsen,to·u. por""des-' 'niãd'política e pêío�'fàto 'ê!e:á tenCfe· COJn, a maior cortesia.' •

..I.l .. ,ne.cess'ãrio:_.. , 'teri"sbfreu' riasiolri1ãÔ'S dé;'áí� , '13' l')�r,,'�"" ."-�,, <,".I' I.

o _'._. Lourenç,o,_cujo sobren.ome' guns'� malva'c:los,'·'1t deixändô�o (our.�nço adquiriu' um> hã-,'

... , .. alguém_d,u como "jecelin-' 'quãse'súl'dó;�cé9Õíê' deSden'" bito.,- Hoje não� estara" nal, ci. 'ft

� " gel", foi•. o obediente apre.....
' "tado,"êoltt" anô:" 'é' meiô seilt dade•.Não qlie, esteja, fugindo

�,,!.dlz, na:: alfaiataria, • de José 'receber o� vencimentos. Trà� do, seu.o�'"iver,��•. N.,_, dia 'Si de
, '''.l..J:rSching" tornando-se,. oficial tamento 'pior não pcxferia re- abr,1I de_cada ano, ele esto

e trocou
'

a localidade jara- ceber um"animaJ;�porqueco- Ih� um grupo de
'

amigos e

• guaense de Garibaldf pelal mo humano :(sêm' estar ri. viaja. HóJe éstá ém'Espinhei-
•

_. ,BlJbltonga da portuaria, São! 'planeta' dos' mäcacos)' foi ex"- !'OS>, J;o;nville�"Com seus ami-
" Chico ,do aul. La eh� t9mou o, �posto' con'lo�tal num dOs"'C'or" g�." P�ra' passar o di� d�" '.

�,
. gosto pelo, ar .marinho e al-, 'redores dar'prefeitura. V�l'ea� seu 'àniversaricf. Ele �tá nu

gum dia vi�ou embarcadiçO.e, ,dores, amigos-'seus; penaliza. mtl( boã; Com' muita a!egrlá
como 'marujo ,circulou pela. dos, ·tfveram"que pressionar e disposiçãb:'Ós que ficaram,
costa .sulamericäna. Foi co-, ·0 'verd"go 'cóm'" um projeto ju�tam�se "�� noSsô' cumpri
mo indiví$l!JO .acostumado at- de.- lei,-'para'''um' 'estrado·' de m�nto, para que �riti.iúe vi

embarcar e louvaáo em "ex-'
.

madeira de�iixo de'seus pés: ve�do ai,n�a,. por muitos a-

periência". 'tempos depois, Dr -Ele.-que'era cabrito'dos'bons, nc;�. -,
_. -' '..... .,

.

-

.

destino encarregou-se de dar, não berrou, porém. "Mestre" ,

•. " •.

Nasceram dia' 15.03
· Francinei- filh'a' d�"-V�I;ai;�
(Elsà) Cézar. !� 1> f'

c 'Marcos "José -

filho de' José
(Dalva): Pereira.
Jean Patrick, 'filh; de Gilber

to (Amanda) Ol;'veira
4:,....

_
.', "J!

. Nasc�ram dia 17.03
I ,

Ander Silvino', filho de João
(Ma�ia) de Ávila:
, Claud�te, filho de Fino (Her
ta) Àaasch.

'

I

Nasc�u dia 2b.03
,.

I ",."r

José, filha de
Medeiros."

.

, .Maria

(Miriam)

flIasceu dia 22.03

\
J
Sandr?,. f.ilho <

de
ung, '

•

I

Ro,!f (Ivo.n';)

Nasceram dia' 25.03
.

,Arie Ca�oline, tÍlha', d�_.Rei
nald� �A�neg'retel Richte!,. _,
Jeseane, filha de:. O�land.o

(Ema) Gonçalves,
� ,. I

Karina Maria, filha de 'Mar-
cos (Vi!ória). f�pp.

Nasceram ciiaI26.03'
Alcir, .,filho de' Curt� (LO�i)

Urban,
·

.

Márc'i�na, filha �e·
..
'��i :(É��i

na) Hornburg.

- ,

Gel.So

Nasceram dia 27.03
,

M�rcos, filho de Mãri� (�ar
li) Silva.

Dirceu, 'f;;ho de Daércio (00-
r�ci) Beck.

paràbéns; töurençó; pelo
teu aniversário:'

, ..

nele um bruto susto, ao pe- Lourenço, mesmo crucificá

dir num ,restaurante de Flo- I do, não mudQu de opinião.
rianópôlis,' "um" 6acalhau ,à Naquela época não existia at

espanhola ., s6 depois' de "a!Jértutä"; dos (lias' dEt'-'hoje.
'

sair detris' daqu�ra' 'floresta' LIberdade' era "mànga de co-
I I .

, , de alface e outros verdes," 'let'e.I·'Leváva,,'o""páu'nà cara,
I .. "'';'

f' .,',
"

J'_I ......
li t�: �� Ut�"'$ '(1 "\tl�� r;;� lPU n 1 �

;:�, �Ni(CROLOG,JA';:o �

, i.Je 'i nr.t:': hY'" \ 1� l�.l1 I ;�:� I

j ��� '7 � / fil
.. .'-"i

ti Aleir Urban, com 15� h'oraM '

Faleceu dia 27.03 ....�' ob II

!Ms:ria'll,rF�licidade'l dãkC&sta o

�idrã;:-cóm '32 ari6s, Flltmhll�91q ,

l1'aleceutldii!i1·28.03 rlt �

Erna Ha-sse.J<änisll éorrl''54\,a.
Faleceu dia 29.03: � ,'6i ;,j[,i� ,1 II

'r :A'n&'fife Sousa; "'cónf '70' ãl'f"ós. a
'/Hi''' �\,i t!JÚ)Of.. ::

( '(

f
I"..... '-�'" J-:;_'\��� _-

i�"l

�eFsário .acresciçlo de. vida em

ple,no d,omingo de páscoai, .que
t::Etrt�m.er;tte setã . cQroado.• com
c w ..

(i) comparecimento,de .seu. oran
. .

�

ge ·número"de: ..parentesj edimi-

pos,. para cpffi',ela;festejar .data
tã,otllsignificativa� . Parabéns; da

�ol.una à !V1atilde Luiz, a nqssa

�r.uitO: 'benquista�.DOlla",MaC'de.

;' ,,� :;'i" .. )� . 'U ,
�,�..,...

fi i_l"!'1 .r_'�:" yl_"' It:.):"� -

, �"'_

� Z ,e: � . ':,:5r ;'.!" '�1:,

i '11::)1.;. n t\,i�"

.. '.' "'1

- ...�'l:� ••b � 1 '.flt. � t;,.,(.tl

Amanhã, Matilde Luiz - 00- �;;.�� dJtaqo ��,But�o. .i?�la� '�ua
na Matilde -, para os, que co- lqvJé!li9,agel." J?,O.if1"" �I�.,.!"��ma
nhecem ar "colored" do.. bairro �çç_�tum�,ßi�,�� •.9,ge, não gosta,
da Nova, Bra�Wq,:_est�r� 1�' �- contar �nos de vi�a, "o .,qu� é

niversãrio.,,;,I!!�.r� �Ieg�ia de: to- ,c�atÇ). e,.tri�t�v.' Eta, ,,,?ç��sq�nta
dos os seus familiares. Mulher _viº�L aQ� s!:lu���nos,'BflJ,� p0;ler
depois de um certo número de viver junto,' do��,...que J.��.Jlão
anos só �!,nta 't�mpo,',!,aS'i:Do- c�r,os;, �.o.�,ç9rrem�",?no, .. D9,na
na Matilde soube transformar': Ma.tild9j�vê.J pass�r.<;1Ig\ s'ill,t a,ni-

- 1- _ •

'ti Cl h I,

A MODA ESTkCOM A NANE:rE, NA MARE
CHAL DEODORO: 7QO" ESTE J: O;END�R,!=ÇC;> J��61.\
V"C'" SE VESTIR BEM··i ,., .,,; ,- o ,;. ",'
\.li c: • '0.,11. �,,- ô.!o•• ""' ......u ;f,s,t>

�-,é ;
.

) .... , : VEfstidos' J '''. ;" p" ( ConJúntos
, ,

":'h "'; Gálças ,}"," , .. J..irfhâ'öe·'praiä"-
- ,'''alérll' de 'te�idôs' pa'ra 'lodos�ös fins: "

.....

�' ..., .� /
..�t 40,�'" \'1 ",. ;,l.�,:.J-'> , ,,-' ,'� I

r '}r)", ",.,,�I�f \�-.dV,· '..,1"""
J r:Jf� fiT� tll"1:1 ,.,_�t ni",. "'It'J � �

':� Ij'�S",-j..OJ*:;NAN,!iTE;;:SEMPREi1'PFUÚ3ENTE PÄR�
TQR()JAR -V0C� .MAIS.:B,oNltA�'!{,,, 'í�"�"1 í"("IlJ )�: ��'l

t, ",

Ele, bràslreirb, solf�iro;"'mlJ
tQrista, natural de Jaraguá do

'Sul, -õomicilíad'o à'res1dent� na

'Ruãr:Wáfter C'Marq�ãrdt;\ nesta
c;dàâe�' filhõ�dé "'AI6ei"fõ IFrie-
t�rlch 'ê· Orgà'J' Zilmà!n' triêd'rich,
Elâ,

•

bràsileira,"' sOit'ã1ra, au�j-
• liã}'l dê' es'C'rh�'riõ:r' n�tur�1 ce

I , �
\

Lages';"neste' tstado,"l"c.iomicllia-
"Clã e' res idê'nfe:; 'na :'Rúã

' 6�ínin
'''gõ5 Óerriarchi,' hesta cid�!=1El', fi
['Iliã" de Agenor' Dias 1 Coelho' e
"Iiete Matilde':CoellÍo, "

.

t· ..... r i_ ,"

1.
......." =-;1

Ele, ,�a��,r,? ,Id�. ��r�gu)�, 1?'0 i

Súl, domiciliado e residente
r "'. -, ti �

r�;.}r , ,'" r' ,

nestà c;'dade, 'filho' de Humber-
'rr ,.,(I"_�· '"

li':' t-L'�Lh I

to Zumach e Edite Schade ZU"
1 � I ...

•
....OT. ., . 'D '

macti� Ela, natural de Rio' 'dös
,� "

, -, {�, �1

Cedros, neste Estàdo.' domiciWa-
� ._I....,f� l_.""!'> " '(" f"'!,", ll(,\ I

da e residente em Rio. dos Ce-
11'

> t . "I !f� : (TI�
dros, neste Estad'o', filha de 0-

't''',' ,;; l! \ 1,'\ .::.,
dilo Schweder e Lili SChweder,

·r;,� ...•� ... :1",' .\; lß H�'

," ,
.. ,

,Edita,! I.nr. 1-1,299 _ de 3) ,03,1980
,Vi�nJe Villi�!1, Kul1ll e,.

\
"

A'.!étria ,l,tamQSri" ".... " , , ...

Edita1 nr. 11.298 de 31.03,1980
Mário Curt Vasel "é'

'

Níura Flores da Silva
.

C.ópia re�ebida" do Oficial' d3
Guarämirim;' "está' Estad�,

,

], •• I!� "�"It , �'M .rl�- (1
Edital nr, 11,291 de 26,03,1980

.- '1'" .,,-., ... q

José Bis�ni é Marlí Leite

... ,. -, ,

Ele, brasileiro, solteiro, mo

torista, natural de Jar-aguá do

Sul, domiciliado e residente
na Rua Onelia Horst, nesta ci

dade, filho de Joãol Bisoni e

Ana Schiochet .Bisoni. Ela, bra
sileira, solteir�:. industriãria, na

tural de Lontras, n�ste Esta�
do, domiciliada e' residente 'na

R�a Henrique MarquarcÍt, nest�
cidâde, filha de José' Leite e

.... EIi'Ç bfasileir'õ,
•

divorciado
natural de J�faguã "'do' S'ul; dO�
miciliado" ie' 'rssidente-" na 'Rua
Gurt 'Vasel;" ne�tó ,cidad�, filho
de' Alb9lto Henriq'ue .Vaiel' e
"Irma Hfúschka VaseC Ela, bra
•sileirà;. �olteírà, 'professora, '��_
'túr&1 dê GWs:ramiri'm, 'neste- Es-
tado';.... délinicilh!da e reSl;(fente
em Guaramirim, neste Estada
filha' d'e Daniel"Gr.audt� lfa:'SiI�
va e ?ilriia Flor�s da' Silva.
,",fi., ",.. '.'l' "i t I �

Iblãndina Leite,

\
•

r-"r
çdital nr. 11.292 de 27,03,1980
Norberto' Kreis e ·Áurea' San-
dra Stéileil'i" , ,,-;. .

"

,<'';''''
."1' ,�"}' f1-'" 'ti:, • -.� •• ,... "f'��i "I

Eli:l, brasileiro', solteiro,·loiié-
.� ,.4 I� ,� ... !;.J,.c,., �"'1: .,,!t\{�';;;

rãriCl', n-àtú,'ar 'd'é" Porrierodé,
,,' �

Eie, b�a�ilel(?, 's<;JltEliro, IT e-

neste Esfado,' donÍlbiliad�.e -;ê- "ç,ânico,_ natural, liJe, Massaran-
'siderite ehr" Ilha" da' 'F(�Jàíra, d_uba" I:!�ste, �stÇ\d(),� do,rpicilia-

.

neste distrito·, f"filho'''êlê "Ad'olto ' .

.do:� e -�es.i.dft(lte n,a', Rua,Alfredo
Kreis e 'Hilda" H'ed""I'n' �p'a·u�II;·n·'aw Mahnke, nesta· cidade; filho de
Kreis .Ela,. brasii�íi'a, solteira, ,l;.��ro.i', '���n,-t�, �Iza Moser
in�ustriãr.ia" nat��a� d,�;J1Haguã

,L
�uhR..,.tEla, bcasiLei�a, : se,lteira,

do Su.I,. ,do,!,i.cil!.ad�, � r�si,�.��-, industriãria, natural de Lui2: Al-
te na Ruar �� de �ul.hq". ne�ta ves, neste Estado, domiciliada
cidade, filha de José Steilein .

e residente�em .Vila SU�Ii, nes-

N.éto e�'ÉIIsabet�"L"e''','thold� S"t:'el'-' '.·!C'�1 ,jd, ',' :,,,., ".

.'

,'),
• 1 r

t� distrito, filha·de José Ramos
lein" �.� e Barbara Ramos.' �

.

Editál "nr. '11,29,�, 'd� 27,'O�,1':�Q ')�' Ed;;:I', '�r.. )11.3:Ö·,��! :�1,04\��O
JoãD. Lopes e Carmela Uller '

Lociano Lehn' e
, , .

.

,,_, , ,Francisca Doege.:' "";" ,

Ele, bn;l!?ileiro,' soltéír6� pe-'
,

.

._
� 1

dreiro n�tl!r.�,1 ,de. lIt1�l\IiaralJ- .,. E.16, brasileiro, solteiro Ip-
dub'a,. nesfe� f:�tadq,... domjcilia- vrador, natural ',:çlê Jarag.�á: ,d�
do. e,residente na Rua Franci�- Sul,:,dQ,miciliado·,e residente em

.e � \ I ' -.;

,Rio Certo II, ne.st� distriJo, .fi-
e lho, �de Harry' l.ehn '.

e , AlZira
,;Mueller ',Lehn. "Era: ;b'':�sileir�
solteira,. do, lar: 'natur�1 de' J�:
raguá do ,Súl, do�iciliada;� �e
sidente em Rio 'da Lúi II, ,nes- /

co Z�carias Lenzi, nesta cida

de, filhq,. d� Ra.ulo. Lopes ,e ,,00-

,rotéa da Luz,� .Eia,. bré!silelra,
,

solteira" cmzillheira" n,atural.,.de
Jaraguã do Sul, domiciliada e

residente, na Rua Francisco Za-

carias Lenzi, nesta cidade, fi- ,te distrito, f,ilha de' Erich, Doe

I�a, de [�no
.. �II���,e "���ia .:�a_. ;, 96 � Vero_niCi)a� B�ade;',D�geQe:, .'

'S,'I"'t;t;f'!tle,f�·J51�l1.'i�� jlllf 1·�1�:. cP' b (��llt.EI .Y�·"�'''�>.�. '

, ,
."

" Edital rll'. 11.301 de ()1 ,04 '1980
Edital nr, 1�L294 'dê' 2il,Q3.i:t980 '/O$ni Schmidt e":;,' ,:' .,

Eloi Prestin'i -e 'Valéria Bertdli Fl�sa Pellense"
-

"

Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriãrio, natural de Jaraguã
do' Sul domiciliado e residente
"em 'Sáhta';Luzlä:;"neste . distrito,
filhéf1de rRo6ert�'Pr�iilhi 'e Nk
tal'i!{ Pradi 'p'resHni. 'E'la, 'brási
�1�Wa?!l:ioltsita, auxinar "dei" ero
n'óiTretriS"tâ,: . niifürat "de j!:l�a�aã
'tlb 'Sul, t'éf'örrficir1adalê'�residenfe

, em Santa'lJ'�uzik, �es&J�i�tI-;to
'firhfi de�'Pedr8. plfUtö"J Bé1-toli �
<,A;dá Pihceghé'r 8ertdli. "

.

-nhl::

"Eclifal or.' 1 1.29'5)J'd'ê;'2â.óffi980
Airton Strelow e

'

lillan Grützmache'r' .

t,. Ele,';;>' braslIJíiól, �óítkM)�n'�a:o-' � ,

Jéi'ffàr�'de';1PéS'Crit6rió natural' "(fé
-;:J'aragiJ'ã ;tl6' Sul, 'domi8ili'aäc)'; e

'.. " (, .I".

fe'si'dentéÍ'êm' Rio. Cerrol' I': ''fteS"-
;t�\ 'distritC;" ! filho" 'de IÉdgar Stre�
'I�� J(jjEéli"(R'kmtfllj*�'Sftéío{Y: �i

Ela, • brasileira, soltei�a, :'aúxi-
.. j"

liar de escritório, natural de Ja-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E1ETR.omO·TORÊ5 'WEIi s.A.
-,

"Rua Venâncio da Silva Porto, 399' Cx, Postál D-20
FOße': (0473) 72-b522� (?A.:!3X) -vTelex (0474) 1177

\
-

CGC NQ 84.429.695/0001-11 - Companhia de Capital Aberto
89.250 - Jaraguá do Sul - sc - .Brasil .

.

Senhores Acionistas;

-"RELATÓRIO· D'A ADMINISTRAÇÃO"
;I I

�tendend9 ·9i.�p'ós(ç.ões, legais e estatutárias. tein?!; a. sátistação de apresentar e submeter à

�p,l'é.ciação dos .S·êiihöjê!s);\Cionistas; o Batanco Geral e dêmais demonstracões financeiras; refêren-;
tes ao exercício social encerrado em 31 de janeiro dê 1960, abörhpanhàdó do Parscer dös Audtto

rés ,IMejJét)deritéS, €"1êstil oportunidade permitimo-nos apresentar-lhes informações sobre nossas

atividades.
'....

.

oJJO 336
50"462
2.6S3 :;

, \;i�:f�
5074

, 0012919
21138./

8,1'tO

665497' 'j'l 314306
ViJIlJrt's mn CrS Inil

.Vähird. dfM USS 11,,1

Na I)foduçio e lIe�dls reg,slfamos um incremento us.cc de,2S% em "n;dade�' e 31'�,'de CV's em retâeêo ao ano hóle;'or o ciuii'.bem de

mon.lti i aceliició dé 'fiassos produtos oo merç;ado interno e no mercado externo. onde e�oortamos oara 4í países

j. fMÓaiLlzAçOii:S TtCNlli.u

.

2. PRóbUfos

Além do desefillolllimento e ãmphacão dos p'rOOuIOS fabricados registramos prl,,'.ipalmente" dt!senvdl\lin"erltÖ'I!,ihlclo .da comérc.ahraoäo
dos mötol,s dii êôrrenu! cdntl�ua. nas tlOh'f�,as bas-ces de 0.65/0 90 «w nas cá-cacas ':":lImaliladas de 90,a 20D"!",

��. ed:,���i: :���aili�ii��o; ii emPresa amplro� ii SUl ;ir,a cOnSlIuida em' 1.2 200 m', comando at"almente o seu ParQiJé FiÍbril co'" 52 270

Registramos como prmcipllis construções, a tlova fundido. com 6.000 ml, e capac,dade proOtli,1"â tlé 1.600 toneladas o1t! fuhHill6s;io '"�s

i ��n�:1;60���:sóJ;����h����e�é�:;!a�7 1 m"'. ALem .dis50. não se des';llidou a admif'ist/açãö dús ,rwestlmentOs em n1áQuin'as e ell\lipa·

� tBil1 d� Inveltimentos em ,mobihia<:ões técnIcas -no ano lIndo perfez er' 153.434.600.60

4. 'ÊSSOA!; - TREINAMENTO E BENEFlclOS SOCIA�S •

�b�;�r� da politIca deyalofllacào' do homem. a efT�presayem da�o espec��1 atendo avs ret<I;SO�·,hui,liinos. � �jrJl! �I.li"blls!ra'l' os dados

aI .Trei"namimlo - nci ano iindo lo;arn IOy!!st,dos CrS 5,002796',00. i!ln eperl@!coami!ilib dê pessoal. b!lnêliu;anoo 987 colaborado'es

atlJlve5. de !l,og.amas de t,elnamenlo Que se estendem a 'Od06 os escalões da émpresa, além de lere'" siflo Inllestldos mais er'

4_949989:00 e'" C(ln,l!rucões e êqUlpamenlOs do Centro de TreinarpenlO. .

.

, GONSEU-lO DE ADMINISTRAÇAo

Eggon Joio La Silva
P,•• ,dir'lte
CPF n' 009 955 179-91

�erner Ricarijo Voigi
�

Vicê·Pre.idente
CPF n' 009 954 389-91

Geraldo Wer"inghau.
CPF n' 009 954 959-04

Eugtnio Jod da Sil,va
CPF n' Q09 952 889- 7.2

Jas' lifschit.
CPF n' 005 305 307-91

Marias Henriqua Suechhu
'Cp'.:· fi' 0ö3 788 389-00·

.
' ..'

- ,\ ",

UI fleneliCios Sl}(;',Ii,� A Ä�SISlê,,('Iil,Mtrilca Delll:l"iI absörvêu O mt)l1'ahi� dê ç,. 9 6 '/9 64D.00. teocc ii Pfcv,(lêrH_;'a SÇl-t:,,,\ oafllf."'ddo
EBm Öt.4 J9 1 77! 00 eal�ivale"le:s a 45'\, e o testante sUP';1;ladO peta :mpresa '_: �.

-,'-, f

ct RrllfeacilO.A assooacào Re(;rt'iltl�awrc lo, SUhjef1c,o,lad/j cum o lOtai (ie Cr' 1'85300000 ."t""""'I1",,'apllCilfh. "<I sua seile des.
lIort va Il'!creal'va ec"ltt)'al. _.'

�

ri' ReíeltóllO FOI instatartu o le,te"Óllo com "'v-est;,menlO� na butem [je CrS 561 J 600.00 "',c,ando ()� servlco� 1;0 d'df 701 &0 "wHI

m ..nte 'tomecendc cerca cte 2 000 -etecões tt,tI"t1�. com tlurlslrtêrâvt'1 sUbs'l,hÓ nus preclbs ,tÜ éola!:lOfiH1ô' •

_:) ;��t�I;{�P6��'.�: ��:�?et��: ':I�f�� CoolidJO'lJ�ores ii folh� de pagamel:To, ;nc1lJidos es. -cpcargos SOCIaIs. '1''''11:11 I) vah .. dr.! c.s

5, PATRIMONIO LloUIDO

3101.80

,. ADMINISTRAÇÃO
Vi!uIi1{I!, \jm�1 l!v!;I\j�.�lJ Iltlrll!IIJlatiri /1" iilt)dl".;a(j,�ÍlNlas.Atuj'H;t�lratão IUl,lin \",f<las �,Ii 19 79 fl"a�. v.ce f"''l·�;,t"''r'",, '""..; fIt' f)rl•7r!l
có"" ,. nullil d.) Ad""'"S"dC.ão .. "5 :;elO,,,ntes Ollf'{'I"aS

-

8. SU8SIDIARIAS

õ,I) WEG ASEA 111[juslnal Ltd,! iUC,llli/ill<l j!", Itaj)t.�en�a da Serr� SP tOllSl.tu,da nJ Itlil 2 j I 1 79 co-' o cap,ral Je efl ] to OOo� oro JO

uos Q"a,s 01 ;'US51l Cl"presa Irafil�,IJ!\ corri 55',", l' li ÀSEA COfT1 45", ,10 capItal soerat

Ti'P' ""nlU uhwi'\fu, tJ.;,ls,came',ll!' -os Sflgu,n!es nroctutos e serv.ccs

�t.iq""lil� eQu;pament(Js e SIstemas ,ht<!yla,to� .. lritllCos eteno roecáo.cos élelrÖn,cos J,Jara t:r.s ,,,dustL�!s
I' \IIar�et.ng E"genhar� UI'! AI;lI,cátào e (Je Srstemas

til WEr:; MtHI,,;n:lS S.Ä il ser Illcalriãaa em Jil,ài;jll;j d6 Sul.�e com o c arntet sO\Jia'r di! er' i05 ado ClOO 00 cos QuaIs" WEG parl,e,pa

Bc)�, r mln cêrno ob;etl',rh labftcal os. piod.ulos abaoso com tecllolugia da ASEA
.

�:��:.7i�': ��e;;�::::'��fa��:�'�i��ot���� :11�:��C:St' ee':�e�'�a!�r�s� ��� �I:'u�a de �i"o de 400 a 'l'tO ��"
cl JARA EI,EKTROMOTOßEN GmbH & Co. VERTRIEBS - UND SERVICE KG.

�
- I I ,\

foi mu>1ada ii suasede oe 8e,h" na-a ii c-dade rte luenelJu,g. onde está ,"staladà oesde [aoe.ro ulr-mc em o.eo.c pr6p"0 d� 750 m'

Q cue nerrnltlr."rhll malm compelltlilldade no meléado europeu IIlstO 05lal local'1ll(l8 p.6�lma <10 POliO de Hambufgd e perm,'"á "m�

tbl1s"tlerável reil)!çâCl !\oS Custos "ôt�damenie nê IreIes ,,'ternos é aêsemba.acb de, mêrcado'fI�s
•

Capllal '''ltigraliliHj"
Hi>Sl'!vlls!1i!tiilJitrrl
Re�el\)ds Iti! ludJI
L,!';!osJl!!sl1l!!�.9!!.

'210·,090
103.502
'161518
'12522'

IO.1.9â<i
24il3
22,272

",.22.158

'108156
82043
6B,836
56,715

pb �27 315_750,

väloros em m'jtha'es de Cr'

587.632

,ti HI-:SlJLTAilOS
O IUCIO liq",r,,; �tej)",s "" IIIUV'Só!O de ,,,,"�)sto de'lel,�a importa em CI$·151.113'859.?O. O que corresplllHle a:,

DIRETORIA

Eggon João da Silva

Diretor Presidente
CPF n' 009 955 179-91

Ântftnio Carlos Kond�r' Reis
CPF n� 000 203 201 ·59

Gerd Edgar Baume,
Diretor Vice-Presidente di' A'drrtinist,aç6�
CPF n' 005' 721 609-68

.
,

BALANÇO. P�TRIMONIAL ENCERRADO EM 31 .DE JANEIRO DE '1990.

Giitl"l-tÓ vVirnihghiius �

Diuh"r Vice-Presidente da Oparações
CPF n' 009 954 959-04

Vicente Donini
Diretor de Niarketing
"CP� n' 009 955 259-00

AT I V Q PASSIVO
._ I.

,
.

��rnu 8aranco

9. ItJl!ERêtcio sotlAi'
, '.

A AOi: ile 0412. H11!i áßioyuu ii alleracão (ja dala de ence<fam('nlO do 8alanco Ge'at piffa J 1 óe dlllemtJro Ô á'ue j.'!·p,eviiI8ce/ilr n.o Pfú
. ..

PALAVRAS FINAIS

Öe�elamos e_lemar �!' Il0SSUS a�/'adeclmenlos a05 no�s ... s clienteS ó'ylus do Governo R8d� Banc.'!"a NaCIonal ê I)c.onislaS' ptl;i <:on
f,anti! em nós depositada, e (lU!! allarlo "'o estorCO e valol de IOdos os nossos colaborado,es' co ..,!I,bu+larn de':.s'vamente para Que pudes!>e

ihds.iltidYIf ds rêSilltaóos lilIe Of/I áriri!sêntan1Ôs
•

,
,

Aeiner Módr6
Diretor da Produçlo I

\, OPF n' 009 675 999-20

Henrique Reis Bergen
O,retor de Materiais
CPF .n' �3 769 069-81'

Moacyr Rog'rio Sens

ÕiriUôf TiliHlico
CP.F n' 019 552 339-34

Alidor lueders'
Dlr_toi ·Secret'ärio
C'PF n' 114 466 119-04

Ooüg'as Conrado'Stange
Ö"étôr de Göniiöl.
CPF n" OÇJ6 281 949-91

Eu�i,das Emmendberler .

Drreta; d. RtI'aç'a6ti Imh.istriíui
CPF n' OÔ9 95.6 90_-44

'... ..' I'

DEMONSTRAÇAO DO R,ESULTAbÕ 00 EXEAClclO ENCÉ�RÁOO
.

.

" �M 31 OE JANEIRO DÊ 1980.. .

CIRé;U1.ANTE
D1SPONl:ílILlDADES

31iJAN/1980

�
21.596,994
�

a31·.068
}l.26_5.926

�2.1.219.507
365.508.331

7.146,293
1107.720.83i!
111.179.63!:)

�.756.250
22.367.512
1.884.723

10,675.606
�

417ß62.�J2

64.630,142
65.729.515

208.153.927
35.732.858
43.316:270

, !L0!l!'c265
, 5.055.265
4�9_9.iª!?
,-�.Ô281.�
15.0�.��2
'3.108,042
9.505.536

�

Caixa
DepÓSitos �ancãrios II disposiç-Ao

CREDITOS

CieditOs a receber de clientes
Vendas II controladas fi coliga.das .

H Titulas e cambiais descontados
(-) Próvido para devedores duvidosos f

Bancos contas vinculadas
Adiantamentos a fornetedbrei

.

Impostos a recuperar
Devedores diversos
Depósitos comp�ls6rios impor.tação

ESTOQUES

Produtos acab�dos
Prodütos em e/âboraç-Ao
Matérias-primas
Máteriiis �lv�fSoS
Importações em andamento

VM.áäHS I! BENS

ThuJos e valores mobIliários
, ,

OESPESAS DO IÍ:lHRClCIO SEGuiN'!'E.
R&AÍdZÁVEL A LONGO pRAzo
CRt!DITOS

DepóSitos para IncentiVOS fiscais

bepÓslto� ElelrÖbrã�
-

Obrigações Eletrobrás

TOTAL CIROULANTE K REALIZliVEL
A LONGO PRAZO' ,J ,

PlIRliIAN'ENTE
J ii � '

.. ' ,

�EstIMIlNTQS
PartlClpaçOes em controladas

. Oul�as partiCipações
.t.plicacões pór Incentivos fiscais
ReflorestamenlO PrópriO

1II0BÍhIfAilO
V.IOf corrtgldo
1-I'ProviSões para depreciação

784,831.9!35

�
70.327.07_7 ,

26.296 ..�n 5'
976.985

30.121.200
12.931.971

4�7.ªÓ�ª-á
644.786:507

1197.484,1091

13.580.649
- 4.042.654

DIl'BRIDO

Oeap.... pré-op...aclonais
Oeepe.e. em desenvolvimantc
tkníoo '" tecnol6QlCo
H Prov'i.oe. pera emortllaçlo

12.605.267
3.067.2721

1.316.042.109

3l/JAN/i979

�
49-,-9-ª8.�OJl

93.631
49.894,877

�
188.783.273
3,386.498

131 ,430.59·�1
( 5,953.4011

3,108.822
610.292

6,568.907
4.303.273
!l.032.'699

L5�. 720, 5_8_9
17.149.500
'31.677.995
63.591.601
13.749.956

�
�
1.024.590

2.027.880

12.635.783

12,635.783 '

1.734.842 i

3.724r546

1.176.395

399.867,1 J 6 '

254.724.479

29.267.040
-,---

6.407.461
550.560

15.354.098
6.9'54.921

219.481.904
�

320817.263
1101.335.3591

5.915.535

2.730,600.

4.395.837
I' 1.150.7021.

. .

?2'\, rio ta!llra! ",!eyrllfrlildd ,'rn 31 Ôl 80
48'\, do parfimõ"'o IlqlllOO \,,,,31.01,79

A A,t"''';I�t'ólcii ... II;; lJIOPO' óI ASS�flIHlj!,óI (;er;!1 bntlliâdil � Ii!vlilai se h/)!, pró;imos mesef a distlibu.cão de djyfder'dos (Ie CI'

36415600 00. 1lt!�;" .. i1lentC� J CIS O 52 PO', "cão (lo capitel �OClal

Nos tClmos do All 192 01" Le. 6404 16 a Adniinistr{lciio pfopüe adioionaJmeille Qut! ° s.l{jô .rio liml do e.err:icio. 110 iI�lol de GIS
1 12 :-'2 I 831 00 sela rtes!"',Hío ii Aese";a para ln\leSlimenl0, para ale,,(ler os planes tle c�p_jl"são pre\li!ilOs

CIRcul.ANTE

311�AN/198Ó
�05.1.45,54.4
161.358.692

.

4.i83,�46
772:304"

145,551."0
51.265:995
1 í.154.i16
15:905'.486
34,439,194
36.415.600
'11.169.000
"'2.735,043
f9.073.361
1'?·921.�!

. Fornecedores
Empresas Controladas e Coligadas
Acionistás e Diretores

Instituições Financeiras

Imposto de Renda'a Pagar
Impostos Dillersqs a Pagar

I Cqntribuições Sociais a Pagar
'.

Salários·e Ordenados a Pagar
Dividendos a 'Pagar

, Participação Esta�utária
Adiantamentos de Clientes
Credore� Diversos
,Contas Correntes Representa�les

EXIGhiEL A LONGO PRAZO 223.?64.430
163.524.608
57.787.535
_�.9_�2,-?8!

7_g_��91!-.!!?�: '

5_87.§32.135
·21Ô.0§0.000
210.090.00Ô

311JAN/1979
187.578.33.3

45.734,836

1.586.072
62.0978B7
10.191.747 "-

4 907.815'
• 7.984.210-
16,917.362
21.009.000
7.020.500
364·671 .-".

4.620.784
�5_;__183.44�

�

1��:1;b:��
_1.291'.585

��1I,841.234·

�I
t - 108.740.960

10â.985.924
;

244.964
108_740,969
\

âi,�043'7°�
1�5-,,---55 1'.022

68,836.186
56.714.836

I 584,8261

( 584.8261

654,591.595
'

31/JAN/1980

81.814.564

8'_81�564

i.5L 113-,B59'
,5.379.:265
5.379.265

�

DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E DAS A�LlCAÇOE'S DE R�CURSOS,

ORIGE�S DOS RECURSOS

Lucro líquido do exercício
Itens que não represeri'tam movi�entação de numerár.io

Correção moneléria arl. 185/6404
Provisões p/depreciaçAo e ·amortizaçAo.
Resultado de equivalênCia patrimonial

Aliêftaçãô de investimentos (custo)
...

Alienação de direitos do imobilizado Icusto)
AlienaçÃo de ações em tesóurai'i::.

soma

.

Realização de capital social
Variação nos resultados'dá exercfcios futuros
Aumento do passivo'exigível a longo prazo
Redução do ativo diferido

soma

fOlal

In.stiluiçOes Financeiras

ImpostO' de Renda a Pagar
Fundo de Indenizaçào Trabalhista

TOTAL

PATIiIMONIO LlOUIDO

CAPiTAL

Capitã! $ubSõrito
\

1-) é'apital á Àealizãr
tä"pilâJ RêáHiado'

RESERVAS DB CAPITAL

RESERVAS DE LUCROS

O�tra; Reserv�s de Lucros
Lucros, nào dislribllidos

210.Ö90.OO0

lda.502.lÔ.

??�.Q39.J1;U

161.518.100
1125Í1.ilji

DEOUÇOES
'Açõês em resouraria

l'
TOTAL DO PASSIVO 1.31'6.042.10�

� •........ :.\--......';0:."4

RECEITA BRUTA

31/JAN/1980

1 .�38.896.74�

1.487.283,358
2652.021

4�.961.366

Ativo'circulante
i,) Ra!lsiv9 óifflliante
= Capital circulante

Vendas de produtos
.prestação de SefViçM
Incentivos fi!;>cais e ,exportação

1224.5910921
-'-.---DEOUÇOES

Devolucôes e âbatimentos
Impostos

,-

.,'

RECE(TA LIOUIDA
CUSTO ois VENDAS E SERVIÇOS

. LUdRO BRUT,O
DESPESAS COM VENDAS

.\ .

25,343.76.1

IS!U473:Jl

1.3 j4,ã05 653

I 848 _484.3151
��5..:�21 3��
94871.165)

50.347464
7161.359
5226.238

32 í36:704
-.----

3I/JAN/I978

78_6,J_5_6.824

765.413:082
L322.315
'�

1120659,58.81
15.872486

'104.187.í02
665497236

1".4J.B7_5,7591
�
148767413)

24íbs 242
4 03a 403
2.638.308'

,1 I.!89���J�O
I 21 �6J _0821

36.912.101
15461.019

I 2t.842.Í19i
7020500
20094-Ô75

148204
51944Ô

I
I

19111l.167
3041630
9049711

81.814 56�

Nota. EJlpJicathla. da Admlni.tr.ç6o •• O.monltraç6•• ·

Financair•• em 31 de janeiro de 1'98.0.

I - Crit6rio. Cont6!?ei.

Comissões sobre vendas

Pröpagándä e puölläldade
Provtsào p/devedÓre.s duvidosos
Qúttas{fesfu!sâs

DESPESA FINANCEIRA 44 138.43�)

71222.342 I

í'i 083.907 '

I ilã:'i1223_Q1
li.í6900ö
50.502 142

363.'11
�
4.2672231

258,831 685 '

�
8.,i2_6 1 .68�1
i�

2.f.I�;57��� .

I 1 t l69 000)
15T113.ã59

�

Oe';pesa finaneeira
Receita fii'iãnceira

DÊSPESÁS (lí!RAIS Íl ADMINISTRATWAS

, l:fanàfá(iõS dos adinirli5ttâHôres'
Oe<;�esas administraiivas
I.nposlO§ ê fâxM aiVêfsas
DepreCIações e amortiza�ões

A,USTE'ÔÉ ÉOUIVALtNcIA pATRIMONIAL
LUúRO OPERAOIONAL

"

REéEI1'AS NÃO OPE!ÍACIONAIS
DESPESAS NÃO OPERAOIONAIS
SALDÓ DA CÔRREÇ.(Ö MöNEtARIA
RÉSULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENOA
PROV·IS.(Ô PARÁ IMPOSTO DÊ RENDA ,

PARTICIPAÇÃO ÓOS ADMINISTRADORES
LUCRO LIdUIDO DO EXERCtCIO

/

11' ludo por aéão

DEMONSTRAÇAO DOS LUCROS ;AC;UMULADOS, ENCERRADA EM 31 D� JANEIRO DÊ 19M .

3I/JAN/1979

28. f'65 93k
4.090728.

56.114.836

21,OOSÖÔO

156 49a 1.24

.43�J,2!lJ
7555.693

36.415.660
.

SALDO NO INicIO DO EXERêlêio

INCORPORAÇÁO CONFORME ATA DA ASSEMBLÉIAi
GE,R�L EXTRAORDINÂRIA DE 3.1 DE JANEIRO DE 1978

SALDO'

LUCRO OO'EXERCICIO
REVERS,(O DE RESERVAS

Reserva para Depreciação acelerada

DES.TiNAÇOES APROVADAS DURANTE O EXERCIC1Ó

42262226

��:i�i:��;
�,. i�� �Ó�
·1't81964' ,

39664.598
61-614\

664786 S07.

15'613,605
156.285 963"
23,4q_j06
i '.l.2j5
.,.

Resérva legal • 'i'l-
Ãêilérva para Inllestimentos
Reserva para Aumento de: Capital
�iljjdênd6s"

'

RE·5.�RVAS A ölSroSlçÃo O� AGO

DESTINAÇ.OES PROPOSTAS À AGO

Reserva Legal
Dividendos

3.041.629

31.207.�68
,àU314.·S64....

t -

I -

3J,2Ö7.�68

(PivicfäAao por aclo dö capital M>cial CrS-Ô;S21.

SALDÓ NÓ FIM Dá EXERClclO

EM 31 QE JANEIRO D'E '1980.)
31/JANil980Ju.UCAÇOES DOS. R�CURSOS

Oi'videndos propostos
.

AUffléíitô dôsi'lnvestifhentos
Aquisições d,e dirJito do imobilizado
Alimentá dõ ativo' diferido
Aumentö c;Jo ativo realizável a Idiigö pfázo
Aquisição d� ações em tesour�ria

\
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE LtOUIDO

TOTAL'

VARIAÇ.(O DO CAPITAL CIRCULANTE LíOUIDO

GRUPOS DO BALANÇO PATRIMÓN�'

3 I IJANil 980 3 I/JAN/I 979

151.113.859 ! 81.814.563

·16.602.925
41.629.300

4.2�7.i23
2.462.i24
618,076

216.69:Ú07

=?44.964

5.719.414
23.27'0.737
( 528.0991

12.633
3.580.415

113,869.66.3
6.726.152

( ,7021
67.877,677
1:138.385

75.741.512'

189.611 ..175,

,72,001.529.

'72.246.493
288,940.1 PO ,

ill.:,- InstitUiçÕes F'ninceiras
, ..

�I Dem�nstrãçOes �ontábers fotam'.libor.dal em conformIdade �om os dlsposrlrliOS da nO\l'a lei das socled.des por acOes II mod\ficaç6es
,"Iraduzid•• na 18glslaç60 tr!bl,llina.

.

' ,'. I

Enifi ö, principais crltárioÍ Côni'bels 1(;6t..:lo1 na elaborsçlo dai 'de�Onltraçõu financ."a', deslacam-SII .

31/JAN/1979

2UJ09.000
3.054,672

48.217.6,17
2.245.295
1.940.142 '

519.330

76.986.056

112.1;125119

189.611.175

36.415.600
25.649.098
152,310,844
( 4.524.628

5,028.811
6.000

soma 2.23,934:5j!l'
65.005.119

288.940.100

PílII DO EURCléIO
I

769.803.663
505.145.544
264.668.1.119.

, VARIAç,(O

382.572.330
':J í1.567,21 i
66.005.119

387.231.333
1 *7:578.j33
199�663.000

A compo�;cêo do saldo dai inslillliçÕ8S fin.neeiris nj dai. do enca,ramenlO do e.dlfeIE/C. sociaJ' 'i!ra Ó segi4inie

f
."

Par.car dos Auditores
, \.

CIRCUlA!'ITE
LÖNGO
PRAZO

J.tragua do Sul 11 de março de 1980

\
limos .. StS, . � .

•

OIR(róR(s"OONSEülElilOs E ÀGION1STI\S de
ElETROMOTORES WEG Sk

..

-Jàtagu'â d,ö Sul - SC
,/

•1 AtiYos' PillllSrvöi GwêiJitiril11S
"

Os dir'iilni ,jäh/IV!!IS e ô, DassiviSs elil;jlv.is em pruó superior ti lSD dras ,Slo dêmonstrii�s como a longo pr810.

61, P,ovlsio lWa Ö.elied;ö;ii OuyidösolO •

'

A prov,sâd fjäfilt t;ielledõfes duv:dôsos to, consfUuida nos limIteS permItidos ot!la lég,sUic40 do Impdsto de renda

cl htöqlli, . •

Oi e�fö&u.� eilK1 avililadöl ao COitO medIO de. aQu,slcâo ou de fabflcação o qual é· mler,or ao \lalo', de mercado

;Piii'á c.pit;1 de giró

'Uaild. ·tlO Brasil S,A.
j .-

E'PM/19 ; ·.19.. ,.

ÕiversuJnsllt�Í(�Oes J
Resoj.·J98/515
C'ui,;iS ii'istihhcõêsai Invê;Utr(fntos . .,' �. ,

�:r�:c,�It)':::4��o d@rhd�Strlldi!J aö CllSIO mais óonil,êàcôes IIlcorporadas no caprtal das pilrllClpada.s iI.té 30.06 ·78. e acresC'doS-de

As'Pilht.pjtôes ein E!ffill"'''' <:onttQiaétiis 5;)0 illn!:la. ;)lüslad;iS peta mÉllodo, de eqUivalênCIa pal"mónlal
I

f···. t

�'I�lj,ii60_ , -'. .i>-

• �s_ �êi1S sja:a�dft�fii(töS iiõ CUS.I� �e r�n:)prà ou constru.;à�. �il; CÔHeç;)O mOnet,Úla

,. ��p,,,e,i7iö ti! �ö_ffiP�'ida.�re_os. v:dorH' é�';�,dàS e p'!IÓ mtl!lOdö lrnear, sendo absorvIda no Custo de pfodução e diretamente no

I " "slJh�ö_, äs ,,,rus 1J1illi.ctas aSlio em. con'õim'ÓóIde com o, limiTi �eelto pêla leg,slação f,scal
.

\

I) �_Ô.V-IdiridOI
Ô dllolrcNr\dö pr�óslo !)ela adm;'n-:si;itÇ'ó. tontaoi",a�o no e.ê�ciçiO. es,� sUjeIto ã aproväçio da' ASH;mblé,a GeriI) 'Q,drnarla

I
.. ,-. .(

,

. g) �iöviiiö �jià ô Jr'npóStó di! �enda
<'

t.é�j,jt"'� f)Õlif� �iTi qria_�s_côr�I!.�(j.!�l.�� lucfo� sid ger.dos. � riU? dê J5%'iTfars õ adiCIOf,lal da 5% sobre ij jocrQ "ilal ele.
--,

cílWriti,� -tl . o ffitlt\6ij. Urfi lUdr;çlô Ö. par� .. i f8fatll'a aos IneentlVOS flscall.
_

I

!'"�d!(�ra�o(t.ct:eiÇi(t; d�.j�ta OO"I�_IO d� ,én(I� �ué "i�"l.de 30%,. pfOvlslo iaaiiiãda em_ J 1.0;\ 79. fnosuoy·se insuri-

.
;;:�r:õG:�G:Ô5!�_H !ii;Ólc���j':e�;ri�ê.é�7:;�ä� a d�'lo dã lucros e perdas Sa eisa alttiriçJc trbptltlâ não 11�.eise

.e
\

Para o Pennanente ' ,

, \
,

BRDE FAE 110/1.973)
BAlJE pcc ! i 2!ÜJ1S1
BADE ;.. PRDMEG{ 12/.l:J761
ãftDE ·SC·l'73'SjAonN-OOS
BRDE S�·1739iADTEM·OO6
S",OE' PRÔ,JÉ1Õ fUNT�Et

,

e��r;;lnJtmQs o balânco palfl'!'onlal de ElE_.[FtOMÖtÖRES
\"lEG S.A , ievanlado em 31 de Janeiro de 1980 e âs réspecUvas )
demoflstracões �o resultado do elterClclo. dos resuuâdds acu

fTUJlädö§ ê"dãs or_!.{jeM ê aphêâcôes de recu�S ;ei'tlvas ào

eX9tcicio findo naQuela data. Nosso exame to; efetuatlo de

ãrzdrdó ööffi a�noiffl'a'S' dê âiJdÍêiH'rã gêi'�lmenrê ãceità!i e.l:lõilie�
qLientemenle Incluiu as provits nos regiStros contábeIS e outrÓS

"pfõêêdiMenlos dê audltÕrlã QU; jitlgamos 'nàGelSs.tfIM nU CI',
cunstlncias. -

•
'} ,

t6�,ÖOÖ
�6 O"é.!i9Ô
26050.540'

,

I

,

f;.êó9,604·
li 966.686
18,9öl,.ô9b

.,.

'I[-

9:24500

·AsO" ()()!2
11:291.6Sb

, H3,106.54\
,

1,579.;0'4
",�OO,_
l4'42315

TOMl _ 145,!;51.�.lÓ .

As 'dem'Onslfali!ões f>tMitál>ets do eller'ctcio anterior. encerra- '.

�äs:êrn j'l de Jäftêlro'lf.e i,g1�. la'n'lbém.IOl'äm fSo; f\ói áüdtta-'
da,.

'
.

'_ o� �!�tratos .Iora� efenyados as ta�as de jurIJique var/im i:t� 1 . .2a 12% a a . 'corr ã ' .:.. _
.

.

lo' fIam de 1Q<1b a 12�, aJ ano corn yencimenlos a parH! de feyererro de'1980 (> e:- o monátii.flil ,d�s ÔATN s _9 P,er.k�q�e.vd
dem' Hlpotec.il, nOl" Pfl?mlss6!la. 1�!vJt:ls .cilU;i('lnados e aval dos Olt�to!e!;..iU m,1Iàd!1990,AsGil,anti.lo''''�C!'olf;p�ie{'l

w - êapital

DEP"ECIAÇ,(O
·tUST<>. CORRI�íDo •.AêÍJ"U� VALoI! Lróulbo

T&rrenos ,- • ...

Construções. InstalàÇães e âenfe)lorias
M.quma� e ioslataE6es
MóVeis e Utensilios ,

"Veiculas
Maicas a patentes' , .r. . .. 'J'"
Construções em .nd,fflênto

hnpor'1aç�lelTl andam.nio

',,'
., ....

447 30? J9B.SOMAS

;.

. ,.
42.262/226
12178,1'93J
204532.619
14269.709
2,99'7.270

� 1 187904
39,664.598

• 616141

, I

(

A AdfninistrÍiiçlõ

,

V�ldir B�" '

T6êiiicb Cóirtäbili&td.
GRG-SC iI-·_'0,I.'

, ti'F' n- O.g!j Ó7Ö 6�!I'�2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·DeputadO- ··pede
r'. �.ßI'-,' 'E·�l .. (.:� It "",,! ,,:.

"O ,�epu,tado e����.�ª}.

N'agib' ?:a1tar 1<"�(POS, ,Rrq:
IWnqjQt.i-�e na !ri�_41la, da
./\�§e��lét;;J; ",l-EWislatiya
�p e�taQO, spbre .aques
!�9 <I'� loteamentos irre
gula��1 que. não fiJe'1-
dem as severas e- sadlas
deter�!,",açõe� da "ei ·,fe�
deral nO 6.766, de ...•

t9-1�:-19,.e solicitando, a

v ''',,' 1 I�fr:/:t ',2tC f;I',"'",:",

requerimento, eny,io .-del
telegrama do Governador
do Estado e eresi�. da
RepúbUca, para, que .sela
Inclufdo os p'o,!1selhgs Re-:
gionais de Corretores de
ImQvei� .entre.. os tÓrg��s
fiscalizadores. da citada
.lei.'·1: leste OI pronuncia-
mento: ,

.

.' 1

'�Há dlae, abcrdel ges-

maior fiscalizacäo
�. PI\GINA4

loteamentos
.

. r �,j " I' '.
,

J ••

, IJ l) 1 �
'í' ,;.�, j .J

to�� ytl>'�TIg�t'oteamentps nuncíarnenro surtiu efei-' gionel, pelo
A

zelo e em-

inescrupulosos que nao to. t: que receIJi d9 pra- .p,sn,hprq4s, �em. demons-
correspondem às

cara;-
sidente do Öon'selho Re- trando em p�eserv�r a t�

terrsticaSi maravilhosa a
gional de Corretores c;l�

. 49 C��Pi' a Idonelda�eseque são apregoadas 'a _

I
Imóveis, desta Capital, boa Imagem da valoro a

pla e . fartr�I1J,���e .. por to-
c openuno e vallose expe- fl!1l.��.,dOSl ç�n:�tores de

do,s, 9s ó{�ãQ���e' cornu- diente sobre o assunto,. JI'l1�V�I$ ele nasee Es.tad�
, ri�ç:�ç�o,� !m'Qy,�r{>8gl!;n'i em que me permito ler, nes- I&�I talT\p�m -,qlt� o P,(es
�I:>�oruto, ..,,"'corJe�p.plWetn te momento. ., ,den�� <le�se .

GonselhQI
à realidadfe�' , �. t,l..; "Dou os meus para- Aqul"n? Sllv�lra de, sou-
"Estou satisfeito por- • bens ao ilustre Presiden,. ,��? �'elteou, Junto ao. Ex".
u e r'p'd pr'" te e membros desse Re- mo

..
Sr. .Gove�nador d:?,q ,e o m r��'r�" l!il. I,,<?,,., ,( � .

.' 'F�tst<il9 ,��!.:Rrefeltos MUnir"
, ,,-

- r; _: t: 9-�pa�
,

delegação. de en�

C f 'h·
'

törí 'cargo 'd!e fiscalização dos
on Ira a·. IS ,O�lau.' IQte�Ille,Iill�l�\ em todo Q

��taçfp, nos ���mool da lei

he�le�m n��n,·6.7P6, 'g'e,19
"�e,,t' d.,e�.�mQro, "Qßi- 1979,
RlI§I, ;lel?@belßce �nowo es�.

tÇlWtp,p&.rª o I,IS�,,ºO solo
�lJ),., tpgg" Q ,pars, ,,' abllan.:
gendo e disciplinando"
��pecialmente, a estrutu:';
ração é aprovação de 10-

l�am,�ot�" "I' ',-,

tJ t.;.,L�·.�'� "" � 1
.

. �

��' .. �:��. f� •

Ja ln�rig�l1a Q" problema resguar-d4 J� a bo� @lica-
,dostl,n:\optepios, ,1br;a$j(ei-' ção da economia popu
-ros .9Ue, ',depoifl...dec4;.de- ,'lar.
nUlj\9iado� por., irreg.ulari-, "Naquela cportunldade,'
dades . � QQr I,Jm� torna- abordei também, embora
,clfl de ,.ppsiç,ijo qg, Govar- i

'rapidamente, " as inQma-'
..,'lo;lIFeçler�I'I'· ,;��perQ que' ras irregularidades e fal
voltem a cumprir' a lei e I

catruas ,qy� e_�tãÇ> _s�ndo
.

a deeempenhar crlterlo- cometidas centra a es-
samente as. suas obriga- cassa economia: popular,'
çöes ,sociais, que, são. o pelos donos de toteamen-

Coluna' Rolári�
I Palestra no Re de JARAGUA DO �Sl.lL, p

dia 04.03.80
- 75.� ANIVERSARIO' DE ROTARY -

___-------__....___...... ; ,I ,

75 anos de vida: Sêm' dú-
• vida';" um "acontecimento 'ma
ravilhoso para uma organiza-

I,'ção.'·' ,

"'Nenhum . 'ldos quátro ho
'mens, que nq dia 23 de feve
reirö' de 1905 esta,vam reli
'Ridos no escritóiio do· enge
'nheiro de ,.minas Gustavus
I li.oehr, imaginava' que o mo-'
, vimento inidiado naquele dia
tão"" memorável, alcançasse
'um desenvolvimento que ho
je,>' registramos. Nesta pri
"lTIeira reunião; Paul, P. Harris
· diziä" a seus três compánhei
ros (Gustavus Loehr,'Silves

·t�r Schiele e Hiram Shorey):
"Por que não haver na gran-·

'CIe -Chicago uma sociedade

co�posta justat:nente de um

homem' de cada .

ocupação
diferen:te, sem 'restrições
quanto às suas convicções
/�olfticas

•

oli religiosas,' com
ampla tolerância .de cada um, �, '.

, pelas-'opinióes dos outros?"
pelas palavras de

-

Paul
Harris podemos notar que a

idéia iniciai, era a 'fundação
de um clube-' na cidade de
Chicago, que naquele tempo
viVia 'uma éPoca diffcil, com

",ma sociedade corrompida e

-o"'banCIiiismo" "agindo IIvre.
mente.

Esta fun�ado o Rotary. E
a semente lançada naquela
reunião, transformou-se nu

':má 'ärvore fr'ondoza, '

esten
áen'(f'c)'Sséos ramos a-154paí
MS fi regiões geográficas.
'Sômos' tiOjê mais 'de 850.000
<;rotilriä'nos ""'irmanadós no

·

ideal de serVir; de lutar' para
jllJrii'li'melhor compreensão en

!'t're 'rotS t'hómêns �
e phra uma

"paz duradoura entre as na-

çõeS:
As ativ�dades des'éhv�lvi

das e Í'éalizadas; nestes 75
anos, pelos' rot�rianos, em
suas éomunidades são, sem

�;dúvidâ' um marco . -incontes
táve!. Muitas, obras, as vezes.
"bMtante signi(íéativas, fica
'ram inte'lizmente no anoni

" matô e' nem" 'os 'companhei
ros mais novos 'de, um clube
'dela' tGmàram "conhêcimento.
""É talveZ"urrià das' razões de
o" RQtary International ter su
ge'rido aos' cluties 'a escrever
à sua história, para cómemo�

'. ,ar condignamente o' Jubileu
'de' Oiamante. 'Lembro' aqui

• palavras' de 'Eurico' Branco
Ribeiro, de saudosa ,memó
ria, médico, escritor e rota�

, riano autêritico que foi. 'Pala
vras estas contidas numa

,lpalestra< por el'é proferida no

A:C. de·' São Bernardo do'
· Gampó, nas vésperas do JU
'I:iileu de Ou�o de R.I, e que'

, continuam aiooa ,haie tendo
o séu valor: "Realmente, ao
se tr$t1spór um märco salien�
te de u,ma vida, manda a tra
dição que se percorra' á me"

mória pêlos �dias decorridos,
• numa �cordação panorâmic!l
·

d9S fatos registràdosi,n a fim
· de se 'avaliar o acervo das
-realizações, a fim de se veri
fklar o mais que,' se "poderia
ter feitp, a,fim da,melhor se

apreciar a situação existeri-
,·te, a fim de se poder progra
mar com mais justeza as a

tividades que -devem ser de
senvolvidas. ,i: o passado a

nos mostrlfri as obras' dos
nossos ant��essores e a nos

evidenc,iar a$ omissões. injus
tificjiveis. r: o presente a nos
appntar mil e um�,,'JlOssibili
dade de comprovada eidqui
bilidade. E' o por;vir 'a nos

desafiar 'a 'imitação dos que
já p'roduziram e a superação
(las Iniciativas ant�riormente'
cumpridas.
Em muitos clubes, princi

palmente "n�s '''m'ais: antigos,
as 'realizações . do passado
são desconhecidas pela maio
ria dos sócios, permanecen
do reavivadas apenas aque
las que

-

a tradição consa-'
grou como �ignas de Uma re

produção anuaL' Os, rotaria"
nos recem-i�gressados nos

quadros sociais e mesmo

muitos dos que a eles par
tencem de longa,data, no ge
rai se colocam superficial--

. "

sereà tia nátureia! ·Eles cui
dam �de 'Vössa .' allme'ntá'çãd
saciam vossa sede com sua

água piira! E através do ar

'que aspirais, conduzéin for
ças solares ate vós! Jamais
desperdiçais alimentos ou

tê lnter-palses- BraSiI-Alema-
.

nha, do qual sou integrante,
na cidade. Ele '-Frankfurt.

'

É ,o Rotary em movimento
C;onstante.

,

Mas não podemos esque
'cer estes' noss'es 'querido's
jovens do 'nterae! e' Âcla
racl. São atualmente 3.573

.

'nteract Clubs em 73 päises'
com aproximadamente 78.606
sócios e 3.212. . Rotaract
Clubs em 78 parses com

aproximadamente 64.2:40 as-

sociados. E estes jovens •

água, para que não entris

teçais'os sempres djspostos
espíritos da naturezal!' -Quão
,palavrfas, sábias ,estas dos
Incas. E o que hoje estames
assistindo em toda s' parte,
é a destruição: da. l"atureza
pela mão ,do homem. Sem
uma natl-Jreza equilibrl/-da,
não há sobreviv&ncia. Por

tanto, Ei conservação da mes-

!lho?"
c

Todos os que acompanham
'o Rotary, sabem 'das r'eali
zaçõ.es extraordinárias . Já
feitas. ,Sempre . quando um
terremoto, maremoto ou ou

tra témpestade deixa seu ras-
· tro de destruição e sangue,
o Rotary está presente para
ajudar, para amenizar. E, re
centemente, o programa dos

· ";i-W' . (SaiJde, Fome e Hu"

,manidadê), lançado pelo ex

Presidente do R.I., Olem Re
nouf, um programa tão jo
vem, mas com grandes tra2
balhos já realizados ..

A nossà Fundação Botá
ria, já tendo distribufdo mais
de' 13,000 bolsas de estudos
e que, para o perfodo de
julho 1979 a junho 1982,
comprometeu';se a despen
der US$ 34.500.000 em seus

programas.
O programa corajoso' do

presidente Bomar, às "Coh
.ferências da Boa Vontade<',
reunindo rotarianos de, paí
ses ··em conflito. No mês de

· novembro reiJriiram�s'e 'rotà
rianos e seus convidados,
�e 21 nações africanas' nti
Ilha de Maurrclo. Em janei�
ro, na. capital uruguaya, Mon
tevidéu, uma reunião entre

argentinos e chilenos, discu
tindo- seus problemas e '!bus
cando soluções e suges'lões
a serem . apresentadas' aos

seus' respectivos, govemps.
Estão lá 'os Comites Inler
pafàes, com :a finaTi'dade de

aproximação de 'crUas na

ções, tfoca de' idéias, inter
cambio de, jovens; etc� Na
:-semana' !!lassada, dígo, na
próx.ima semana uma' reu
nião. organizada pelo comitê

.

Brasil-Argentina, para feste
jar o Jubileu de Diamantes
de Rotary em 'Fóz' (;io Igua-

c çú, com- a participação de
rotarianos e seus familiares
da Argentina, Paraguay e

Brasil e, provavelmente ain-,
da do Uruguai e Chile: Seni
'sem dúvida; uma Eionita' fes
ta de congraçamentô.
No próximo mês de junho,

,logo após a Convenção, In
ternacional ,do Rotary, em

Chlc'ago, reunir-se-á o Comi-

muitas vezes envergonham
.

a nós rotarianos,. pelos tra-'

�alhos que estão realizando,
em suas comunidades, dan
do�nos vêrdad�irás 'lições, 1)0
que é possfvel fazer com

I;!oa :'vontade. A eles nossa

admiração e respeito.
E deste movimento mara

vilhoso faz parte o' R'otarY
Club de Jaraguá do Sul, ho
je festivamente reunido pa'ia
comemorar o 75° �niversá
rio de RotarY� ConÍpletá.'ndo
110 pr6ximo ,dia 14 de 'riiàrçó '

seu .28° aniversário de fun
dação, já deu m�stras sufi
cientes para conquistar o

respeito e' a admiração do
pOVQ jaraguaense. Esta cida
de, ,num desenvolvimento
extraordinário, graças a sua

gente tra�allíadora e' em

preendedora, Já �entl�· e

continuará sentihdo a
.

pre
sença de Rotary em sua co�

munidade. Certeza absoluta
tenho, que também este clu-
6e acompanhará o cresci
mento"de suá' cidade, de
senvolvendo):seu qÚadro so
çial, para poder continuar

.

�ando sua valiosa colabora
ção ..

mente sob o manto da insti- '.{TIa merecem atenções"espe
,tuição, sem pro.curar se a'- , ciais de todos nós rotaria

profundarem no conhecimen- nos, para. o bem da comu

nidade em que vívemos.
O COmpanheiro Jo Nugent

escreve na última Revista
Rotarial1a (EnerolFebrero
1980,' pág. 4): "... ao che

�ar aos 75 anos, é um mo

mento em que devemos dar
uma parada ,e fazer um in

ventário; para cOntemplar o
,

. caminho 'percorrido, e as

obras reali:z:adas. Mas tam

bém. é um momento de con

templar o presente: Onde
estamos .hoje em ,dia; .,que
estamos fazendo?; estamos'

dirigindo-nos por bom cami-

. ,

Não poderramos finálizar;"_,
sem tecer' ·algumas palavras
em torno da mulher e que
tem sido' Um dos' sustentá
culos do movimento e utlli-
zo-me mais uma vez de pa
lavras de E;urico Branco Ri
beiro: "A sua presença, por
�i só, nas reuniões rotárlas,
emprestando-lhes .

a ·Ieveza '

'da sua graça e o encanto
da .sua palavra meiga, já é
um esffmulô-"e' 'em' cónforto /
para aqueles que,' das horas
de' lazer, depois de' intensa
labuta profissiori'al; reservâm .

preciosos instantes para se

�edicar aos im"erativos da
c�uzada que aceitaram. ,.;..

� 'i.,. \

Por essa cooperação va

'liosa, rendemos sempre, os

rotarianos, o p.relto do-nosso
mais profundo reconheci
mento e aqui mais uma· vez
o externamos, diante de tão
distinta pleiade

'

de d!ltnas
que estimulá os esforços 'dqs
'elementos deste ,clube". E

• '. .
t -

.. r ,�' l' f�"" oi·.. �fmalrzo com uma or�ção ao

ex-governador· Joseplii -W.

Fuld, do' antigo distrito 165
{hoje 542:) "Pai todo pode
rOSO, nós VÓ§ agradecemos
por' nos terdes dado em Ro

tary a oportunidade de ser

vir. Fazei qu'e nos conser:
vem�s sempre 'o 'nlvél dos
ideais da étiqa e dos prin
clpios basilares de Rotary,
contribuindo assim para fo
méntar e p'r0n:ldv�r a àmiza-:
de e a paz entre às n,ações.
E que não deixemos riunéa
ae dirigir para Vós' 6 nOsso
.olhar, para que sejais o :no�
so Gui:a na obra que preten
demos realizar. Amén".
Januário Stinghen - Preso
do R.C. de jaraguá do Sul

to intrínseco c:lo movimento
rotário: A tábua cronológica
da vida dos clubes;' conten
do a'relaç.ão dos pro-gramas
executados, fornece ao neó
fito e ao despercebido um

quadro riftido da ação rotária
e dá-lhe a oportunidade de
vislumbrar falhas e de abrir
outras veredas. t:' lição 'para
os novos; é fonte de reabili
tação pata os displicentes.
Analisando-a, qualquer 'ro

tariano pode melhor compre
ender o seu próprio papel
dentro da instituição e en

contrará estfmulo para con

du�r a sua "atividade pes
soal no se�tido' de inscrever
nessa mesma - tábua a9 Ie

trl:!� douráda's"de um empre
endimento útil, A tábua his-'.

/'
tória é um espelho que apon-
tará os exemplos 'a seguir.
E se, por muito noilo, um

clube não tiver ainda um

passado de que se ufane,
buscará ele nas tábuas his
tóricas de outros clubes a

fonte onde se inspirar para
as realizações que lhe com

pete concretizar. A tábua his
tórica é.o vade-mecum do
rotariano.

A tábua histórica é o li
vro aberto da conduta rolá
ria. Organiza cada élube a

tábua histórica e estará ples
tando um serviço, i"estimá".
vel para ,o progresso' do mo-

vimen·to".
Assim sendo,- que melhor

maneira de festejar o Jubi�
leu de Diamante?

Rotary, durante estes 75
anos tem evoluído, ac'ompa
nhado o desenvolvimento da
sociedade e seus problemas.
E um dos problemas a que
Rofary. está chamando cons

tantemente as atenções, é o

meio :ambiente, recomendan
do qüe cada clube tenha
sua eomissão a respeito. I:m
muitas comunidades a polúi
ção já está tomando aspec
tos g�aves. Mas não me vou

alongar aqui 'sobre assunto
fão .. complexo, mas. ,citarei
aqui' o 5° mandamento dos
Incas:"Fo'i num mes de agos
to, aproximadamente no ano

de 250 depois de Cristo, .que
os Incas celebraram a pri
meifa solenidade no templo,
reconstru[do do desapareci
do' Povo dos Falcões a "Fes
ta da Iniciação". Dirigindo
se em seu primeiro manda
mento ao Nosso Senhor, o

,grande Deus�Criador, encon
tramos no quinto' ensinamen�
to as seguintes palavras:
;'I'Respeltai Ollja, a Mãe da
Terra, e Inti, o Senhor do
Sol! A' influência deles per
mite que a Terra respire e

viva! E lembrai-vos com gra
tidão dos muitos e muitos

� ",,;'. ,I!.
O que se ��Vtti na �ma-j

na de 30 de março a 05 d�
abril de 1950?
- limar' Carvalho, de São

,

'FrancisCo 'do Sul, lia a man

chete do OORREIO DO'POVO, I

:que traduzia o desespero d:os,
exportadores de banana. Do
longo artigo, extraímos o se-:
'gulnte tópico: E é' o que está

sucedendo, illualmente, nàque-\ .
.

Ia região. O fruto apodrece
nos' bananais, e nos a'rmazens"
por faita de transporte, ou 1T!e
Ihor, por não, a,tender; a

R.V.P.S.C., às multiplas e jus�
tas....solicitaç6es ., dos ex:pqrta-,
dores. E as viaturas vazias
passam e repassam: pelas es-"
taç6e!l de Jaraguá do Sul,
Gual'âmlrim e Nereu RamoS,'
em flagrante acinte aos ho
mens que espera.m auferir a

renda' da venda de 'seu produ':'
to, aguardando, apenas, graça
do transporte... \E 'ele não che-
19lt, '8- banana arruina-se, o

tempo e o dinheiro são perdi
dos, a crise atinge ímediata7

! . mellte o·' cOlono e a região.
Porque não 'atend... essa g�n-

... HA 20 ANOS

- "Em Jaraguá não dá dis-.
So não! A Liga de Futebol de
Araxá lançou um,a "bossa no

va" em sistema de a,rbitragem'
de jogos de fu�ebol Além. _ dos.
bandeirinhas, a partida é api-'
tada por dois juízes,_ um em

cada lado do camp,o No últi
PlO jogo oficial, os dois juízeS
se engalfinharam por causa' da
marcação de um pênalte. Fa;
rain separados pelos jogado-
'res".

,

- "Coin déstl'_o a Europa,
embarcou o senador catarinen
se, Sr.. Irineu Bornhausen, em

companhia, de sua Exma es

pôsa Da. lIIIarieta Konder Bor-.

.

nhallsen. Entre outros países,
o Ilustre homem público e fu
turo candi(fato a gpvernador
do Estado, visitará a Alema';
nha, Itália, Polônia e França,

.

devendo ,retornar ao Brasil na

primeira quinzena de 'majo".
Por coincidência, no dia 25
de março de 1980, dia'do seu

8SO ano de nascimento, mais
d, 3 rnil pesso�s participaram
da, sotenid,d'e de inauguração

.

do. monumento ao ex-governa
dor, no alto da Serra do Rh)
do Rastço, por ter sido ele °

• grande impulsionador do de
senvohtimento daquela região;

... HA 10 ANOS

- José Castilho PiJ,to, e�

crevia o artigq intitulado
EXEMPLO A SER IMITADO,
- Resposta Argentina éjI0 Ter

rorismo, comentando raplo de

diplomatas, assaltos em· ban�

cos, seqüestro de avi6es e as

ssassinatos de 'homens" mu

lheres e crianças.
- Paulo MoreOi escrevia a

'coluna O QUE VAI. PELO

LlONS, 'o artigo intitulado -

MA�'ÇO EM
-

RETROSPECTQ,
comentando a Reu!llão do Co
mitê Assessor, com a presen
ça de aproximadamente 1200
pessoas.
- �'o Senado da República

elegeu o Senador João CleQ-,
phas para- seu presidente, en-'
quanto' que a' CAmara Fed�ral
de Deputados elegia seu pre
sidente, Dep. Geraldo Freire. A

notícia repercute em nosso

meio� já 9ue o nome ao .��
nadol João Cleophas está in

timamente ligado ao nosso

municípiO, ao tempo em que

; Der EV' ltapQcu-Fritzljl
03/81), .

, r

�te, já tão infeliz no precoce
apodrecimento do produto que
bultiva?"

.

- Rodolfo 'Olsen, grande
industrial e 'amigo de Jaragu'á
do Sul, erà':hOmenagéadö- com
uma churrascsda; no dia 30 dé
março 'lQ Clube Atlético Bae...

·p.endi. As saudações foram fej�
tas pelos Drs. Arquimedes
Dantas e Priamo Ferreira do"

Amaral "I�'odolfo Olsen agrade
ceu ali sauda.ções e desejo�
a

.

todos' Os. seus amigos mui;
tas felicidades"� ao ",unicjpio,
as maiores' prOSperidades".
- "Foi ,djvplgado llm C.Q

municado da Associação Bra

sileira de Astronomia', an... "_

ciando p�ra �miríg9, dia d�iS,
um eClipsé, d�, l!Ja".
- Por se terem extraviado,

os clichês ,0 CP some�t�' �m'
2/4 publicava a formatura das

professoras do Curso Normal

Regional Divina , Pr�vidência.
Estéria Lenzl '{II a o.radora da
turma e a, demais ft>rmahdas:
Esmeralda S,ãn'Son, lídia Viei-,

" -, .

ra, Clayr iKlüppel; Augustâ Pe-
dr; e Regina'Finkbelner.

construindo em sua adminis
tração, a Estrada do Rio do .

'

Rastro, a primeira rodovia cê�'
nica de Santa Catjlrina. ,Esti
veram presentes Da. Marietà
'Konder Bornhausen, o Gover-'
nador Jorge iKonder Bornhau-
sen, Paulo KOnder Bornhall
sen e Roberto iK;onWe,' $or
nhausen. O Presidente da .. As-

,sem�léia, Dep, Moacir Bérto
li, na. oportunidade, anunciou
a aprovação dê uma .resolu
ção que cria o Centro � M.e�
mõria Política Catarinense, que
de,ntre outras finalidades, ob-

.
jetlva editár' as Diografias dos

ex-governadores, a começar
ainda este ano, pelos ex-go� )

vernadores 'Irineu Bornhausen,
Nereu Ramos e Hercilio Pe
dro' da Luz.
- ,O sr. Doutel de Andrade,

.

segundo reportagem da, Rádio
,Tupy, -informava que a \Íni�
I soberana para resolver a si-

, tua,çãQ,�do< !�a��lh!s"?o
.

,(�TB) ,

em Santa 'Catarina é a conser-
•

vação de seus membros e que ,

o partido tem candidatos pa
-rá a'''govérnança estadual, dos
quais se destacam os Srs. Car-

.

los Gomes ® QliveJra,' ex-se
nador e 'o deputado estadual,.
Walmor de OliveIra.

foi Minjstro da Agricuutura:
carreando . para Jaraguá do
Sul, generosos recursos que

cul",l'laram com a construção
do ,hOje Parqu, Agro Pecllá.
rio "Ministro Joio Cleophas".
/IIossos CUIIIPt;mento$' ao ilus
tre presidente'do Senado Fe
deral.

- "De 5a., para '6a. feira
Santa, foi �ssaltada' a,'
IgreJa Evangélica Luterana de

Jaraguá . do Sul. Os larápios .

entraram numa das dependên"
elas da Comunidac!ep" de lá re

tirando uma máquina de so

mar e a quantia de- 168 cru�
zeiros nQvos; Em menOs, de 3

.mêses é este o segundo as

salto a. 'uma 'igreja em nossa

cidade. Como se recorda, há

questão de mêses atrás, a Ma
triz foi vítil"a de audacioso
assalto,' 'ocasilõ em que fOlam
arrombadas as caixas de có
letas que' se encontravam den
Iro da igreja.

.

. ,

,;,;,� ..
�

� !.�I\,.� .... -
-: �

,::h,;,; Iggis!ªç�o ",,, fe,deraJ
invocada procura dar to:
das as. garantia.s" ao adb
qUirente de qUalquer lm�
)!.�!,., c9Jl1J.n�ncto., severa§'
penas aoS! ln�atQfeS da.
lei, àqueles que direta ou
indiretamenté p-articipam.\..,,,,, .. .._ -r p ,', • �. �., .

ou se acomphclam 'para
qll'ê"" as "transáç5es de
terras, de lotes' ou de

.

prédios' n'ão se' revistam
de rodas as garantias le:
gais.-

!fE para que essas pos
s-Iveis 'infrações não ocar')..
ram, o órgão- d'e classe
dos Corretores qe Imó-
veis de San.ta Catarina,
através, do Conselho Fe
de,ra:l- de

.

� Gorretores de)
Imóveis,' deseja a inclu
s�o dias' Con:s;elhos Re'
gionais dá Corretores de
Imóvei$,'entre os órgãos
fiscalizadores da citàda
lei n'o ...6.766/79. ..,

"I: o que esta Casa vai
s-olicitar do e!Xmo.,' Sr.

. Pre�jdeote da Re'públic�,
a�, aprovar o requerimen::
tó que, estou apresentan:
do".

1 _

dia

,,'

o
Araruta

Há cerca --de quatro
HaROS, Santa Catarina
perdeu o comando
acionário'da Consul pa
ra São Paulo. Mais -re

centemente, o mesmo
aconteceu com Frigor,
do Vale dO' I tarar, que
também, foi parar em
mão.s d.ß paulistas.

Mas a

bém tem
araruta tam
seu dia de

mingau.
<.. A nossa Weg" de Ja- '

raguá da Sul, numa
prova de maturidade

. do empresariado: cata-'
rinense, acaba de as
sumir Q qontrole, aC,ia- •

Rário da Asea .lnduß-,
trial Ltda., de São Pau-·
,lo, d�dicada a produ'
çãg de sietemas i.,dus
triais integrados elétri-:
cOß..eletrônicos . adqui-'
rindo 55 por cento das
ações. '

Mais do que isso. As-'
sociada ClQm a mesma
Aseà� irá construir uma
nova fábrica em Jara
gu� .- a 'Weg'-MáqUÍ1\'
nas SIA" - para pro
duzir máquinas elétri
cas de ,grande ,porte,
ficando com 80 por
cento das ações e a

multinacional sueca -
cO'm 20' por cento.

O Esta�Q, Ed. 19.649

..
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" '.H;I l(( .li ,� AVISO AOS ACIONISTAS
�t .' '/ e.,' " �,:::J,1 Ii;fll_ ,I ��. 1- I

' P

,tJ "�' . .Ã:cliam,se�ã�Hispostção' dos. Senhores ,acionistas;' nà se-"
.

de social da' empresa, 'os' documentos a que se refere �
art: '133 da 'Lei"rt.°':..6.404-de 15.12.1976.

'''1(, ·: .....v.·, A DIRETORIA
'o,ut"' ,I

,:":J! ·f ' , I
. EDITAL BE OONVOCAÇAO

,
"

" , II.., ,,� .• , > )
.' IASSEMEII,;ÉIA'-GERAL ORDINARIA E

;;:_,<", .• ' •• , -EXl'RAORDINARIA

'IJ. I' f '1

" _,
, ,

� . Ji,:' saó con�idád�S . os ·Senhores acionistas desta' Soci _

,.1 d�de':An�nima,',para"reunirem-se em Assembléia Geral O�
I' dinärla e' Extraótdinária; 'a realizar-se no dia 26 de abr'I
'de 1980 às '15 heras; na sede social da empresa, em Ri�

.', Cerro, Km ·14;�neste munlcíplo de Jaraguá do Sul Estado
" de .Santa Catarina;\ a -fim de tomarem conheci�e�to dis-
+-cutírem e· deliberarem sobre a seguinte _,� c,

; ;��!' f., f' ... -
,

.. '! •

... .. ,.. .�

,.1, pt .,', ... "; •• "" - 'ORDEM DO DIA
(J� ",:t \ ,,'" ,/'.l...'

'

1) - Apreciação, 'discUssão" e aprovação do Helatörío

,

da Diretoria e as Demonstrações Financeiras relativas ,ao
, "exercrclo. social encerrado em 31 de dezembro de 1979; _

�'} " �2) -:: belltiierar sobr� -a destinação do lucro Jrquido do
" e!Ce�9!�I? e a distribuição dos diVidendos;
""� 3! -Eleição da diretoria1e:fixação dos respectivos ,ho-
� norAnos; ,

, ,

,

,�

< .. 4(-:;: A_u.m�nto do Capital Social de Cr$ 1Ú�0.000,00
para . C� 2�.900.0�O��0_ m�dlante capitalização da Correção
MonetárIa do CapItal re�lizado e de outras reserVas;

5) - Alteração parcial do Estatutb Social'
.6) - 04tros assuotos de. interesse da Sociedade._

-,>:(�,. j,.J

JaÍ'a'guá do Sul (SC), 14 de março de 1980
,_

Edelfraut, Bauer Gumz � Dir. Presidente .

t " . ,CPF ':1. 066,570.959-53

::'C.:·:��Témpl��eDfVargas ",

.

'''_ de lido.Domingos Vargas .:_ .

-

. S�RVIÇOS , COM> RETROESCAVADEIRAS
.

E 'TRATORES DE ESTEIRAS .

q" '- E-
r

.

'

ruhos-- ..�Santa Helena'
TUBOS E ARTEFATOS<DE CONCRETO

�

, EII!I GERAL

Rua JOinville, 1016 ;__ Fone: ('2-1101
JARAGOA DO SUL -:-. Santa Catarina

CRC- on2

CONTABILIDADE _ SEGUROS _ PROJETOS DE

,FINANCIAMENTO -. CON-TRATO$ E SERViÇOS EM GERAL

ESCRITÓRIO: Avenida GetC.ll0 Vargas, 79

Fone: (0473) 72-0616 - CaiKa postal 83 ,,' .." '.,

,.",:-:'

"

,89.250-'; JARAGUA DO SUL -'Santa Catarina.

Canarinho
.' TRANSPORTE URBANO,

'INTERURBANO, EXCURSõES.
"

I
\ .

A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo

comoção, colocando:� disposição modernrssi
'mos ônibus, com pessoal especializado, possi":
bilitando uma viage� tranqüila, rápida e segura.

,_ I
,

Programe bem! Programe CANARINHO - o'

t�ansporte carinhoso.

'JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Deplo. de Brle-
CRIAÇAO DE LOGOTIPO�'

CATACOGOS, FOLH�TOS,
ETIQUETAS.

- FOTOLITOS -

GRÁFICA AVEfJlDA LTDA:

\ '.

..

',I. ,Ofl·�na,�, d'o TI-hélIO·tllII � II, � <t:": .. �

_- .. �,..J ... , •• _._ "..�
.... .".•_,,, •.• ,�� ""(.'\.�! \, ...�

" j,. _ .... -r ..... ..,. �,.. ... ,

I,
, -

- .,

,.:- -:- de Tibério 'Hilário .,Murar.a ..,...: -1-1 '"

'... .;, ... _ ··T�:�
.. '", ,.., .,. '.),

.
, Especializada em Volkswagen, com serviços'

de mecäntoa, ,ret(fica de motores, regulagem
.de "carb!Jrador, serviços de làtaHa" €i plntura' 'em
'qualquer m�rcª, de carro.

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

. " r,",:" _".�
� , .', J.," \,4' . -, '\,...... ""

.- fi' "... , ,,'. � T".,.f \.

Rua Leopoldo Malheiros, 67 - 'Fones: 72-0107. e
72-1059 - JARAGUA DO SUL -- S. Catarina

.

It-

..

Se voci quer comprar ou vender um -imó
vel, procure, a EMPREENDIMENTOS IMaBILlA
.RIOS· MARCATTO LTDA.

A segurança da sua compra Ou -da sua ven
da, uma gárantia segura de investimento.'

"

.Empre,n'dimenlos
Marcàtto

Imobina:rlos'"
Lida.

Av. Mal. Deodoro,'1.179 - fone: 72-0166
I

JARAGUA DO 'SUL SC

f'

Foto Loss -

FOTO CINE SOM
.'

-.'

OS· MElHORES EQUIPAMENTOS, AS
·MAIS FAMOSAS MARéAS.. ,

...

-
- FOTO REPORTAGENS

- C1NE REPORTAGENS

SOM AMBIENTE.-

Construtora Seria', Ltdá.
CONSTRUÇAO CIVIL:, ENGENHARIA E

COMIlí:RCIO DE MÄTERIA[ . -,' ,•.h'"

DE OONSTRUÇAO. I

"

•

"-1 ..

Rua João Picam, 94 - Edif. Carlos Spezia
Telefone: 72-0214 .

"

JARAGUÁ DO SUL' STA. CATARINA
I'

') Reloioar'ia Avenida ':'
QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO,
PRESENTEIE COM'! AS SUGESTõES'

... "I"

QA RELOJOARIA AVENIDA.

Conheça as sugestões' em jóias, 'relógios,
I

pra!arias e artigos finos para presentes e rece
ba o atendimento com o carinho que' V. merece.'

,

Av•. Mal. Deodoro, 431 - Fone:. 72-0038

JARAGl!A DO SUL SANTA qATARIN�

,I

,
"

Serraria e Beneficiamen'lo

Madeiras Rio Molha lida.
MADEIRAS IMUNIZADAS, FORRO,,"TACOSr ' \

ASSOÄLHOS, LAMBRIS, MEIA-CANA.
Tudo para 'sua casa, construindo' em ma

deira o progresso de nossa região.

Rua 'Curt Vasel, 658 - Fone� 72-0550
�, I t-'

JARAGUA DO SUL ' ..!....:-
,

Sta. Catarina

i "t

parcela em·dívid'as
O Presidente ao Instituto de

- Administração Flnancelra'� da

,Previ�êncla � e ,Assistência'So
·clal,'� "'õsé - Ferreira' ·'da Silva,
,assinou Resoluçãó' na 'qual os

�Estados, I, Murilcfplos e 'sóas

respectivas ·autarqulas,' "bem
-eeme as-Entidades' de Fins Fi

lantrópicos poderão' obter até
�

17� de abrll próxlnio;-'�< parcela'
mento dos débitos de contri

buições previdenciárias, inclu
.

sive os de quota, de previdên-'
"ela, em até 120 meses.

'

até 120 '

meses
ç6es para com a Previdência serão ci.evldamente orientados,
-So�lal: " mediante apreseritaç'io '.idOS
.• "1" -", ""I ,,,,, seguintes formulários! ""'-':>"
• De' acordo .alnda ·coni,:as "a)"Pedido de 'Pdrc.I�-.fiérttó
-orientações' do ,Presidente -do 'b)' Demonstrativo .diil·'Di�ci.a
lAPAS, -as Entiãades de' Fins -" • '_ ambos pode"-'o' Sijr
Filantrópic:ios' também poderão

- � .. adqul,idós'''em papelariäs'
,parcelar�sua" 'divida em' fasel ''C)'Conflssão de Dívida' Fis-
judicial, não alcançada por cal, que será fornecido pelos
""senten'çà, desde que eletüern -proprlos �ói'giOs' 'LoCais' d� IA-

o pagamento das des�as, PAS;
.

custas, multas ,'e honorários No . caso das Entidades FI-
..dvocatíclos, quando devidos, lantrõpicas, além desses do:;
pára qué' e Instituto promova cumentos, deverão apresentár
a_ suspensão do 'procedlmen- Certificado de Filantropia e

to judicial. 'respectivos Estatutos pára com-

provar que seus Diretores ou

PARCELAMENTO sócios não percebam remune

Para -obter parcelamento, os � ração nem usufruem de vanta

interessados deverão procurar
.

gens ou benelicios, "

o órgão local do lAPAS onde O . parcelaménto será',-conce�
dido em aié 1120 meses conse-

Esta medida faz parte das

providências adotadas pela ad�

ministração do Ministro Jair
. Soares; no sentido de -facilitar
aos .contribuintes em débito, a

regularização. de suas,obriga-

avulsas
SILVEIRA JONIOR

-r-
-Teatrinho do câmbio negro:
PRIMEIRO ATO

B Êntre as fantasias lúcidas do meu neto Roberto, uma
. '. I

delas �se relaciona com o seu desamor à 'verdade, Outro

• dia. ele disse lá na escolinha dele que 'a mãe haviai morri
dó, Quando o .coleguinha viu o Béto acompanhado da mãe

assustou-se e .perguntou:
.:_ Entãá 'a tua mãe não tinh'a morrido?

,1 O Beto disse que sra brincadeira, mas a minha fi-lha

chamou-o aos brios:
,
- 'Então, meu filho, você vai' dizer uma coisa' assim?

Você não' tem pena' da sua mãe?
l E o Beto muito c0J!lpungido:
- Tenho, sim, mamãe. Eu até chorei.,.

.'�
A inflação aumenta assim: o brasileiro mal havia pago

a -últim'a prestação da televisão preto:-e-branco, é;omeçou a

pagar prestação da TV'a cores. Agora que está com as pres"

tações da· colorida pela meta·�e. já pinta por ai a felevís.ão
de circuito, fech.ado a cabo.

�.
Quem comprou o número de março da revista "Ele!' e

Ela" teve úma grande surpresa: colada a um anúncio"";'õê'
preservativo masculino, lá esta\ta nada- menos do que uma

camisa-de-vênus zero quilômetro .. Era 'uma gentileza ãos fa

bricantes, feita -através do Adolfo Bloch 'que, não demorará·

muito, poderá mandar colada à página de uma das suas· re

vistas, a peça, onde se coloca esse preservativo, . ,

�-
.

\

. A gente ehqhe a caöeça. de politica e começa a f82!er
\

julgamentos muito apressapos. Como eu fiz ontem. 'Passei-

os olhos 'por um jornal e li um trtulo mais ou menos assim:"

"Testemunhas de Jeová se reunem amanhã". At�balhoada
mente, imagil1ei. que o presrdente Moacir Bertoli, da Assem� Ibléia Legi!llativa, heuvesse formado uma comissão -parra."

.

.

mentar-' para decidir em que bancada vai atuar' o indeciso

'deputado jeová Amarante e que' as suas testemunhas de

poriam no dia seguinte. Só na releitur·a cai em mim.- Era

uma reunião anual da seita l;'estemunhas de Jeová.

I �
A Praia das Palmeiras é aquela que.começa nas ime

diações da Boate Capelinha Ei vai até .uma pedra enorme já
-

no infcio da Praia do Abrão, No final da praia existe uma

casa cujo proprietário se intitula também dono da estrada.
de acess0 à praia, Quem val tomar banho naquele' local é

convidado a $e retirar "porque essa estrada é minha" diz

o tal homem, 'Tai um assunto para o P�trimônio da União,
decidir, Rua tem .dono?

Cliente: Quero, comp'rar quatro sacos de cimento.
Balconista da Consti'ucentes: Custa .Cr$ 183,00 o li;aco, ,-,

Cliente: Mas há dois dias passados o preço tabelado era
'

Cr$ 124,00 ...
Balconista: MaS. esse é de Itajai e o nosso é "Ciminas". \

.

Cliente:' Míl$ eu' quero o de Itajar,
Balconista: Desse nós não temos.
Cliente: Então me vende quatro sacos, (Paga o cimento,
pega a- nota e vai ao depósito apanhar a mercadöria).'
SEGUNDO ATO.
Cliente: Mas o dep6sito de vocês.está cheio de cimento de

Itaja!. , ,

y'

Balconistq: Ma::; a.quele já' está· vendido, , ,

Cliente: Vocês estãe retendo estoque e fazendo câmbio

negro,.,
-

Balconist'l: S6 vend�mos cimento de Itajaf para quem c�m.
pra dez sacos, ai então nós vendemos cinco de um e cin
co de outro. O senhor compra quatro saquinhos de cimen'"
to e aJnda re.clama?
Cliente: Vocês estão fazendo câmbio negro de cimento. Es
tão escondendo estoque para poder vender a Cr$ 183,00 o

cimento que está tabelado a Cr$ 124,00. Vou denunciàr V0-
cês à SUNAB ..• \

.

Balconi�ta: Pode denunciar. (O cliente fez a denúri'cia, foi

lTluito bem recebido na SUNAB que prometeu autua� a fir�

ma, diante da Nota Fiscal' qúe lhe for exibida).
TERCEIRO .ATO
Cliente: É da Clmenport,

.

de Itaja!? Quero falar com o Du

tra, do Departamento de Vendas. -

Telefonista: Ele está de férias. O senhor vai� falar cóm o

substituto dele.
Substituto: Em que posso servHo,?'
Cliente:' Eu quero saber o preço do saco de cimento, ;.

�ubstituto: Pra que é que o senhor quer saber?
Cliente: Pra -C9:nprar, ·ora essa ...

'

.

Substitúto: Mas eu' não' sei o preço. ','
Cliente:

•

Então "o senho.r substitui e .eDcarregado . do Setàr
•

I
de Vendas' da Clmenpt;lrt e não sabe o preço do cimenot?
O que é que o senhor 'sabe então? Tocar piano? Ou o se

nhor também'estä- encobrindo o câmbio negro do cimento
que está ocorrendo aqui em Florianópolis?
Substituto: É mas o preço do cimento eu não sei.' ..

(Cai o pano.r: cai de quatro).

· cutlvos, observando-se- que as

parcelas não poderão 'ser infe
riores - a duas' vezes'·' o· maior

· valor-de-referência> vigente no

Pai�. Par!l as Prefeituras Muni

elpals o' lAPAS concedeu a

possibilidade de" escalonarem

o pagamento 'de seus débitos,
desde que Q valor da parcela
iniciaI seja superior -a duas
vezes o maior valor-cfe-refe-

-

rência vigente' no Pafs. Este
.'" escalonamento ' 'consistirá na

· divisão total do prazo' reque
rido em cinco ,partes: .'

a) primeira quota· 'parte
10% ' t li

'�) segunda - 15% I

c) terceira - 20%

d) quarta - 25%,' , ,;

e) quinta e última 'quota -

30% ' "

O principal da 'divida serA

consolidado com os Juros de

mora e a correção rnonefäria
devidos' na data ' da apresen-

,tação do requerimenfo, não
'cabendo qualquer 'atualização

·

moratárla riem juros ve�cidos.
A DATAPREV elaborará os cál

culos,. fará-- a emlssio das

. gulas e acompanhará- o cum

'primento·'do··acórdo,.'éom base

nas informaç6es prestadas pe
lo . próprio declarante.

, INADIMPL�NCIA , ,

A R'esolução, que .Ievou o

número 57, determina que,
. ocorrendo a falta do paga-
mento de três parcelas, - conse

cutivas ou não, ficará caracte

rizada a inadimplência, o que
implicarA na atualização dos

juros de mora.,'e da correção
monefária, 'incidentes, sobre o

·'saldo devedor' do prinCipal,
apurado' mediante apropriação
do valor das'parcelas 1 quita-
das. "

Receita
. fâz

'Federal·
alerta

A Delegacilt da Receita Fe
deral em Joinville, em nota

distribuída "à, imprensai' divulga
que ó prazo.',para;" apresenta
ção da "Declaração' de Rendi
mentos" de PeSsoa Física, com
imposto a 'pagar, 'está fixado

para o dia 7 de abril próximo,
segunda-feira e para as decla

rações isentaS, até' lO' dia 15
de maio vináóuro.

I

O órgão esclarece,' também,
,- que.o plantão' do 'SerViço de

Atendimento' TelefôniCó' às Pes

soas 'Físicas "stá· funcionando

ininterruptamente' dai 10 às

,17 horas nos dias' de expe
diente· e de 14 às; 18 horas
aos säbados, atravis -os tele

fones: 22-6367 da DRF de
Joinville e 22-0134 da Agên
'cia da Receita Federal 'de Blu-
menau.

CONCURSO' .

.Informa a' Delegacia da Re
, ,r ceita, Federal em JOlnville que

se' encontram' abertaS:' na sua'

Seção "de Adminlstraçio, a8
·

inscrições 'do Concurào Públl
- co parà Procul'8dor ö'à Fazen
da Nacional, até 11 de abril

próximo, undo' requisitos es

senciais: 1E _ $ei' brasileiro e

estar em .dIa com ob'rlgaç6es
eleitorais e mllitatft; 2 _;_

Idade máxima· de' 50 anos,
com exce�ão para ocupantes
de' 'carg,o dà 'Administração ou

Autarquia ( Federal; 3 - Ba-
" charél ..em' Dlreito;"4'';'_ Inscri

ção na OA�; 5 .;..: Prova' de
Identidade; 6' ....:. Tua' de Cr$
800,00'e 7 - estar no gozo
de direitos pOlíticos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO povo
\ .

de medalhasEm 'confecção
A Coordenação de Despor

tos da Secretaria . de Cultura,
Esporte e Turismo, já enco
mendou a8 416 medalhas de
ouro,' 396 de prata e igual nú
mero".de: bronze, além ·dos 40
tlloféus do primeiro lugar e 34
do �egUJKIO,' que serão 'confe-

ridas às equipes e aos ven

\ cedores dos XXI JOGOS ÀBER
, TOS DE SANTA CAt:ARINA,
que serão' realizados' no se

gundo �emestre deste 'ano, na

cidade de Jaraguá do Sul.'

e trO'téus� para os
, da _Coordenação .

de Desportos
estão ultimando os preparatl·

"

vos para os Jogos Regionais,
�ompetlção que pré=sélecloné
os municípios que participam .

, das competiç6es dos Jogos
Abertos de Santa Catarina. Es-

, se ano, os JASC contam com

'

Enquanto ISso, os técnicos

Ainda
, I

em
Dona'

memória
Helena

,O pa,ssa�nto de Dona H•. queria morrer - ,juntó do
fena Jourdan Auiz� continua

repercutindo. Frei Aurélio
'. Stulzer" �istoriador, pesqui
sador, j�rnallsta e pessoa

, humana de grande sensibili
dlilde· (ele nos chama cari
nhosamente de padrinho),
desenvolve atualmente suas

atlvldaJfes . de religioso em
,

Vila, Velha, no Espirlto San
,to, cuJ.o convento. na Penha
visitamos 'já faz !llgum tem"

,po. De lá o' jaraguaense, au
tor do'Primeiro livro do ja
�aguá, noS manda, um ear-

!
" tão' e, uma· carta, eserlta por

EII�uibeU. Marta Jourdan Bar
roso j!luiz, filha'

_ de Dona
, Helena, que nos impressio
nou· profundamente. Tratan·
do-se, ·como 'se trata, de de

pOimentos que interessam à
nossa 'cldade, pedimos a de-

,

,vld� ,licença à Dona Elisa·

�e,th e � Frei Aurélio, para
" �er chegar o seu con,teú
.,. do à nossa gente e para o
" 'Centro CiviCo· "Cél. Emílio.

,
: Carlos Jourdarí", como mals

. uma lição de amor e 'de

benquer�nça� entre' os fami
.' lIares "0 'nosso

:

fundador.
Eram 22- horas de> dia lO de:

,

; março, dia em que se pas
" ,sara Dons, Rl!lena. Ellsabeth
, o • eacr8vla no silêncio da noi-
k
te: . ".Frei AureJío, amlgó.
Que �o Sr: nos dê a paz!
Muito. tempO se passo� de
pois que ,recebi seu' cartäP,

. cómunlcando a ida para Gua

·ratlnguetá.. Estava: com 480

, .� grs. de glicose. e �a vida
': o�ameaçada. Guaraer o cartão

;c..' .: e 'nuncà pude, localizá-lo, o

� ,'que'mel deixou sem rumo.
o '-, .'

I "
"

.�'MamAe .me pedia sempre pa,-
.

:' ra !,escrever 8 eu nlo tinha,

,

'1,' possibilidade, de o fazer. ·Na
" 'sua penúltima palestra, an-';t

_

': tes do carnaval, quando aln
': 'da ,sé fazia· entender, pre.

''-'''vendo 'o fim torno' a fazer
,
.... , . ,

'.' o 'pedido e assegurei que
, , tinha, fé em Deus, que en

contraria uma forma de con

:,' seguir seu endereço. Eia pe
;,� dia. I· Frei Aurélio que, com

.

"

"a' segurança de .sua palavra,
: transmitisse ao Piavo de Ja-

': �: rapá, natôi ,ou nlo, filhos'
..

' �'. de . hl.lngare_ses, alemães I ou
.' ':.' outra, qualquer raça, que fI
,_'.;/ Z8ssem de sua ferraI - uma

�
'

..

. .- ':' realizaçAo do sonho de Jour
'. '>lidan. ,Que a sua: Jaraguá ca.

{.�. mlnhasse. na vanguatda do

;;'_.'��ro, ca� viz mals con

: 'flanle na divisa, de sua ban-
o , cJelra,. onde se lia: "GRAN
...:DEn. ,PELO TRABALHO. E
,. '

- �que o Sr. pedisse a Iodos, ; el_ ,UNIA!> para um futuro
. ,promissor. Três 'dias antes
de'perder a consciência, de-

,
. vldo aos remédios, às '4 ho
.. ras.da madrugada articula-.
, va: OH! MEU POVO!;_
, MEU ,POVOI - Eu tive à
Jmpressão 'que se transpor-
taV!l para o Jaraguá. N� ar

ca, ,em seu quarto n'uma pe-
> ·quena "suíte", que meu ir
. mão, -mais velho .. construiu,
dando para· o nosso jardim,

, encontrei os �Is recentes
, ,'.. Jomãis 'dQ Jaraguá, onde um

artigo do Correio do Povo
'sobre as -suas p;6ximas fé
rias no Itapocu, me deram a

plsla para . cul'!'prir a pro

�essa, .PeDis falav� �a Sede
de sua nova Missão, no Es

plrit� Santo. ; Uns, 10 dias'
antes do Camava!, � trans-"

, feri .para, o ,neu ·qua�o. Lu

tamo_s juntas. Vimos a mor

. t8 rondando, mas ela se re

fez. ··VOI\Ou. para a' "sqlte"
,no dia 1° do correnle, pois,o
era 'I�, mt! �nllll�,:,�la�a que

mano mais velho".

"Nas semanas que, ficou'
em meu quarto dizia, em

francês, a poesia que sua

"Grand-mere" ensinava, em

criança, cuja tradução que
faÇi� é a, seguinte:

"Coragem, minha alma!
, -o tempo passa·...... a. eter-

.

nidade se aproximaI .'
"penseJ11os eil' bem viver

e bem niorrer
, "e digamos, com os

Anjos:
"EU VOS SAODO MARIE"

"Ria, lembr�ndo a caçoa
da do' velho Caffier - que
eu acho não linha religiän.
Seu intrépido coração pro
CUM·va se manter sereno,
mas eu sentia o que lhe ia
n'alma e me co�fiava: "Eu
nãõ posso mais, filha! É
bom não me deixar sozinha
e ir se aprontando porque
estou no fim,". "Nem uma

queixa, nem um pedido, ape
nas a bravura (f'e um solda
do combatendo em, sua úl
tima trincheira. ETa me dava
li Impre�o de uma vela

.

frágil, cujo pavio quase quei.'
mado emitia, por milagre,
uma luz - a, luz (I'e seu es

pírito caldeado na vida ma

ravilhosa de, seus ances

trais. Em meu Cl?ração es

magado pela ImPossibilidade
de lhe vaTer, ressurgia a me

nina de 12 anos que ouvia,
fascinada, as narrativas de
sua' �ãe sobre a vida de um

her�l Ignõrildo, .que a pági
na, dos tempos ocultara. ,A.
menlna recortava cada pe
daço de jornal alusivo ao

meSmo e guardava, na me

mória, palestras de suas .

tias, ,pols querra, mais tar

de, escrever um livro".

"No ,seu caldeamento de

raças förtes; a semente fer- /

mentarla. e -o,. Jaraguá se

transformaria: em progressis
ta cidade catarinense. Esse

homem, herói muitas vêzes'
em �ombates sang�entos, se
saqraria na Arena hostil dos

de

a pedir esclarecimentos pa
ra dar aos, alunos a noÇão ,

exata _da veRladelra .' �nda
ção por Jourdan. Depois de
lia' veio Honora\o Tomelin,
até nossa casa, 'e mais tar
de o ·Frei amigo que se tor
nou Autor Pioneiro, do 'Pri-
"melro Livro de Jaraguá. Ela

. / .

atendeu a todos que busca-
vam a' fonte verdadeira e

a). Aurélio Stulze"'.
.

"É a esse ..econhecimen-·
to qu� peç� gua.rlda, pela
beleza· de seu significado,

.

num mundq tão vazio•.Sua

oração, pela mulher. de brio,
e coragem, que ergueu da
aréna. do esquecimento �,.' t..! ,

de, era a jovem que, �os 17 . lUVa. de um herói autênticó I

anos; ante o corpo irianima- - há, 4Et �er por· Deus, nO$-
do do pai ..,..-' jurara dedicar so Pai. Pedl�, também,' que
sua vida Inteira no, res�abe- ,envia,sse a., i:míllo Silva, Pau
lécimenio, dã justiça. Na sin- lo Mor.�HI! .a,� Diretores do,
guiar seqiilncla impre9Tilve. ,Corr_elo cJö Povo e da Ga
dOs fatos, surgira Anisla • zeta, a expre�io de : sua

Crespo" (J��� C?, .e,nd,e-) r gratidão. 'Ja} �llsab;eth Maria
'réço de mlnlia 'mãe, na Ilha;" ' "Jou_rdan,. Barroso Ruli1i".,

,

,

• ". �.. " • .. '"' I"
J •• •

•

" .�
•

combates vtolentos contra a,
'. '., '

ma fé - a politicagem de-

senfreaöS! - It fatalidade
imprevisível. Juem narrava.

seus feitos,��m autenticida- I

recorreu 810 menino que fi
cara COm, 4 anos e que
q�ando mili,ar deiJlcara te
da sua viéfa no levantamen-·
to � ressarcimento da vida .

gloriosa, de .

seu pai. E a

menina que se ·tornara mo

ça cultuando a meinôria de
seu avô, teve o enCargo de
atender a tóclos e' 'facilitar
o m'áximo. Ele, tam6'êm se

foi".

\ "No lagb azul onde, uni
. dos .por um ideal, vagavam
dois cisnes de alma branca
- ficara' ,apenas um, que a

velhice minava. Já .não al
çava mais sua altiva cabe
ça, cada vez mais. cansada
ia' também mergulhar
missão cumprida. E' minha�
mã!)S. que, em tôda sua mo

cidade ficaram a serviço da
quêle ideal, estavam no afã
da tarefa, que- tanto às em-

,polgaram. Até 91 anos ain
da lia' � Correío do Povo e

'ar Gazeta do JaMguá e. mar
�ava IQ Livro de Frei Auré
lio, na esperança de vê-Io .

Depois era eu quem lhe lia
o que viesse � depOis não,
'vendo, nem· ouvindo, acari
,clava os Jornais,. com amo"'.

m�is uma motivação. É que as

equipes' campeãs
.

dos espor
tes coletivos, participarãó, no

ano. seguinte, dos Jogos Aber;';
tos Sul Brasileiros, envolvendo
equipes dos, .três� Estados do
Sul. <.

JA�B SERA EM MAIO
Entre os .dias 15 e 18 de

maio serão realizados em PQr
to Alegre, os I Jogos Abertos
Sul Br�sileiros, competição
que reunirá equipes campeãs
dos JogQs Abertos de cada
um dos três,�stados do Sul do
Brasil. I

. A Idéia de realizar .uma com

petição Interestadual com as

equipes vencedoras 'dos Jasc
de cada estado é antiga. Um
dos que mals trabalhou néste
sentido foi o professor Celso
Teixeira, quando -o setor de
esporte era vinc�lado à Se
cretaria da EduCação.

No ano passado, 'após a

realização da campanne eon

Junta. entre os três Estaos, com
o objetivo de atrair mais tu-'
ristas para ,0 Sur, ô secretá
rio Júlio César apresentoU' a \

idéia -aes secretários de Es

portes do Paraná e Rio' Gran
de do Sul. Ambos os estados
aceitaram a proposta e o se

crefário 'gaúcho se propôs a

realizar os primeiros· jogos.

Para as competições que se

rão realizadas entre· os dias
15 e 18 de .�aio em Porto
Alegre, estarão em disputa as

modalidades de atletismo, ba�
qu_ete, Ciclismo, ginâ'stica olím
pica, handebol, judô,' nataç�o,
tênis de mesa, tiro, volibol e

xadrez. 'Cada estaôo serã re.

presentado, em calflr'" modali
dade, pelo município· campeão.
dos 4Htimos Jogos Abertos.

,SCHROEDER
INAUGURA· CANCHA

POlIVALENTE

No último - final-de-semana,
� ,meio de festividades, 'inau
g.urou-se a, quadra de espor�
teso polivalentes junto a Esco
la "Luiz Delfino" em S�hroe
der, na Eslrada Bracinho: obra
que custou Cr$ 280 mil. É .It

primeira cancha polivalenté' do
município e, �o jogo Inaugu
rai, entre vereadores, os schroe
denses golearam . 'aos massa

randubenses, por 4 a O.

DEMAIS JOGOS·

Para n:!arcar com brilhantis
mo o acontecimento, foi reali
zado um "Torneio Inaugura
ção", vencido invictamente
pelQ Grêmio Jarlta, cujos re

sultados apresentados são es

tes: MoreHi x .Kanzler (Moret-
.

ti venceu nos' penais), Banco
Itaú x Nylonsul (Joinville) -

Itaú ve.ncel,! nos penais, Bra-
.

desco, 2x1 Papel Plast, Fri-
. gumz 2x1. Cooperativa Itajara,
Jarita 3x0 Acaresc, Breitháupt
x Nylonsul (Breithaupt vence
dor nos pênaltis).

Pela fase semifinal, Moret
ti .

1xO Banco. Itaú, Frlgumz
3xO Bradesco e Jarita 6xO

�reithaupt. Seguidamente, foi
efetuado sorteio entre as três
equipes vencedoras, ficando a

Morelli sorteada para a final,
enquanto que

.

Jarita e Fri
gumz preliaram, vencendo a

Jarita na cobrança de penali
dades.

No jogo decis;m, a. Jarita·
tornou-se campeã, derrota.ndo
por 5xO' a MoreHI, Jordan, fi
cando a classificação apon
'tando em 1° lugar' a' Ja�ita,
2° lugar, MoreHi e 3°,- Frigumz,
ambos recebendo troféus. Or
lando, da Jarita, foi o arti.lhei
ro, do Torneio, com 7 gols. A

equipe �ampeã, 'nos tempos'
'normals de Jogos, não tomou

slquer nenhum. gol e, para
conquistar o t�iunfo,: 9' : técnipo �
Ivo dos Anjos utilizou�Se de
Lourival, .. B�ri�! .

,.0rlandQ,. yal�
denir, Ivo, Ado, Célio e Doga.

os LIVROS Atenção'
Tendo em vista a ocorrên

cia de fato delituosO, em Joln

ville, quandO duas pessoas.-;
homem e mulher -:-. nã� iden-,

tificadas, ocupando um. Flat

pr��o- com',p'lacas PA 5699, de
"

Araçatuba, (SP), �' pretexto de

fazer entrega de conjunto de,

livros a\ um. come�ciante, ,
ee

mo "prêmio" 'da S�retar!!! da
.

Rêceita Federal, com objetivo·
não esclarecl�o; não ,lograram

, seu Jnte,.to por desconfiança

desse comerciante, a
_ DeI�a

'ela da Receita Federal em

JolvlJle '�clarece �s contri-.
bulntes que, em todos � ca

'sos de visita fiscal, cumpre

ser exigida a identificação' oli
clal dos" Flscàls de Trll),utos
Federats e ,em nenhum, caso,

deverá ser "ef�tuado, aos mes

mos qualquer pagamento;
(

p�r
quanto .somente a rede' ban

cária está. le911lmente autori

zada a, receber os tributos fe

derais âlravés o Documento

de Arrecadação cie
'

'Recêitas
Federais _. Darf .
Escillrece, outróssim,.'a _'mes

ma Delegacia, que, o� c::ontri-
buintes pro�lJrados. ,por ��,Isos
agentes do Flspó Fe,��ral de

verão com urgência',' comuni-,
.,

car tal ocorrência' aquelB" re-

partição e ii auto�id�de poli
ciai �ompelente p81fl as, ne- _

ces8lrlas providências.
. ,

Quem tem um Iívro na mão
tem cultura" tem Jlaber �

se com cautela, pois não
souber o livro escolher.

E toda boa 'leitura
nos e muito salutar,
demonstrando a criatura
o que de' bom pode dar.

-Llvro ,é fie.! amigo
v

cheio de ensinamentos
\ Vamos aprender contigo
Guardar puro os senflrnentos,

Procuremos na leitura'
'alguma coisa: aprender, .

pois se lemos coisa pura,
iremos nos promover.

O livro trás distração
a' qualquer ano de idade.
Sempre tem uma atração
Instruindo de verdade, ,

Livro' é. bom companheiro
que o' teor fica na' cuca. .

Deve ser bom, verdadeiro,
pois sendo mau deseduca. .

. Prof. Alaide S. de Amorim
Bíguaçú - SC

FUTEBOL DE 'SALÃO

Quando da elaboração do

Organizaçã� Contábil 'IA CO,MERCIAL SIC LTDA"
ORC-SC n.o 0.048

Téc. Cont. Antônio José Gonçalves
ORC-SO n.o 7.786

Téc•. Cont. Yvonne A. S. Gonçalves
CRC-SO n.o, 7.638

calendário esportivo sesiano,
estava previst� para ontem (-)
o início �o Campeonato de

,Futebol de .Salão, porém, co

mo a qU!ldra polivaiente do

Sesi encontra-se em êonst(U
ção, aguardando .verbas à sua
cónclusão, toi adiado SINE
DIE; talvez saia em' ·meados
d'e março, quando pensa-se a

cancha esteja concluida, pois
que falta- ainda a conclusãó
do piso e a colocação I do

.

alambrado. A iluminação está

pronta.
<

/

\.

À ,IMOBILIÁRIA VAILArrl LTDÀ. oferf-ce. excelente ,valorização

Agerite do EOAD - Recursos Fiscais e Administrativos '- �on
tabilidade : Serviços de Marcas e Patentes - Foto.c6plas de. le
gislação Trabalhista e INPS - Séguros em, geral - Serviços
Aéreos VARIG. ..

,

'.

Desde 1944 a serviço do progresso de Jaraguâ cio Sul
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - fone: 72-:0091

. f

, /

j�
.Francismar

PRAIA GRANDIF
Loteamento do seu futuro).

,

\
\ '

,

"Estou chorando, Frei Au
rélio. Nessa . 'hora outra pa
,lavra Uegivel) Capela do
São Fran�isc4) Xavier, ,ela re

cébe as homenagens justas
dos que vão ficar em sua

presença. Acendi toda a

"Para (pala,vra lIegivel), "suite" e entro pela noite a

seu Idolo,' se tomara" além dentro, 4$rfã de seu carin.l\O.
de engenhêlro 'civIf, emérito A ninguém mostrei meu co

historiador militar,. professor, ração crucificado pelo sofri-,
.

jornalista, mineralogista e . mento 4esses últimos anos.

aceitava encargos e comis- O que ela me çonfiou não
s6es que culmlna·ram na pe- serã mais trarismltido. O
rlgosa aventura. da Demar- canto da· Araponga que nas

cação do Patrimônio ela Prin- ceu .nos· Sert6es do Itapocu
cesa Isabel, quanãó, encan- o � silenciou. Ela foj em de-
tado pela 6ereza' e pelà ter- manda do lugar que' Deus
ra, se transformara em C� destinou, ,aos que' amaram"
lonizador. A epopéia de uma iutaram e venceram,

.

pols,
ousada bandelra .de üin pu- em seu coração não existia)
nhado de bravos, formando; a semente �rtadora dos
,em plerl!!) século XX, uma Ie- grandes males que a Inveja, .

gendárla penetração 1:10 Ser- a 'cobiça e a maledicêncl�
tão Catarlnense - varando gera,l"
serras- e matas" abrindo pi-. "Leio sempre a dedicat6-
cadas e criando núcleos';_ ria com que me honrou; "A
foi, sem dúvida, a fase mais SR)\. TEM -'PARTE NESSE
t�ágica e mais bela daquela. LIVRO. CONSTAJIITIE ESTf�
vida de super-homem Igl'IO- MULO BROTOU DAS NOS
rado, mas presente, havia SAS ENTREVISTAS' E POIS

um. século". NAO ESMORECI MOMENTO
AmOM. �AI, POIS, DEDICA
DA 1\ AUT()RA ESCONDIDA,
ANôNIMA, MUIT-O EFICIEN
TE, SEM EMBA,RGO.· COM.

, A GRATI'?AO E !RECO�.HE
,CIMENTO DO ,AUTOR -

. '

_:__ --_ .. -

Ltda

O seu lugar ao sol!

Você precisa de um negócio assim, u.m ,lUgar como' este•.

ua Cei. Emlno Carlos Jourdan, 72 - fone':'72-029f ..... JARAGUA DO SUL - Sç I

, Ä!,.
,
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CARROÇARIAS HC

; 'Indústria de;
Ltda.

Hornburg
Carroçarias Blindadas,
CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -

. ESQUADRIAS E
M6VEIS. I

Av. Mal. Deodoro, 1.479 Telefone: 72-Ó144
JARAGUA, DO SUL - S.G ..

co'ntra a infração.

OS BONS VENTOS LEVAM AO

VENDAS:

(O

Imopiliária VAILATTI

'

..

"

" ,

Emmendoe'rfer: Com.-'<,de ,Velculos Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,lila ,�bertIJ�, V�!ériQ' �" Qo!l- '

ta. �gr.cf!tc;�.., ,Q el(cEtleptlt "i- :

v�1 ���ip!lpar ßQ .

CIIIQP�oa-
.

to passádq!. es�rn:fo, çqnfl
O�� .empre �ss" ri.!J1p, d�flI
�ridq o.. eq�"íbrlo. Ifall'. figln
ç�s ,cf'"'fI!Çl ,dtl \ PfttVilão �"fll
-:n�nJár.i�, e mz,mto! ap ',111111}- I

mQ"teR!po, � apr"ent�ç�p.dps
no'(O$ diret!,!res,", J!�' pmpas r

de EduardQ Sç"mi�t" "o �
Anjos e do novo secretário- .

executivo, Ivo Ersching..
�

'lt ,,' � � __ \�, --'�

F'''''ANÇAS'< J! :.d'·

" 'r':"'i=t 1: �f, :'�::"

i �" .
I '; 'i' "" :;l,"r

'NOVE NO' CAMPEONATO

.;MII'bn' laßç�u .� !ld!Ja 'àeh se
promover a abertur1. oficià. idos

.... 1
.

r-..
Campeonatos, com desfile de

1
' • I: ! \

- � 1'\
.

abertl!r8 pelás prlné<!pais art..
rias da' cidade;

,

partlcipaiido
dele as equipes 'devidamente

. , ' �. � .! "' '" \

uniformizadas; "pulÇadas" P'-
Ia. Bä� do ��i.·'A� .;quipes
rumarl�m aO 'GÍllàiio d�' '&.

, )'".j"! 1

portes, onde seria f�lto
.

SiOr-

'telo é realizado 'O T6rnei� ·.id-
.

• "I, "lJ
ciQ, .com portõ., _ �ber:tos. '�s-
so seria para 'dar inaior moll
iNtçio,' :chamar

-

o �blico a
. ',.', I ••

" -,.""1 'Ib
voltar a prestigiar nossas. pro-
!D0ções". A I!'�jor. �os pr,.

.

sentes, embora' um pOuCo'�e-
, 1

•
'

-

j

-
� f"- �, j 1-

.
�, •

lutantes, acharam excélente a

idéia,. por�m, nªo f9i' ctllda
ainc�a uma'''d�inicão oficial. em

, � """"'It :r. I� ....... ��1 ,S)��
torllO do a��,��? r;;. o '111ft
deverá ocorrer' denlro' 'em bre-
�. ....�, f ."... t :� � ,"" ....

oI:
...� r I

ve.
.' ! '

__----����--��----------�-------------�'�s�e���AwNA�o���a-s��-1�1�O�E_A�a�R_'�_O�e�19�8�Q=.=-�������.�� ���__���P�A�G�IN�A�7J

Com novos,filiados, I,FS Varjão: ,Noroeste .Iarga na freate,:�:�o n MolaaHa baOdo el· Biá., jo $ul

I,�ga,t' ,>.�di,!ß- <.,...,::'�,- :_�5;! !i�mA:�:��. �I������ ·�����f�!n::.::.� Se�i�:::=:� 40 In- ,;,�;�,��;:.so;r;:- ����:;;';�cr:,:
, Imingg,."C9f11 .ii'",@fetiV:l!"ãp,,(lqa', Farros!ll;,gom gO!�'def:F',a-"Qls'''o' diQ�§-.,�I'@"� XX'I Jpgos Aber�.

lente vitória frente a:.!mi!i�!1�f�� C\iS velcul,,:�,8;S, n,� in;!�r��,,_d!>
·

roda�a im�ug!-lrf!,I".'Q III' Q�m� e o A![I",�,'Ver��, CPllHerll�''de equtpe do Carlos Renaux, co- Estado pelo .Oarlos llenaux,
.,' . to�Ylla,.S$n.ta. Clitarlna (Jaral . I " ••" Y I,;;', ,.

peonatg /IIª�eall'9 da f'y!"pol Irill�u,' IrI:'!9i�lrarf11T1 :,C.;kfêritlco gl,lá, dO Sul ._ de 17 a 25 de
nheceu revés 1]0 ,gominli!P!J�m ������dQ:,o .�Stád�?�.J��o, �.ar-

., "Varj�olap" ,'" • ßli>m o I regjA�ro plaoar dª,� pelPja' 'anlElríor.' 08+ oytu"rQJe Ti-õféu Brasil (Sãõ' �io. d� SW, f[ente a� �E:C, a- catto e o, vestiário,-,, ,�Iegando
de �oi� empª-tei" � ",mil' vltö- nt (Ferf®�) e)l,Arra�táci() (4(1l,1a través de tentos aS,.sin.al-ªdos :·s.em co

..
ndrçoes.� e.�·. v,es.··'.tiárioPaulo � df3 23 a 25 de maio�

,

r. _
T_

'r.ia. O .Qampl'ionat.o., ílJ elÇemplo' Verde) .f�rAm \;premia(!os êom por Nunes, escorando 'cruza- sem á".lau�'.'lob,_rigand.·.�,�nqs."a to-a cidade. de Caçador, no _:# , , •

de anos antariores; lava o pa- cartão alTl1àr�lo:,�'r !" ... ',. .

t"
mento da f?I?RIJl�rdª ria. ·Ç�b"(!íl mar' ban,po ,so,-. me, n,.+,e,. ',em Brus-'

meJol'_l)Els e.;,> catal].Dem1e, sedia-
.

't �� • � r

'írocfnig ,d@ �,C.' FjgYf3irense. ','tl ,;; 'i J � -

II I
rá ,d� j,j a 13' de .a,bril vindou� �Wrd�mi�� !ot01" aprpv�ilªndo que", Essa atitud� ,�?i qC?"nside-

, Na. parti�a <Ie. ªbertyra� Fi�' � na,'.QªIt!thl,dl'! fliJnl:l���o-·No- rá,�... ,_ª, das e�pa5"d� Troféu
fa a da defensiva "I}, a �.aJdp rada, uma sarda para explicar

gueirem�ª :" e F.liCl ,MoIOii" Ell'l'uia- rqeªte I.�ou;'l de .v@l1c*,la :lao G-overmad.or'::'1fáIQ ",'1'Estado de pr:..�cipitada�;;J;!o .g()I�irg·, Ji'e(Qlo.. a �errota d��.•��f mi!J�n�ri,a ��
taram a 1 'ttlOtPi !ll�I§1 !'II!! ijeto 'Post<? M�§Qf.;13A a' .1, mElr�ando .

Atletlsm9, �eunindo �tletas d� O J,:,vent�s em [l1ql1\eqt� �'g!J1J1 qUlpe qu� nãa ,�;f II?f,rr��pon-
EI Chjço Kra,usE1/ rlJsliI�c1iva� I Tllbl!Jrã(), 41ªi,,·.� JarlY; qEl!;!con- I todas as regi6es do Estado.' éheJ�qu, fi 17,y�r ,pElrigQ, ,�meta �end�,o à,s,lexp'ec!�tiv��� so!"en-
mentEl, .em ,jp90 'lTIªrclidp P@J0 'tlij)do Al:gg oPªfA leq\llp'Q l"PEtr- I adversária

,I e,s9ªp�n��. ,��ra�g te para apagar r�'/'\�, çampa-
exce»,sQ. .�r;! ,.ça.rtõe� ªmafEllos, dedQr�v' FQram :17 et(pUI$03 'por '.

Nesse--Troféu Govemador do
de uma goleada, não fosse a .

'

2ha q�1. v�m .!az����!h�onside-
sete, Pilra CalrlFl.chQ, ,QI'I�l1dg, trQca .d.e'�·ºª,,((lj�";' �',aarPQSa . Estada, o selecionado de atle- displicência do

.•��ªql,le ,rjQ!iu� rando a equipe que pos�ui, O

Çláuc;lio, NjJ!iQn, fT,@po (,�! IMio, (N.QJOßstª). e ;ß�lé (PQslo
.

Mo� 'ti8mo: de Jaraguá" do Sul _
lel)se, que n�o � ;Iá ess�� çoi- : Estádio: e os vestiário�' Viraram

ser) ,�Q _ieYIJJ�ffi';,.�. o :i/'amare.li� I representado pelo Clube Atlé-
sas. o cano-de-esc�,�? I ��J,a !rust�a-

nnol', ºªmpe.lllrilli (�rpe"t�) e tico Baependi ....... 'sob o cO-; E?, ��!'l públi�<? pr�s.�!1t�, ao ção ,d�;derro!a-:, . ,'1' ,k',.
Ademir ..(MQser), (", • r' W

d
'''Alfredo JoAo Krieck" embo�man o do técnica-atleta José ' I ! , .• " �

AugQsto CagUemi, irá partici
ra sua equipe tenha saldo vi-

Par, sendo' a� "'limeira 'Inter-
toriosa, não' �ªtj:ilfe�.;�§e_.ruQM�

.

. �OMIifAFiöl 'ecot, >

vennão ,dI!> an: em' 'Compet'I-, • m."E��]e. '�, pois .. 1ei�01,l a sI��jar,. I •

• ;KOSTEFJ:V'ªtt�EM:,
çõe;'. Segundo Gaglioni,-IJara-, 'p'rlncIPalmente_ �n,!t:;,!-ll]) .ªdYfi!r- N�"���J��:k'

..

1�
guá irá, 'à Càçadol' com aproxi�

. sário, formado numa mescla : ",� o � " ..

"

, madamen. te "'uinzé a.tletas do,
entre juvenrs � �Iguf!� v�ten'l- .

O ServiÇio de� ,E�rt� da
... .

d
'

Ag·'.êni:.'ia."'do 'Ses""'I's" le'nfl," "J'ara"�guánaipe masculino 'a sete do fa. ��/; J9g�n ,o em, posiç91'tªJm- gl

minino-; juntos aqueles que prov�sadas. O Juventus
� .que d�' Sut". r�al��oü�;;o';J�I��i �o-

cumprem .estágio por' transfej'
não tinha 'grandes pretensões' mmgo, em .G!famlranga;. um

,

rência, i que competirão indivi� naquela p�rtiçjª, pelQ rneno§ TomeJo de p�ca. l' )I:éJnindo
dualmente na busca de rndi�. :;,o�S:Q,Ui� eyitar uT� _.9o!e$la, Vinl,e equi,*

". �i;.\' à���I��da-
ces, sem, computar os pontosJ

• Mas no re�urno, cqm. o� no� mente cem PeSsOas, .
Onde a

à equipe. " ...1 h��r� ,�ónfr�iadós" a S,itl!�çftQ .se-' Metalúrgica LombardI,
� à�" tér-

• '.'
rá diferente.

..
'

, ,. ,miRiO do prazo in,é-f�ad,o, pelll
Q opjetillo.é prep�ra,,"se de. Bo��.nqo,,,.� 'Rio dO"Su!.(Qi de organjza?��! .��I � ,r���ora

forma. eficiente.e cO'freta para' I Catito; Brunq
••
,

...!3aio,! J ViI!JIar. e por equipe, ""qualltó que. in-
B

.. �''f I"
- ''''. U: j'

QS Jogos Abertos, Objetiv�ndo; I uca; Edson' Scott, Serginho Cfividualmente, 'Ademar Küster

'o cl!mprimento de perflorman-, (Adair) e Ade!J1ir .I��9i..l)!uo�s, �a� Indú!�H�, ,����J"
.

ven�
ce que credencie P lTIunicfpio, ,�a!deCi)�,alteJ) e!�nin,ho. JU- I � ,!,. p.�'Va�in�lvId,uJslr'fi�an-
entre' O:i ,prirTleiros, do' E"ta.:do, VE:NTUS - Perôlo; ChiqUin!Jo, do um tJúcudo 'de 31'0 gramas.

_ �
•

'1" ;. IYI !J:4../ J';'!
--r....., .,.c........._""....._-:,.""_...,y.".... ."uu"";"P,,",,,..,,.._ , ri J

no atletismo,. Empenhß não' Jorge Silva, Mauro e Cizo' Ta- A equipe 'ven�ora Ga. Me-

ACES,ç·,HPMeNAGJ;IA' está f�lta.ndOf ., para' 't§nto. e: .' to,--Hamjdo e R�9�!i9� q��,ta- taJúrgica" i�b�rdl� Ltda,�fis-
, ..� .. 1J)R1UInIc:!t'A. " , 'fl� , 'Ad' E f V gou 1.850'�;g'ra;�m;las·"'a'.'!e�\l1pet·'xl'e":, a� ,y, ."ra.. � ,.. " 'como i1Qyida.Q�, a "reportagem ,no, I e m lia,. almir Ren-'

" - ,'!'l""'·:RLAC'A "T" • .jif.' apurou f'
_

d
zi foi o árbitro;.

.

segunda coklcada-.!:.' lß'cMslrias
. ,

..a c;on Irrnaça,a ·

..

0 re-I ,; ... : .1 ... '" ......... _. .

,. ,. ::Sr.··c" ""'!Í'I=-i'if '" '1' <:,.�{: torna do '1 t ...
'

..

t
,Finda a primeira fase do' Reunidas, 1.600 g.ramas. el a.

.

.' "., .... eXßeen e· ..�rreIflS a. i,-'�1" 'Y:'�" r � "" .. '� ,', ..
.

•
�.'l'

'

,lWl <\" I",',
-"'; :)" .":. ' CIR' ':l11�'"'' , .....') I IS.ant.ino- RiUs. (HP e 400" me-

. Il'Iclflntlvo", a classlflcaç,l� fi:- terceira classifiCada� I Eletro-
.

A
... d,i.r�t,Q,ri5l,!1ia,,�;:,. .d�"""iaçã.91

... " .

moto''-'r;;;; W'..,.,
....�:2!�'E·�.·:U'1�·�"e·r� "A',i,r", "" �....,. llrps), .. dis�ltªl)"o ,.os, Jngo!':l,

COU s
....,��9.0•.i,. ,!:;o.) "I�,ter�lla�c,il3nal .....,... "I

dos �rnnl·.,t"'., E!':l rt""
�� ,., .,..:,; ",. '" }: '

..� """.
� Xl� �I'IV', '""'i�í

,

"'1'(''''' "OI> { ..P�. !VP� 'I",ß: ,Regionais ,em. SãQ Bento,_e, OSj
1'4; 2:0) 'Marcilio Dias:.�.3, . .í3.p.) 1.4OD"gramas.. Individúalmen-

Sa;9t��atªfi!lª, -, eptig;we:�,o jasc em nosso- .. município..
Rio do Sul 11, 4.0') Paysandu te, Adernar 'IKüst�r,':él�' '310

,qllal ....n!?�;.'H9U'-hjllJlP�'n P��9fI-,' IA"flm dp. :'.Gazela, • dn � Vale,!,j' 9, 5.0) Carl�. f!en.ª,ux,PJ�a_ça� gramas': (Jnd6strlas'�;unidas)
cer;.F·,·�téÍ, �foP'fig�ngp ,Qs, t

:-', dorense 8 60) Juventus 7 7 o) foi o véb� � • ;;'eg'lJido p' r
.

. em.s.e como.rafO""QS,ca,.\folta .. ��, ,'0"",'._,'.',', _J,� ._,....' _.
"

I •. _�.'
o

cr:Qm,st"'!! _., EI�p,orliyo" nar". "."..'
·Y

M'f'-
,.

. ,. .' �'. , .•> , ". ,<,,,.. ,�.,
'" ".� '" p< "''''' ·da. Wª'ter SQl1nen!Jphl· CHIO e

a fa 6 e 8.0) Palme!r� �. �o_a- Waldemlro �"RabOck� da Met.

cerjro,ôni.as,.,g.,A . ®.!.º""'''f,iq cI.a 400 çaba com 5 pontos ganhos Lomb·a·rdl·, 'com 300"gramf''a's er "_' .

_
m em di§tilnçia). � Walmorr ", • , "".'.., ', .. , ...

plªça ':aalai -4'1rf1ali�@" P�r;lrp sellm'tt ( d' � d) Ingomar BrUn�'llda';"Jaraguá
PaYlo M�ha�� f.lt,rl� cjI3P�n-; ". I,' ,fl�Q, IS.Çtl' e , ...�r O"� , Fabrltl�'dt:Hn' 21� �hffií�s:""
d�J;\c,i�!b9a,.(;i�.uL.9,nri"\ ,,ºi�, r .. ,'!-.r ,lde,", . " , i

Esse Torn ....or·'·"de;r� p"esca''n",fose_"""� t A egyjpe�·!>er4. respeitliv�1 et ' BRUCH: "ARWEG" . I'
...

1l,,(.,d�.ra,I?.J;ilJ.,.����f!Q� ,tJoras .. N,a lat� ps Jª-s_ç mIJita.§ surpresas , EM
'

. l

gundo Sérgio
I

'�filrs' .7cià 'iSH��,
onor+uo,""'a"'e tamb"im Dedrp

""�.I:" .r
.

t b ·tr·rl��'�ll! -:\"
. ""./;\"., ['t. 'tf� ,1' <, ,'i'W'1 � II" 1 oc;orreriio Q' li t fi OBR alcançou plenamente o SUC8S-

PIWJ.!iI,tl.M�l;lbiQRt qje �Ros�i')-,
.�. : Impp ªn ß que �

, ,AS"... ,�, , .."'- .L, so.' o',4:t' \,'

t�q9lJ1.,�-f'��iÄe'lW,8í,! M��, ra_ qu��� ��tªli�®, .doß,all�t� I . ".- ..,::1 "," *, ..�" SAu, -
, 'íNSO"R"-dEs 1 'AsgRTAS /.

,
. s�º ·,;.ªPa.sll,..... "A A "'ã R' ". • '\' .

qy.� :,dyr�!l�e rnlljt�;j_;l;lllgs J].IiJi-� , " ,
I s�PClaç O' ecreatlva �rO

.

., serifç'o.·.r. n'Éspo'iJrt�. do
t "O

.

r '_,' �.,' t W (A )' dqu,�·rqlk I,',) EI?�!1Q':'\JI,�ç,��erâ , E �.çofÓpIEtmlWandp .informa- � eg rweg, Jogan o amis- S_Plem ��'IIin'SCriçõ'eti às
.

.

o ii.4ip!Q.m.�.!"e'b Snçji)-linpor6.-,.
' tosamente Hortiingt) p�fssá(f() f')"'� � ,'o '" M'

" so> !!' ,"t'" ti çAo s�bre.. ,a I;la�içipaçªº no, :
empresas para, o Campeonilto

rig,.�<? ,R�ip1�.iJ'? ��e.� ,PPI1�ph Troféu ßoverl;Uldor, o cOQrde-,;
elir s�y 6stádio, na rtl'á-jo- de FufébOf de camP;'a '

plIn-
dglll,pelª"pq�liij,th.. �mit;ft\��I'IC.lel l1idgr de �tl,�li.�mQ! ,All?erto.;

inviHe, foi derrotada pelà As':. �,cípi,o c \!�êfat8. det'lfuiinlidas
cla!ll!ll�. ' "spci�ç�o A:tléticia '"4'Tup'y',""':cfe à'" "'I"� 1'\'l1�t1 .'

"""!1"1.!1�.'" • jfll'!,.. "" "�I<" ��
.

"li J ,Taramg, .Qhpflarª..ª (j�JeQAÇão.· s suas rodadas"para'; Os dias
Ii:mh. Joinvj(.(e, pelo 'esêore de-2 10 12 ':19 ," '28> d IdAtb"� ·1""1" 10
O

I
• t t O O'

' " e a n , .. e ..

ß Gºmp.ªnh�irº§ �ilbe.np eo os .a .
' Jogo fo.! bastan- r de maio ctuando' lI�ä't-�i-la o

N��!;l,§I (pr��ident�) (l Antºni� ._. TRElfIIA"'EJ�I!TQi, �::� i r te movimentado, prevalecen- L jö'go;làébisít'6. Áq�'elal'· "'t�r�
Jos� d?. �il'{ª ,(rlireí,l'I( I:.l.A re-

:! do"ª�sifp!friorldade dª'e-gui- r 'I I ",'.' i \ I'.';�rl.(
.. li :; 'li '.1 . ,

J sacias deveriiO conlä·�i'. "unto
lações pr,r'hl!') h I t'

..·.e ., ...... " � I' pervi$I'!o"te, .n.!'e ""nn'f8: fem .. �

,
>J •• Çªi1 ' no .�º EI 11111 �nquanto. a ,Pt�tª"" dJ?_ Bae-.

.

. �",', "',..... ao setor competente)�. Agin-
de ID�r&o", rinforll)andº.qu� 11' pEll!di rßG@bl;! " mlit!b:PJªIß�ntoS:;

seu plantel com vários joga- i �ia dó siSi dê' rJ�h.� nio
Acesc adquiriu, à vista, apare- _ atualmente em fase de' dores ex-profissionais, arregi- .� somente equipeS �íocais�' mas�
lho telefônico para servir aos perfuraçiió pal'à" drenàgem' :::.:..:' mentado pelo"fdlJa" pr�iden� :

também, dan ot1iros>'riI�nlclpíos
associados e diretoria, aten- cis pupilos de Caglioni, inde-

' te, o jaraguaense Liberato � desta regiib.1�;:;·" "\1',:[1' .

dendo pelo, número 0482- - pendentemente de solou chiJ-
I MarineIli." " ,,, c',! .

,,;,',:>-. , � :;1;, �:r-d êÁLÉNDAR1C{" .

22-6929. l'illtlbém será insta... va: conttnl(j'aÍl'l�J�í f��in�h2tó'(i.� na
OBRAS lo' 1 Além do Camp�;..Alo "d; Fu-

láda uma geladeira, um venti� p'istá "jmproilis'àQa, "ä�: �5d'�mê::' ,A J,l.rw,eg,,'�. I!egl.lnda"'s�ô � têBbr rcíi'�ed"ipc;�mf.� l1sé'Si,t tem,
ladar e um Quadra de Avisos tros":apljnas,l;sitL'1.d� 'n8:f espí�;' presidente ,Waldip' ßryçh'. .."... I previsto, ainda, vãrTas' PfI,mo-
'na en�idade.

t n.?d�':, à?� f��"d��S"' . da', iÖrei� está investindo mais em 0- I'j ç5" ::-��N;:lIerém'�-nd��ólvi�
A

.

administfação" de Nàhá$,
. MaUit' São<:·SebaStiâa. "," "". l bras e melhoria!;! dO'!Ql!a:Jl1lf, ! das ,durante estel';�

..

� di-
quednclusive baniu' as-·falsos ..�. '," ;'c ,i .-� ,. prépri9�sßtQ.respC1lrtivru-ar!i1u� versas modalldadéSi�ij-iàOC'27/4,
cranlstasr .. e'stá 'marcando pon�

_'- ,--.., -i:' � ,!-,. -

.,t
,

.. " "
" mentando que qpm p Or�!!- Campeonato Regional de Fule-

tos e atuanCl'd' verdadeiram'ell" "AaOÇA" DE' A"'LETÁ$ '." 1 Qßfltß' l!'1úffißfP QO qyadro' a.s- &'lr 'siifç&,arcatlgorta veterano•
te' em' defesa'·da.:classe' (Fil" I

� ._h '_ > ,.,'" - .':' '., • i sociàtivo, outros setores tor- em São Bento do S';I; dia' 11
Vi�.O_ .�o�é).., _ �,Desportistas jaraguaenses naram-se prioritários, em fun- \ de ",aio, Prova: Clclístic8' emtIO .fI RO 'OTltJn ( o"�i fVIIt:r 'Ç1.. '" � jli"J.'Y j • I d b 'f' ê' -

,i que v vem o dla-a-Cf a llOi es- _

ç o
. a . aa requ nOla que Jaraguá do , Sul;

. dias 24 e �

11
;"f". _ l 3:; t, ..'t I'/IJ',

porte, pretendem 'introduzir no
'se registra, ßrucr, c9m rela-. ,

• 2�/li. POWI' �içli"t!c� ,"Supe-
._ s

.. 7 x::: '"':" .... O!W " ... m�niçli:íf(h Jl!nto' IÚI, f3mpresas, 'lção aó' pavllhlo de psportes, . '" 'inlendente Osvaldo Pedn, Nu-
n,B�RCOS'DE:Se,NO .,"!

. r" e, lo '" '
'.

d' fé t t áa, campa.nlta,' '!A'dgW I-lm. Atle"'. Isse que a agos o' es ar nes", em Florlanóf)QIi,; dill; 14
's 'BRASILeIRO ta", "ª�'Qx�mp)Q do' que"Yßm :' to�alme�nt'e conclufdo, e�tan- ,�"� junho, Prova R(.istl_ $e-

• I�'
& DE LlGTHNlNG EM ocorrendo em Joinvi"e, onde d� at�8,lmente �end? �roces.,

I

'slana, eR! Jaraguá; �Ia 28/6,
-$·<:f�Ul.q ,:.;. ('.' .; 2;0 ,�oy!?!e�t�:�t�'�1 inici�ndo. I sado�:, 'tr�b�lfos ;junto"aos' ",� PrÔva RústiCa' SesláQ� -e.ta-'

O selecionado de futebol âgn���f�Lt!'! l���� �,r,is, r:lP _v�sti�rlo� e fechamento' das' �i;t. it;aj�f; dI",-S'e 6"

de salão de Jaraguá do Sul, segumte:
. A empresá- adota' um' pareQEI$ laterals. dQ J.,f�o,: ç�mpeonato 'ii. Bo-'"

,Dois barcos catarinenses es- ti t E '0 o Ie á
� < ,l" �., r.

t. � J
a e � e mensalmente desem- m mal, comp xo ser lio Masculino:' dia 13/7, Cam-

, vem. remªI1l.!9'fA?a� 9�._9- tão participando d . ?aQ C ' .

d' d
.'

A
. o ,.... . ªm-' bolsará um";�gu.a.'.Ílti"· 'à ser es.. .Inter Ita o, para que se pos- ...........10 Regional de Bollo"'.,

,gos bertglil.' e".r �� rr�laçAo .., .. .....�-

�
,

peonato Brasiltliro '"a, 'ClalliCjl' tipulada, que 'Vl!.fi&.I'.f_t de acor- sa dar vazão as o�ras de re- M li Di'" .. h
,.

,divulgada R€I')a. impreOl�a, oi- 'L' h
.' � q,

..

'. Qf.çu OP,.em fi o p.@S'ln o;
,

<
to atletas foram dispensados

. Igt nmg, qH�; ..�$t� ...�@!.!,(f�t A9,,',:.Ç�P1>·;�, .r!.rv�t. ,WQnico dos vest!�,�n��. d�.�!S�;.('!l�!�O�{ J (!lJ.i(l rl,I.7,. ,("TçjQ ��l'1t'�ttlP de''!;

à d'·
disputado desde 2913 e en- atletas a serem beneficiados fia ilumlhaçAo, Ilxamenfo, pl"-

p H.•nd�!,nll.M"IIllUI,.,..o e' Femini-'.
·

pe Idpl.... .seQund.C?" o sURer:-.. ce"ra n d' d h' S-
,

'
. ',:. • .•. , lJ\ .!' �i1l'l"'�. ,

.. ..,-,,"11

1..
., o, 18;_._e ,�!e, ,·.�e,_m" .a,o, E.ssa._v.. ,er.�a liberada pela em�' luras,' entre OUlrOs.'" Até" sua rio, em Jaraguá·, d'�a' 9 de!"'!'visor Equa�Q Schm1qt, _sen': p "1 ) h il _.�

� ." �
_. ,

iJ,l I , j .
,

II
,

�do eles: ;F:\enatQ "Frálizner, �u o, . a repf: $ª', e, ßl,le.r.:"., p.r�sà; ·S'$r'ãl'�*iIi�âcfà'. \lara pro- conclusAo, cálculos' ���llI'!a�i- :l!' AP� ,Wfçio do �ampeonator,:
'GiI'mar Campestrini, ,cl.oão A, �I�anga. Os dOIS barcos ca��, IPorcion�r'VaO: �t1éi"" m.Jfiim!s 1 vos prevêem investlffierit'� de . Fulebol' Suíço; dias 16 e:j

, fll1,nses que são o "Lixa", c�ndições de trel'namento es: 'pm'torno de 8,5 milhOes. 8e- 17/8' f'· I
. ,

Pedroso, Edson Luiz Koch, '
. , Ina s do Campeonato 1.

�árcio Menegotti Schünke, Cômªl)g�t� - V�I,érj��ß<}aG� '!. Jy'gfllir �Jjm!mf@.��.Qh a��.Q"'�.ß, gundo Waldir Bruch. �l@dull dI fg� cl.. Ca",-
W. I�

.

M S'
como tnpulantes, Vldal Ramos melhores equipamentos, além O' Presidente da Arweg, po e Salio, em Blumenau, com:a I.IBITIU;P,_· '''. qoa. antas:- e "Carlos Berenh"user e 0'''·0

.. ,,_. - - "'uanto ·a 1·luml·na"'lo do'. Es.......
Osvaldo 'Jurck,.e .Vilmar Chia.,.. '" .. ,

.. "'.' c;je �mª serie' de vaõtägeiis"
-

... y ã paitlclpaÇio
_.

'doS vé,icêdó-
.

'..

"', GOiabada . Cpm�.d�nte Wª,,- !'lua .elite. pgde�á ter •
tádiQI ·cr� não !i!Qf pos$rveF Ne' "ná. ....�..·â. "-Iões·,c;llnl-,.(M\..fca)l--.contlldo.;-,em G S t I

�, _..u.. .-..

IU.o.f qmes· .oares e r pu-'
. ..

I; eatEt ,000. mJl.$ �slm DQ' pl"Óxi- . dia 6 êfe setembro, 'Inicio do"eontrapartld.8',. roralJl eOl1vo" • '+ Cé B b· Od I '

.

,anIes sar. ar I e uva - As �mpresas' po�erllo adotar' mo, r.pql$, ql.l�, I. pretßPd.�é : Cam-.'. a.to�.d" ',Vollbol Mas- "�o
cados; já�estÍlijàö" Integff1; d S

'
� ...,....". .

v-

o; o�res,! :Walmpr�� .ep�r�s. q4l1ntoà' atletas' desejarem,
'.

dar prioridade à outros seto, culino e Feminino,· em aetem-dos, os atletas Darcr Correi� con'sidera "franc fávorlto'"
.

'
'.

res, como. construOçlo de,' no;r;;'�,.
. o,

. o '�endo' que cac;la gm 'receberá bl'Oj Hmi_'.fJ....(f!!!,:alnda,.

: e Iv�nir ��m!lp..nSlJi.n a. 11f .�. ç,am.pe,ão ,pan-amer,lcano Má- ,IS,oladalYlt'nte. d. ql�lantla. pro- vo
.

pavimento, englobando, .._

E_ql,lantQ_'a" 'atiJíSçjg! �q, , '{ .. j--
• fflllzav-'''_'Ol ·ToJ'l1tlQ. Sul-

"'fIO; Blckup,l mas ''''1,eraßctlnta ,PQ$t� �pelp pr�jetQ, que qbfi- . QOzinb,,��all de JOSQ§; qua-I .. '

".!'YI!"r.Q n� ··'ntegraçlq ...
,
nosso selecionado principal .qu� SlVlta 'Catarina tem gran- gatoriamente lJegl.lirá d�i- tr9 pist� de<bolilQ.,tptre OU-' li

'

.......

,ci' f!lt,!;)ol �t,sal�Cf, !lstp pr� d h '" ' +.. t Ih
'

...an", fP'''!lllumtnlv. pilnNF'
,

'.';
QII

es c ances 'fel "OnqUISuar' n!l{t4!)'f 6J!peértiça: I "Serio 'ad-
'

:rQS me. orgmef'!�OI!,. Illsool pando d.....,.... ---ta.lI-i.
'

I

Visto amistoso (l@ntra ,!,,'i!Q 'I
.

I 'flê II •

'f' I
.

d 1
"" .".... ,-,.,-..

um, cassl aç�() I 'slgl1'IQlt;" m!t��81 ÇQ!TIO ,:jespesas opera'" aIO aneªto 9ßQ..,....,pelo,lIIe- tes cIõ-R,1o Gran.de do Sul"Pa-
IFrllJ'lQi'cq ;C1p- 64], ,�Qª, a,l;li- ·"fI..... I A rt" i A é

.

t
..". d I r I�'.' pa �c paç o PII'QCI,' cl�,..ais as contribuIções e doa- nos' ar n c o, conform, a-- ran6 .......lcatarlna e, dia

tonga, nQ pr9�ima 'é.llildC), �! rf � I � ·t.... � C I �l t..
·

'

, .1 a"la pe a �ecrQ"""'11 l-!II' II ,,) .ç�U A'''laS''. I ' !" \ "lmwU.'j,'� , lJ,f"d, __m. I"'clo',do' 1'or-
tura, Esporte e Turismo. neio de TInia de Mesa.

I
,

Numa assembléia muito. cofi-; I
çqrrida, seg!llJdiJ�r"ra', a -"ipa

.

Jaraguaense d, f'1I� ", Sa-
r,
O' dlÍ'e�r-adnilnrstratiVó Mil-

Ião, definiu,'em aumnl;ll�a ton" Adolar'- Stànge;' dIrigIu a

"om os clubes, detalhes aU-" a..,mbfélà. qüe definiu e apro-
.

.

..,..tee 'o caI,it(fjriQ espprti-' vo� á f6rmula' 1ie disputà,' d�
'o dp C()I'rftnte III1P, t1em 9Q- ta' do ihfc1ö-;" hÓráiiÔs e'dera-
,{rio houve It aprQV�f�\ t:eó"'-"" lhes afins. Na ocasiãó," apro-

. sultadO'·. ,inqPÇjt!ro e �" pr,,,,-: vpU-Stt ft alterA��º d!,s d1-l�.
� pIu'a 1""'. li; C9IQP' Mmll : �.dOS J��;! :p'àS!l8nd� �, q�in�
,��s , npyld.d"" Q'

.

Rrettj�ent'" � ta para. as sextas-feiras,
•

fu
.

�:alériQ � Coa",' 1-IIlUllPlOu' II; gindo df1SS8 fo.r....a da COl'lcor

.
fiUaçãQ, 1-IOS qIJ"d,�, �,., tmli- rência·;" �o Jqv� pel,' Çopa
dade, J da, A$4!Q.ciaçijº R�f"- l �Brasl" Cllmpeonptq �s�<lu�1 ,
thra Marjsol e $el!l.p I;sport'" te,�vlsIQl'lal1'lenJó-: "ireto, que
Club.. �e .:qIJllfllm1ri% JJlle cpm freqüência, acontecem �s
passarão . � �..p,,�r o Çllm- qUintas. �oife. 011';1)" qSp8ClQ
peonato Municipal de Futebol: aprovadP, foi qu,nto aO$ ho-
dlt �I.p. '�árlos, >,Q"�'" ,

q
.

"r'IJ'!e!� i��o
"

:
.. ,:-".;J", ..

,

,��!�Iar-�á às 1Ph3)Jmin '(ca-
M,n,"'i e ·lnd"'.lri�".. ·R",- t890rla ,.",.nlll) e g,_s dWriaill,

nidas ,nio tiveram represen-' para à �tegQri,' �cfuIJo, s,"
..te,otes "a' a�"I;I,.. ���, gulc:iämente�

'"'
.. , ;o.. .ro

t

."';.:
.

�

.,."l'� .' IS·r .0'

"Q
..

aireJor fin�nc�ro, IvalP9
.

.

Sacht, fez COITI�!�tQ r,I!l.W ,;Ia,
receitas e despesas d8 Liga
n.� .a1;l9 p,assat!� • �� pr�vilão
�rçamen��ia:.. para 10 cQr!',o�,
�!,o'.. o�e ,

an�eriprm!iJ".e 9

.Gq�EtI�Q Fisc" hOl,lY�ml fiJllll
mil"fildo os dQCument0t5, e exa�

rado par�êr f��prAvel,�;' Quanto ao cam�äro, .��
�or�. à ..... ,prPlRlçijQ,· tio si, eSte'�Í'á i';lcl��o' di'8' 25
�1l0 �$"�,' a L,Jf:$ t,",e uma di/ �brl.!; com !-;.-' p��i��Ç��s
rec:e� }Ie 0.,. 1�,764!QO, c:te _Jarltai �"'�; B�c! Arweg,
orh,m$ d� vjiriqs fQI)JIt� • qmil KOhlba�I\:.�m��n�o�"et; W.,i�.�espesa., ,de, çrs . -145,rl4IMI1, banco disputa pela �",m.,,-
regi$tr-aJ1do-s.e u,n Sup�vit -de 'doerfer), Urba,no� Marrào.��BSe_
Cr$ 18.514,13. OE para 1980, Jetc?, l.i,�nd� d,� 'or� d'1s I��l!il?"-I!_egundo Ivaldo Sacht, prevê- tas este� ano; a

� !\A�� ,��,,_'se' uma récelta �m tiorÍ'Io" de thaupt, OUpê, Marcatto Ind.
Cr$ 161, mil; 'contrà' despesa Reunidas e Men.g�lii:'Á eCt.j'i�
estimada em Cr$�f.2a6.40·0,ob, i _

pe_ gU!l.'ll"" ren�� ,!1�;i of".C;I;tIi-'com Déficit de Cr$ 75.400,00. zó,'" sua participação na as-
Esse déficit, diminuído o' sal-

.. j- ,i" '" " lI'h

semblél�, ��!»'. <s��",;I8j. ���do em '"a&a, afiiaí;"etaCordetn re�r�p:t��te, "d�'n�<9Wici-de Cr$ 46.667,49, ficará· redu-. _

tá .

'zido para,'Or$ '28;7'S2,51.fpa". '. ����p � ,
.. /Ii,pra,tl��wy�"te.��-

f!uprir'" defléfinCi�, '" pro': ��!�:��;;��!:i S"tWr�P�J p�.!;I.�e
'eurâr-se!á encontrar fóímül.s,

. "",. ,'. " ��''''n,+ ' ", � """

. capazes de' bobrlr O' saldc)1. de-
•

'�Ó S'iste;nil'�:"'�isP�': a1 rn�
iflcHÍirl0. ' ..• '

. 1�, ,;,'.>y�
,

ihor fórmuja. é�êÓnt�dà:"'fOI"�
." '. :. ,\, ;".� r J' �""''''tl''''' :-\' -�'I l'

,

, de que todos j�rio contra
?"., ,

.. , •

,�. ,�-'h <'f';"
�'f...l -�j"

.

Vale também' �'1ui,' o regls- _to�o." cla$sific(lncfg-se 0$ 4
,

•

,�" I'� r', - �. '
. .,.' � t I

I ,��, t:"tl'f ''l;'''''' ..;;- f""r/, •

tró do presidente Valêrlo da· primei�os, fica'ri(Jo' a' eqi,lipe'
Costa, que, com' 'a ilvÍnda do· campeã com um ponto� de

,,c.or.inih. i�ns. �emran,as,. atrá,,"'. ".
a vantage"1 .nli Ja.�e.•seguinte. A

f � ....,� •

\'� -,t .( fi "11. '''rl �J
Liga Jaragua.ense de Fulebol Liga, agora� el�borará 'o"regu-
de Sario teve ''''preiui;JO Ei!n lamentO e' a tàbEtlà. Eral""'8
'torno de Cr$

., 15 mll;,l:� qüe de abrIl, os clubes deverão
OI, ,,1t-"i f� 'li': �,�.t,t.{ .��..,

vem de aumentar o índice Re- providel1clar a documenlilÇäo
gati�b.-�E quà�íí�í"âs' m��1saIi-' ��t�itrar ''1i)s áti'ê�; conÍÓ,
ctade�, o�pr�d�ntl1ltéia 'CÍ.tida-: me"d�i�'U)ß;ädã')irál asslt�-
:- "l"1 ,�' v H\:,."rPifl.•\rO i

6bl:1raJÓ.'1 1 .uH n t-) t!\ i} 1� 4 '; l
.de a"uncIQu que·8 partir de e
�

, 1 'ff h ��. ��N.. �V �HJ �l ,... �'Gj ,,�j1"', 1 ::U '::rr· '.1 q, �� ... ,. '}

.,..ar�, pa�aram' a Çrs.,650;qo"li _ ::,. o'_ � ··.fH .. �.� .�...� �-..:-. I

�r"w�. cl��fS ",,,!la,rtl�P.��l�,!S .

dos \,;ampeonatos e' Cr$ '350,00 •

para os. '"lo pä,rlicipa,,"�. <:,;e
'..' �

•• , j"� ',\,� l >' ;"'11 �

8õ.1�9=a,ç�p�.lt�ií�prepafáodo
OS :'.:': ���; .��le'Joqa.do�� :.: '" ,h'

./

. , ;'."1!" ;. �. �

< l

A FQàeraç&o C�t§rin�nl!l'l' de
aoçh€!·� aol�o". çq�pªtrgçi!um,i
1')9ValTltlntQ' 'ª �rtltiVªçªo: �a

,

CP9a ItQÓ �,@ B�IJp, :�ntr�, *t
",ªSioAqglii dß' {:jjver�Qs . ITll.lni'
c[pjos ç�tarin�n�f:!s,' 3erVirigp
Pí;m�, a pr�pªrªçlip dª� Ejq�ip.e.�
ªº!i. JogQs A�Etrt9§, A !iU�ªail
IilQrii cUª- 12•., sáb(idcj . vinçjollrQ,
el ,d�Ja �pªrtiçipªr� p �QI�çig
n{l,çlp �a çjQaClErctuiV(3 <dº�
XXI Jasc, que, juntamente dom
Jtªj�[, TImbg. e I3rusqye for
mª1Tl Ym� chavEt, fic�mdQ Joio
,Ville, Blymenall � Fl9rianQPo-

' ..

;Ii§ nQutra, reprElIJßnw,Ô4." ª:�g_
oª' IitorAJle� do tl1!rr)tgrilh �ª_
tarinense, II '. ',.:1, " ,

'

Nª prllTlttirll. fa$�, Jan��uá
�ogll em s�i& 0PQnl,lnidade.s:
12/4, no Baependi "'l1': JJ\rE!Quá
x Itajaf; 26/4 - Timb6 x Ja-

'

raguá; 17/5 - iJaraguá x Brus-

... , } " r .;' e ' �.

qlle; íW:; -. It�fªí x 'Jar�guá;
PUa. ,Jar�QYª, J,Timbó,e
141ß - ,13r,llsque {x ,.ía.f#9Yi\.
Q' sal�c.TQnadQ·· QIit') 'nqª,iª,h
"p4pa trgféll3" ,",n�o prutiqipa-

, Jª, hªJª 'vi$�p ,p IßURigfpio .oA9
PQ�!Ulir cinçhal! ,cQm-:.q!,!atrg
!ljst�$, Llmil-d� �xigênQiM �ª
Cop� 'tl},Ú df3 ,aQlíio��h .. : .

,<,'
,I; no entr�meig- "gB;

.

"I,��!!,
jO, 2, 3 fi 4 q� miliQ,.,e.ID· alll�
menau, será realizl;ldo o ,Caín'"

p�QnªJP . Eatach�ªJ' . de· alillAo,
para os' naipEi�

.

mMQIJlino· B

feminino., At@ Q§ .JMC; Q'Ytfa�
.

j:m>ITjQ9QtHi. ��t�g.; • .:"prey,j�tas,
�rrq�l:1ntg.) �l��'m�ote, qs tf;el�

. r�mQ!ltoli !>ao. f(jQn�t�nte.§" jun-
to 'o eup.ndl, em, ctialJ·.Q 119-
r�riQs prl).r::I�t�rminacjQ§, p�lf:1
cOQrd,ªnj��q ,�e bglichdª QQ

. mili§AQ M�nlcipa' de !;�port!il�
(CME).

�-t;:

,CAMPEONATO"II h.'

INT�-SELEÇO&S . II

INA' SEGUNDA ' pl" .

Em. )(lrt",q�Hila ,«;fß�iªtência:
de MassaraDd.l!tu�·. IW!JItQ al�
'teraçÁo Qª tabe!ª, fit na rdatal
da Il:1rfJ�da ,QP _ .c�mpeonato . )
inter��!tIßçQ.fI� liIe futElb'Q'J' de
salã9, grQI)1@9ãa.Qª eQli1is�
são Municip.al "«;I@i Espertes)l
de .Jar�gUÁ dß,_f�IJI;r- através

·

de liga gOQ.rdfilnªQ�ria'"de: es
portes, O�§ta" fQfma;I:.co·lTI, a
,seleç§(;l_daJll'·Capltal·.dç, Ar",
· roz" ,fora, qU�J;alegou 'fI' prö::'
blema del'§.s�tldOsJ;jjos "atlá..'
tas, o referido campeonatO'
contará com as participa
çõesc dos sElleóionados" de

.

CorugárSchroedefrGuarami':
rim.e -Jaraguá'do 'Sul;'qtle' a' ".,
partir de segul'lda�feira 'esta-' ..

,rão. elltretldl'ls
.

nsS"li'fsp'l1tâs;' ,

junto ao..ßinásio déJ1Egp'ör- :J

tes Artur. Mü"eu \�',ilr "';� 'f

� ,..-I;�) ..
' ,"" ' " "i' (·.e'l.;\;""f .�:',

,; ,

O t'çam�(:Iato '''''terá -doisf
, turno!) "e. será,·,1(;I�dobra'dao:
,em duas fases, ficando para

·

a segUnda fasii"�Fês' e'qllipes-
· que· .dißPutllrAa num' anlco'�'
turnQ� decidindO"'os tftuloá 'de') j.,

campeãa 'e vite-campeÂo>"
•

A táb�la '·prê.;ê· a1"seg�in�;'
" tes 'fodaé!às';' Dia Qi de ;b;lí'
'19 hdras: S�L 'CorIJPá.X Sei: ')

'JaragJâ ÇI� Sul' Ei" à� �2Õ h�-
"

).�. i �
,. ,I � .-;r'!. ,.t" . I� �

ras. Sei.
.

ScnrgedE!.r x SeI.
Guarami'rim; 'dia 14 "�,'"ab;íi,
19h, jaràgut·�.fSç�·ro�de";""�

,

às 20h, êórGpfx &uãrã�r
rim; dla'2í dê âbífl,"9h, 'G'uä
ramii'im x Ja'râguã'e"�; >2Óh'�"

·

SchroeClé'r x borupá.�O'retur:
·

no. será realizado nos dias'
5, 12 e 1� ,dlfl ,[11�'P p'rq�imp"

·

obedecendo a mes;r:nt'Oi'\�.rll.l 'í'l
e o mesmo horário, ficando
determinadas as dat� de 213
de maio, �, e".Q�},çle ipnho
para a realizção_da. seg�nda

· fase, com as três equipes
que disp'utarão' o titula. - "-

Os jogos serão realizados
no·Ginásio de' '!iisPortlils,;")\r!:
,tur\.MijllerJ', nOi .. 'erii·tanto, 'se,:'
gundOi p, regulamenta',' até '2

"rogada$ gpderäo, !)er tr�nsfe
I ridas pªra,· a •.c;:jdade"de!.Gua.'
,if�mifim",:"lIe·.llolJver 'CQmurn'
.,t4cQrQo CQ!n oª,del11ai!!�p{lrti-
·eipan'es, ,·Os árbitros seria

. cjßsignado�,pelª oº�;;rdanadé�
ri':! de futebol de sallo da
CME .de Jaraguá do Sul, bem
como, a direção das compe
tições é da inteira respon

� sabilidade da CME da muni"-
, cíplo promotor, "

,

SELECIONAPO.,. �.

11. .,RQMING.2Ji,liIM _;tRGQ .

'.'

!DR'W\'1J1.QC1nW!Qentlb .dEi 8it�
DqminQQ. d.q '1 PMººA O1:,Var":, ' -

I

iª9f.i.:V .

o f,!,r:Q�.§�!;lyircª o,b,nQfIßal-
m�,n1�l ,QPITl @ ,rülij1;AçäQ ,q�

. I
segHQQa !,Qaªº�í" e!!ll}:,ndp d�-
ter!niHljl�9 ,9�rª ..às 9h3Prnin,>-o
CQ!1fr.QotQ �otrli! . a!>, .tj"lJliI�ta�
d9 .;'[pméip II1(çjQ-, I Vet§!rªno�
x ßil1p,as; . H ,tJlm�§, I 'lila, J_�n�
zi
•.� \l!ª,Ng\lª"'@'J�� 16 noras,

F!QJJf�J(�OS�lJ("ét91;!1!: Ver!JI.e'II,'.
. '!\..:.\fm:eJrª, rgd�gÇl, mªfpa.

p�rfii Q 'Qi�j 13,'1c��§; 9.haPmill"
Rlq, MoJh{l .'t ,p.Q�.tQ.) MQ�Elr;'
14'1, F.�rr!?�o, '�', eif:Jpa$: El� �ll
1 ��, 1':9(ºe§t�) X �VjIª I'IIQIlE.t,.-,

....

c·
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Empresário
i,mobiliária

preocupado cO'rn

e infra· estruturá
, o Diretor-Presidente' 'do Gru
po Weg, Eggon João da- Silva,
reuniu esta' semana" a impren
sa em seu gabinete, 'para a�un:
ciar, dentre outros; as dificul-,
dades que vem encontrando

-los par,a 'construção d;3" suas
moradias e a indústria sente o

mesmo problema.'
Outro ponto discorrido pelo

empresário foi quanto a falta

de um pl�neiamento -

básico,
em transferir as instalações fa- por outra, um Plano Dlr�tor, e
brís dá WEGIASEA Industrial a indefinição das áreas indus-
LIda., de ltapecedca da' Serra triais e residenciais e de uma

(SP) para
.'

Jaraguá do Sul - infra-estrutura. compatível com

empresa constituída sob a for- o desenvolvimento' e cresci-
ma de "joint-venture" em ne- ment,o do município, além da
vembro ,do ano passadO: após falta de moradias, problema,
as negociações havidas entre sério que não é de hoje e, tarn-
a Eletrdmotores Weg S.A. e a b,ém de mãe-de-obra, que f.orça
Asea' AB, da Suécia. So vinda para cá de elementos,

Essa empresa, càm capital 'de fora para suprir as carên
de Cr$ 210 milhÕes de cruzei- cias. E com a criação de mais
ros, tem 55% do controle acio- de três milhares de novos em"

nário pertencente ao Grupo pregos este ano, segundo pes-
Weg e 45% do grupo multina- quisa. da Associação Comercial
cional Asea, empregando cer.. - ,disse Eggon - o problema

,

ca de duzentas pessoas, eeben- certamente irá agravar-se ainda
do a adminlstraçãó à Weg e a mais e a falta de um'mecanis-
tecnologia à Asea. De ltapece- mo 'que oriente, fará com que
rica viriam aproximadamente se' faça um progresso deserde-
vinte, funcionários eSpecializa- ,nado, construções clandestinas,
dos e a mão-de-obra' seria er- (!evido a. falta de uma infrá-es�

trutura adequada e, nesse as.

pecte, sugeriu uma fiscaliza�
ção rigorosa para coibir fatos
mais contundentes.
Dizendo que declarava não

fazendo imposição à, favor do
seu Grupo, mas sim particular,
isoladamente, mais como um

alerta, as futuras novas empre
sas que porventura venham a

se instalar e� Jaraguá, Eggon
JQã� da ,Silva � de opinião que
dever-se-ia haver,.uma maior a

ção por parte 'das: autoridades
e sugestionou no se�tido de
que 'a. municipalrdade 'procedes
se' es(udos no município, esta
belecendo um Plano. Diretor,
definindo as áreas industriais e

residenciais, 'consequentemen
te expandindo o perímetro ur

báno e criando núcleos resi
denciais urbanos" bem como,
Incentivando a construção de
casas populares para 3tender
aos emigrantes e estabelecendo

regimentada na própria região, '

prevendo-se em seu primeiro
ano de, !iltividades um fatura
mento.' em torno' de 1,5 bilhões
e o reéolhimento de 120 mi
lhões. de, ICM anuais.

�o entanto, segundo, Eggon
João �a Silva, a transferência
dessa unidade fabril à Jaraguá
do Sul, que viria juntar-se a

Weg Mäcrulnas S.A., também
constituída sob forma de ,'joint
-ventur,e" (80% do ,Grupo Weg
e 20% da Ases), está-se tor
nando um tanto qu'anto difícil,
apesar de todos os esfor,ços
que estão sendo disperididos
e do ,,;,v(1 Interesse em' transfe
rí-la para", cfcí, ,em virtude, prin
cipalrne,nte, de, fatores disper
slv� verificados, como a 'es
,peculaçáo imobiliaria que 'está
havendo, ,·pois -que pret��de-se
sua i,nstaração ao lado do PM
que ,Fabril Weg' 11, em terreno
onde �o pedidos valores ai.
tíssimos, comparados a áreas
nobres e, nesse ponto, o Dire
tOl'-Presidenfe do Grupo Weg
disse resl�ir um dos pontos
cruciantes, seja a concentra
ção de áreas disponíveis em

mãos de, poucas pessoas. Essa
excessiva concentração de im6-
veis em torno de poucos, eli
minam, também, possibilidades
dos assalariados em adqulrí-

ao mesmo te�po diretrizes de
"ação, evitando os problemas
de ordem social; de transporte,
de poluição do meio-ambiente,
de habitação já frisadas, de e

ducação' entre outras, qu'e, fa
talmente advirão como uma con

sequência, se não forem toma

das, providências neste sentido.
E dentro desSe Plano Diretor,

Eggon é de opinião que �ever-

ALUGA-SE-
,

"

�---------------,--'-------------------�----------�

AUREA MOLLER GRUBBA
j ,

Tabelião e Oficiai do Registro de
'Protestos

EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos, aos
sen�ores abaixo relacionados que compareçam
'erif nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses: :

.

HAMILTON J. MIRANDA, R. Joinville, s.n.; nés:
ta.•HENRlqUE 'UPINSKI, R. Alberto SantoS! .Du'
mont, 133, nesta. KUNIBE.RT KUTZKE, R. Duque de
C�ias, s.r., ,nesta. LUIZ CESAR GARCIA, R. Mal.
F:lorian.o Peixoto, 317, nesta. PANOMAR �ND., COM.r:
VEST. LTOA., .R.,Mal. Deodoro, 1309, nesta.

'

Adalzira Piazera de Azevedo
'

Oficia:I Maio1r

\

-

a êspeculação
do�

,

munic'ípio·

I r � .J �
f .' •

Leite, terna de esclareci-
mento do Secretário
da A,gricultura na AL

-se-la criar e' estabelecer área
Pllra o Distrito hfdustrial, ou,
como' solução paliativa,' Pólos
IndustriaiS'

.

em
.

diversas áreas,
definindo-se' õs setores mais
importantes.

, Q, Se.cretário da �gricultura,
Hélio Andreazza, prestou es-

ctareclmentos quinta-feira na

Fazendo referência
desses fatos, revelou que a

Prefeitura Municipal vem reali
zando estudos preliminares,
para posteriormente enviar à

Câmara de Vereadores, visando
a criação de. uma área para
fins industriais, na Vila Lalau,
do Rio Itspocu até, os. trilhos
da RFFSA - com o Rio lta

pocuzinho. Essa' medida é mui-
,

to válida, meritória: e merece
nossa consideração'- disse
pois está-lIe pensando em ter-

. mos de futuro "pois se hoje os

problemas enfrentados não são

.

tão grandes, a solução pára os

pr9blemas tornam-se viáveis,
sem investimentos vultosos co

mo. fatalmeníe . ter-se-á que em- ..

pregar, caso não haja uma so

lução da questão. partlndo-se
'desde já, uma vez que nosso

município é uma potência e-
. mergente".

Ap6s rápida abordagem so

bre esses temas; que retraiam
a r'l!lidade crua da situação, o

empresário, .jaraguaense disse
também da alta competividade
que está ocorrendo nas empre
sas, pagando-se mais até do

que nos grandes centros à seus

funcionários '�, adiante, .elo�
giou aos esforços do vereador
José ,Alberto IKlllzke em pro
nunciamento na Câmara sobre
os ,assuntos' epigrafados, bem

'como, também, ao' Prefeito.
.

Victor Bauer, por sua .adminis-
tração estar dando ênfase ao

setor educacional, de estradas,
limpeza públiCa, entre outros,
O passo seguinte seria atacar,
outros 'setores carentes, exem

plificando, água, esgotos·e a'

divisão e planificação das áreas
industriais e residenciais, con

forme declarou.
E,.. num a-dendo .ao inicio

desta· reportagem, o pensa
mento do Grupo Weg é o de

transf�rir a unidade fabril Weg!
Asea Industrial L1efa., ainda es·

te ano, haja vista a alta adn;li
nistração da empresa· permane
cer em Jaraguá do. Sul, fican
do, então, centralfzadas as em

presas do Grupo. (Frávio José)

. Assembléia _ LeQislativa sobre a

produção, COmercialização e.
'abastecimento de reite no Es.

tado, declarando, a certa altu
-ra que "as medidas de ordem

prática para a solução do

problema são de competência
exclusiva do governo federal
mas que no entendimento de
sua pasta, O< mercado' �0. leite
deveria ser livre, pois o' tabela
mento beneficia apenas um

lado, prejudicando o consumi
dor o' qual deveria ser subsi
diado pelo governo",
Entre as medidas para o

melhoramento do abastecimen
to do ;Ieíte sugeriu a constru

ção de uma usina de leite em

pó, no Estado para o aprovei
tamento, dos excedentes, na

'época de safra. Nas medidas
de ordem geral, para a melho-
ria da produção, frisou o se

cretário da Ag rlcultura: "ali
, mentação .: animal; 'sanidade
animal; obtenção de matrizes
na propna propriedade; Inte

gração da ,lavoura com a pe
.cuárla: substltulção da aduba

ção química para a orgânica;

, .

transporte com condições de

conservação e higiene;
,

orga
nização de cooperatlvas
apenas 15% dos produtores
.no Estado estão organizados
em cooperativas - e regulari
zação da oferta.
Segundo o secretário da

Agricultura o que "tem causa

do d problema do .,Ieite é o

tabelamento ter sido calculado
sobre indicadores sócio-políti
cos ignorando o, econômico':.
Outras causas do problema
atual; segundo Andreazza, são:
"a instabilidade da poHtica se
torial; a relação entre preço
pago 810 produtor e o custo
da produção; a falta de milho
nos últimos dois anos; eleva

ção das taxas de crédito in
fluindo mais psico.logicamente
levando alguns produtores a

deixar o setor; custo do com

bustfvel; sazonalidade da ofer
ta; falta de indústrias para be-
neficiamento" .

Fazendo uma análise

"caracterfsticas da produção de
leite no Estado, frisou o secre

tário Hélio, Andreazza que "ela
funciona em regime de mini

Curso de Inglês
revolucionário em 1 ano

.. I

o bom baiano de Salvador, Professor Hélcio
Auler Filho, está instaíando em Jaragúá do Sul,
junto ao Colégio São Luis, o' Curso JaraglJl8iense
de Inglês (CJ'I),. para jovens e adultos, quê con
siste num novo sistema revolucionário de apren
dizado pelo método áudio-oral, garantindo um

�ornfnio �'aprendizado perfeito da Hngua inglesa
(universal) em apenas um ano de curso.

, As aulas serão junto. ao Colégio São Luis
iniciando as primeiras turmas na próxima quintá
-feira, dia 10 de abril, e,stando inscrições abertas.

Com' um vasto currlculo, o Professor Auler,
nascido'na Boa Terra, é ex-�ficial ,da Marinha
Mercante do Br.asil, possui estágio de seis anos
nos,'Estados Unidos, com cursos no Washington
,Co.llege ce New Jerséy e Henry C. Lea Univer
sitY"da P�i!adelphia, eX..JprofeSsor do Instituto Mi
lita:r de engenhari,� dó Rio de Janeiro, ex-profes'
sor da Esso Brasilei.r�- de Petróleo, no Rio de Ja
'neiro, e São Paulo. Fiai também representante jun
ta a Feira Atividades Turlsticas ,_ 1978 - .fBra
'zi! Mart" .11 no Hotel' Naoional, possuindo cursos
extra-curr'iculares de Admini,l:ltração de Vendas --
Cigarros Souza,Cruz, de Relações Públicas -
Escola de Marinha Mercante, de Yoga - na Phi
ladelp�ia (USA), entre outros.

Um galpão, próprio para uma transportadora,

,

'
.

com 300m2, além de ampla área para estaciona

mento. Tr�tar na Rua Remoido Rau, 85 - Tele-
'

fone 72-06�4 - Jaraguá do Sul - SC.

CURSO -JARAGUAfNSE DE INGLÊS
'fl � , .'

·

,_fCJI1- -duràção' de f -anu- '_;"

das

-ptoprledade, , Cada produtor
produz em média, 11 litros de
leite !>,or' dia, sendo 33 mil

produtores, dos quals 20 mil
fornecem às indústrias e que
estas' são em 'número de 28".
Declarou que, 'a produção do

r leite é o 3° produto de fatu
ramento da área da agricultu-
ra e que, nosso Estado impor
ta cerca de 9 milhões de Ii- •

tros de leite em pó a-nualmen
te e que na safra, sobram cer

ca de 30 milhões de litros".
Sobre as providências p'or

parte do governo federal, lem

brou o secretário que três em

presas têm
I
trabalhado junto

aos, produtores que são uma

empresa de pesquisas, a Ema

ter-Acaresc e- a Sidasc, sem

pre procurando um maior con-

,tato com os produtores para
.dlmlnulr as 'causas do, pröble
ma do leite. Entre estas me

didas, disse que está sendo

dado, incremento ii produção
de bovinos e a pesquisa de

forragens que melhor se adap
tern ao Estado, além de uni
assessoramento geral ao pro
dutor rural.
Frisou que pesquisa realiza

da por sua pasta dá conta que
em 1986 teremos, suficiência
de leite no Estad�. Disse, fio'

nalmente, que, nas inúmeras

viagens que fez a Brasfliá, 12
no

. ano passado e 3 este. ano,
sempre levou o problema do
leite ao Ministro da Agricultu
'ra.

Adiante, após' a análise da

problemática de produção, in

dustriaNzação e consumo, o

secretário respondeu pergun
tas dos deputados. Após lem-

,
brar novamente 'que os proble
mas do leite' estão mais afetos
a área federal, frisou, que a

Secretaria da Agricultura, "se
ja po·r omissão, seja por falta
áe, planejamento' "e, de outras

providências, adequadas é res

ponsável sem dúvida alguma
por multas dos probl�ma� ,que
hoje atormentam a pecuária
leiteíra de Santa Catarina". E
tanto isso é ve�dade que o

,clima de insatisfação, de inse

gurança e intranquilidade atin

ge hoje as três classe� direta�
interessadaS

os produtores,

mente ligadas e

ao problema:
os usineiros, e os consumido
res.

AMVALI"
em Corupá dia-ll

A Asáociação dos Munici- Ipios do Vale �o Itapocu (Am
vali), reúne-se na pr6xima sex

ta-feira, em Corup'á, tendo por
local as dependências do Se
minério Sagrado Coração de
Jesus, realizando sua terceira
àssembléia ordinária' desde a

sua fundação, no an,o ,passado.
Os trabalhos, serão ::onduzi
dÓs pelo prefeito-presidente
Victor Bauer, de Jaraguá do
Sul.

Segundo o secretário·execu
liwo da Amv'ali, que assumiu
suas funçõeS na' ierça-fej�,
dia 1°, Aldo Passold, um dos
temas a serem abordad� re

fereose ao Planejámento' -Gro
bai Integrado (PGI), uma vez

que as, equip8ll ,técnbas do
Slatema Estadual de Planeja
m�nto' e Orçamento, vinculadas
ao, Gabinete do Plitnejam6f1to

,

e Coordenaç�o Geral, farão
trabalho de campo ju�to aos

sfola' munlcipios da' microrre
gião, durante este mOs. En-

-

tre outros, ainda, será aborda-
do o Movimento Econômico,
cuja data fatal para 'an,pega
dlts declarações, do com'ércio
e indústria, encerra-se dia 30
vil'ldouro.

Nésse aspecto do' ME,' A'I
do P2sSoid adlantb� �ue:J
Amvsll, fará uma anéllse p"é
viii' das declarações do comfÍr.

Dovol terminail telelôni[ol' terão breve aUva,ão,
Dentro de aproximadamente trinta Idlas, no máxlrno cin-

, quenta,
'

-estarão todos ativados os novos' terminais .teletõ

nicos d�S setecentos assinantes do município que aderiram

ao plano de venda da Telesc, Central de Jaraguá dO·.,Sul. A
informação é da gerente da. Central local, ,Sra, Nair Enke,
'adiantando que atualmente a PAN,' contratada pela ernpre
sa, está procedendo a 'extensão das linhas, possibilitando
a que os novos usuários usufruam deis benetlctos da tele

fonia, -dentro do prazo previsto pela diretoria da Telesc.

Os trabalhos de extensão de linhas, encontram-se em

bom ritmo, prevendo-se a entrega dentro -do estabelecido. .,

BAIXAM AS' LIGAÇÕES INTERURBANAS
Segundo notícla liberada pela sra. Nair Enke à nossa

.repcrtaçem e que [á foi dada ênfase pela imprensa, desde'

terça-feira, as'.chamadas telefônicas feitas entre 20 noras

de um dia e 8 horas do outro, de segunda a sexta-feira e'"

nos leriaqos e domingos durante" as 24 horas, sofrerão
uma redução de 50% em suas' tarifas. Essa redução, inci
dirá somente sobre' as 'tarifas das localidades que possuem
distância geodésica - distância da linha telefônica - de

mais de, 100' quilômetros.
ORELHOES

OS teletones públicos, .dsnomlnados também de "ore

lhões" ou 'mcedeíros", que astavam danlflcados, foram res

taurados, ficando somente-ainda o da Vila Lenzl e o de

fronte à Farmácia Catarinense, vitimas de àtos de vanda

lismo, ocorridos ainda no ano passado, por elemento(s) não

identificado(s) pela policia. Segundo Dona- ,Nair Enke, da

Telesc local, seu pensamento e por breve novamente ern

'funcionamento o "orelhão", defronte a Farmáci� Catarinen

se, 'o mais prejudlcado pelo ato de banditismo, em vista do

referido, estabelecimento permanecer com suas portas a

bertas as 24 horas do dla, dando oportunidade do usuário

utilizá-lo a qualquer hora do dia ou da noite, adquirindo a

"ficha" junto a própria Fa�mácra.
Por outro lado, quanto ao plano, de expansão" dos

"moedelros", adiantou a gerente da Telesc local', a instala

ção futura de rnals cínco, em pontos estrafégicos, nas pro
ximidades da Têxtil Cyrus, da Weg II (Rua Joinville), no fi

nal da Procópio·· Gomes e em outros locais ainda em estu

do, Com o funcionamento da nova Central' - após entrada

em tunctonamento dós novos' terminals - a gerente irá

manter contactos com a dlretorla da empresa, de posse dos

locais, para. viabilizar a implantação desses telefones pú
blicos aos usuários das regiões beneficiadas.

,

'Atualmente a Telésc dispõe em Jaraguá do. Sul de no-

ve "orelhões".

ImóveisLAR
, ,

... AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA

MELHQR SERVIR, VOC!:

Rua Estéria Lenzi, esquina Av. Gefúlio Vargas,
.

' sobre'loja de Dalmar 'Magazine.

:CASAS:
Rua Irmão Leandro, moradia e mais uma constru-

ção com 5 apartamentos, já alugados, rendendo Cr$ .

11,000,00 mensais. ,Cr$ 300.000,00 de entrada "e saldo"> ?I

longo prazo.
_ Rua Campo Alegre, região alta, vista panorâmica,

casa de material nova em terreno de 14x36,50ms, Finatlciá-.
vel pela Caixa ou Bradesco. Apenas Cr'$ 750,000,0.0.
-; Rua Pará, defronte. à avenida Faculdade, casa de

material nova de 159m, :com 4, dormitórios, em terreno de,
5.900,92m2;' fráci6nável em 8 lotes.

_ Rua DOming�s da' Nova, a 400ms da Igreja Matriz,
casa em terreno de '14,60x67mS. Possibilidade d.e financia�
mento pela Caixa.

_ Schroeder, Rua Exp. Osvaldo Kanzler, 195, casa de,
madeira de 89ni2 em terreno de 18, 65x3.o. Cr$ 280 mil, a-·
ceitando imóvel' em Jaraguá.

_... Rua 'Epitácio Pessoa, casa de madeira em terreno

de 6,992m2, região alta, vista pa?orAmica para o rio Itapo-,
cu. Apenas por Cr$ 286,04 o m2.
_ Rua Alagoas, de madeira ocm 108m2, edificada em

terreno de 900m2.

TERRENOS:
Rua Joã� Doubrawa, centro, 'a 200ms da Jorge ..

Czerniewiecz, área de 25.000m2, ideal para indústria, chá-

cara' ou loteámento. Cr$ 120,.0.0 o. m2.
'

, ,

'.' I
,
_ Rua Roberto Ziemann, perímetro urbano, área pla.;.�

na, aprÇ>priad� para loteamento, 25.375m2. Cr$ 88,.00 o m2.
_ Loteamento, Jardim do Sol, Rua "A", terreno 14x32n\,

-

Jaraguá Esquerdo: Cr$ 100.000,0.0.
'

CHACARAS:
- Três Rios do Norte, antes do Salão Alemanha, área

de 200x500ms,' totalmente plana, com casarão de 7 dormi

tórios, água. pastagem. Apenas C� 21,00 o m2. Estuda-se

condições.
_ Rio M�lha, junto Paróquia N. Sra. de Lourdes (gru

ta), 28.579m2 com moradia. Área plana, água cristalina to

do terreno, mais 30 variedades· frutas. ,I::'" 900 mil.

E quanto a Amvall, em sí

disse Passold '

que primeira
mente 'irá reestruturar-se, co

'Ietando dados e" outros deta-

cio e da indústria" para verifi.

ca�o dos' dados declarados,
evítando-se dessa forma que
retornem em visla de' ev,en ..

tuaif> erros que possam ser

ap'esenta'dos. Os dados do se

tor prim'árlo, sio' estimados

pelo
•

Instituto Brasileiro de

GE'ografia e Esiaífstica, o

IBGE.·

'lhes que sirvam de subsídi�s
aos 'trabalhos que 'se pretende'
realizar em prol' dos municí

pios da microrregião' do Vale

do ltapocu:·

NOVO SISTEMA DE APRENDIZADO· PELO MÉTODO ÁUDIO-ORAL. r,

'"CURSO-DE INGLI�s:.CONVÊRSAçÃô COM DURAÇAß 'DE 1<ANO: MINISTRADO POR Pj:t()FESSOR 'COM
ESTÁGIO DE SEis ANOS NOS ESTADOS UNIDOS. GRUPOS REDUZIDOS PARA JOVENS E ADULtOS,

� , EM DIVERSOS ·HoRAÊúOS. '." :
-,

�, -; -
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Inicio das primeiras turmas DiA '10 DE ABRIL·.:;_: quin .. ta-feira. - hiformações e' inscrições junto' ao Colégio
São' Llirs - Jaraguá do Sul.

. <
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


