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rão a superviSio It, flscàliza§ão
..._�. oI�-�-,
no entant0,' àcredlta-8e' che
qu� em torno �e 10 milhÕes
de': cr�zeiros.

.

,RegistrolNle, na sessão. de
segunda-fei�a (quinta houve
outra), ,Qf[ciQ da. S.O. AC,arar
comuni.cando eleição e 'p�s-
,se da nova dIretoria.'

.' Seg,uidarnente,,' aprovou-se
os seis projetos em pauta, em
segunda:. discusSio :- "Jã di
vulgâdÓs - com', apro;áção
unânime, à elÇceção daquelé
'prev� alocação

.

de i'ecl,JrSôs
f
flnancéli'os à CME (350 �Ú)_
e à CCO, (2.500 ml.ll, este úl
timo para "gastos g.érl:!is" com
,,'

,
.

", I
os JASe. O,s dois úniC;os opo-
sitores vQtãram contra, nlto
,sobre I:l destinação da verba
'a CM�, mas para as "déSp�
sas ,gerais" dos Jasc, (2.850
que põe em dÖvida sua fina-
o'. •. ,

lidade ,especIfica -' ,seQondo
Schiochet - que achoU o va- Diante da demora para o
,lot exagerado. '

,

Inicio ..� Q!:U'a' de exec.Jção
Enno Janssen" o Udél' do do projeto que, ,prev6 :a im-

,govemo� diante (fas, CrT,ticas, plantaçiio de iluminação Públl-
disse ser uma importância ca em trinta e nove ruas do
não prevista, ,mas' que servi-. '

'
,

perlmefrO' urbarIo do munici-
rá para' compra' de mais 3 mil' pio (532' I�mlnárlas)" a repor-'
colchões, 'caixas (I'ãgua para,
es.col�s, chuveiros� Instalações'

,tagern procu�u esta 'éImlna

san,\itãriàs 'e, ',despesas, ex';
IPlJrar O's fat9Jl, tendo recebi-

. do infOrmaç6es dQ gerente lo-
'

tras". Ficou por isso, m�, o
"

pr,esidente . da CME, contactan�' ,cal, �a.' C,,:lese de que todo o

do com a repoi1ageni, disse
material para tal, jã � enc.on.
tra no almoxarifàdo 'da am

essa verba ,ter outra objetiva-
I (?i\

presa, em Jaragu'á, ,do Sul, .'
ç o I' • f eSpéra de' suâ, utllizaçio. A

Empr.l,elra Engeco, de, Joln:,' ,

, vIII!, fo, contratadä pela A�
mlnlstraçio , Regional da Ce-',

11..c e, :Incluslve já- tem ,érít,
mi� a Ordem de Serviço pa-
ra execução dos trabafJtos, o

que nlo vem ocorrendo, face,
segundo Informou-se, eStar

processandO obras no-oeste

do Estàdo, nlo dispondO de

pessoal' para atacar, as' obras

_

em Jaraguá do �ul. Os funelo
, nárlos· da Celese lotados nes-'
te munleipio, estio empenha
dos na ",anutençio 'da rede
de distribuição. DéSsa manei

ra, nlo se' 'sabe ao certo'
,

qua� terá Jnlci�' à 'ímplania�
çlo da lIumlnaçlo, pela pró
pria dlfic�ldade q�e se vem'

enfrenténdo

'NúMERO 3,0.�

liberadas
IPI'

.1.

empresas
IRé, . e

\_

EI!' ambas as' hipóteses, os

contrtbuintes compreendidos
nos benerlelös da neva legis
,laçãÓ flcarão, já a partir de�
te ari'�, inteiramente dispimsa-

, ." I

dos da escrituração fiscal e

contábil das' demai� � ob�iga
ções acessórias referentes' ao

Imposto'
.

de Renda e ao IPI".
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'�um_nto 'de
'

léite'
, não

.

satisfaz
Ó, l' .

.,

.",; � produtor
l :.. :.e. I ,,�. I'

,
,

\
, , ....

Q leite filJiO "ç'!" �: �OIs por cento, dé teor;de . gor-
,

dura, P,SSO,IA a ser vell�do ao �mldor desde .erça..f8i
", a' C�$ 12,00 �o IHi:o, enq,,�nto o tipo éSpec;al, CQm 3,-2%
de gordura está-sendo (:Ginerciafizado a Cr$ 19,00 e: litro '

O Tipo "8", que e util�do �iaJ"'C?"te em São Paulo,
foi tabelado em Cr$ 21,00 o litro, segundo diVUlgação do

Ministét:io da,Agricultura na _na passad1t e cqnfirmada
'

.

po.t'eriormente.
'

'

A nívef: de prOdutor:, flcoú estabelecido e ratificado que
° preço' será,de clt' 8.15 para o 'atUai' Tipo "C" e' de C�
13,O� Para o )ipo eSpéCi�l. sei.i o TiPo, ,,�n,a ,!tio fi�li'-

I çio de seu preço máXImo ao pi'Odutor, para que o valor

seja, negociado entr, produto"", e incrosbia' O governo es,. .

" tabelecéu tambéM que ó leite especial a ser, obtido no tutu-'
. ro, �r'á o !lnico a Ser comerclailzado no mercadÓ,"'_ slJbs
titillglo 8i� T!P98 -e ,It sn. Esclar8ce.se a, quallfiêãçlo do _

'11• leité po; :,'tlpos", pela h,glene, 'to�' d� oÍ'denhâ�' pl&nt�··
animal. zootecnta. tntfe, outrós. "

'
.', -

'
,

., ,I

.o-.tutorNOentalÍlloÓt; a, PÖIfUC8d'
-

leI�lo'nlo � 8iP'!1dalÍélo aos

.,1"...,.,.., as, ,pe menos ... '''\III' j, qua',flO, a«q,�çollitro,
pa..."do· 48 Cr$ $,85,pa... Cr$ .,7�; v.nCn40· à� lilchístrlas.
l8sO , pouco J)eIo ttabillhO que o' prödutor tem e Í'econheci-
dO .�u,lye por U,". dl,..tot,. d� 'dêt.rinlna� I�ú�tria láCU
nlsta de Jaragu6' dô sül,' .0·.... ,i..._.I@� iM!. """"gem
_re o aumento dtCrêtado :peIó Governo' 'Fecret.él.

j' ", <' f' "" ,

I • ,\C ._

CiclistflS (Ie �itá �ta�o�,' m�is de m�ia, ce'1ten�, po-
. derÀo vir, Si Jaragu!'l dg -SUl dia 04 de m�io, partiêiPaI' 'de
prov� ciclrsticfl, promoç4o da'Calólll-fermes Macedo, com
o apoio da' Pref�iturQ Municipal e Com'issão MUnicipal de
EspQrtes, Oi'ªs 1°, Q2 e 03 do próximo,· mês, esses ciclistas,
e$tar�o em Joinville, no tour que, realizam por'diversas ci

da(!es brasileiras,; dia,1°, perfazem o circuito' Joinville-En-
'seada-Joinville (130., 'Km}; dia �, Jôirivill�Jaraguá ,QO Sul
JÓiriville (90 Km) - até a Ponte Ábdon âatista, dando o

retornó pe!a antiga rua J9inville; dia 03, o circuito �e 60,
Km pelas ruÍis jpinvilens� e, diá,04, provavelmente estarão

,em Jafaguá CI!> Sul, cUl7lpri!ldo JdêntiCa pregraroaç'ão. ,

, A' reportagem, procurou checar essas informações qtin
ta-feira, porém, '.somente recebeu informes extra-oficiais e

'> que, hOje, já pode tet sido ponUrmada, haja: vista o próp�io
mandatá�io�mor do rn'upicpio

.

have� se mahifestado favorá-'
vel a realização do evento. Seria uma prov:à para, conçla-

I'
Inar os, ja'raguaeoses, incentivando-o� para os Jasc que se

• av.j�ínham ,e dandl? a de,vidà motivaçllo que está a marecer.

Fazemos' votos que se confirme:'
! . .

,'l'

prarrDuaçãl.' laralti�a I·
, Quem' ainda 'all�enta�a esperanças ,de reallz8çlo' das 'I'elel� mUlÍicipáis prcwlstas' 'p� .

ealendlirlo ête!�oràl para'
15 de nOYei!il)fO �á pod.� a'd. �Ituraí, ,ter certeü do 'se�
adlament{». Até. o final cio � será Ilda, a emenêfa do depu
tado pedesslsta 'ARfalo de SOuZfl, qq. , pro"óga por dois

�r1�' os mandatos doá ........... e vereadores, 'com o

que estará g�rantida 'em 'tempo !h'ábil a sua, aprov.çio. E
.

�
I ...... \

,. _

agora, José? ••

,

;Mandatos:

-Hoje.
'.

,

Ern, virtude de segunda-feira (21 de abril) ser feriadq
naêional. 'O: Co�elho Naêional do Peírplet;> d�terminou que

todo,s' os postos de gasolina do' pid� funcionem normalmen
te ,neste sábad0,'dia 19. POl' 'outro ilido, obrigatoriamente

'.

.' '. ,- '. \

est,rã'o f!:lcl'ladOI:! :rio, 'dooih'lgo 'It '.segundâ:f�ira.' (. . 'i' ,-
"

E pára registro' hisfórico, hoje, 19 de abril" é o 'Oi� Na
cional do 'Indio.

:Abertos

.

Pequenas.

do.
, '

" ,

I :f',

,

o Presidente João, Fig",eiré
do, anunciou .eo ,discurSa( du
rante almoçq que lhe "foi pfe
recldo _ peio emprese,riadQ na:

ciona.I, esta semaria ,"'-- p_flra,'
comemorar o primeiro ano ao.
seu- gov�mo --:- q,:,e "a partir
do. exercício financeiro de 1981
ano-bas,e :de 1960, fiçam i�en
tas do, imriQsto sobre �'Reo
,da .as empresas lndlvlduals e

as pessoas juridiças éom re

ceita brulâ iguad ou i';ferior,' a
;3.000 ORTN -, equivalente,
no cörrente ano, a' doi� ml

-lhões de cruzeiros.
,

.

"Por outro lado' '- conti-

nuou o presidente'-, são re

duzidas a zero as alfquotas:,do
IPI .. sOOre diversps" produtos
tipic�tnente manufatijrados, ou
comercalizados por niÚi�oem
présas .<Dec;:reto,-L�L nO 1 :?80);

Figueiredo 'informou 'ainda

que .a· Isenção do Imposto Ide
. ',. I,
Renda e I�I para as mleroem-

'presas "significará ,perda ir-,
relevante da arrecadação fe

deral", embora cerca d� 60%
das empresas declarantes es

'téj:äm sendo liber�das, "tanto
. no pagamento ,daqueles im

postos
.

como tios ônus I:)u'ro
epiii(:ós 'vincul�dos 'à $lua' ad

,minist�ação"� .
',' '.,., .. ,'." ..

/'Antes, o pr�sid_ente' da fte-'

"

Convênio, para
,�''',préd io� '�

'. ' o ,,' executiv:o , inunicip.al' d�-
�"��;, � '�'.>.à'��

-

ma�a de Vàreaijores, ptojet_oi.
de-lei solicitandQ aútoniação
para convenia.. com 0- Governo'
do Estado, através dá Secre

taria da Educaçã�� visando a

colocação de recursos e coope
r�çãQ finariceir.a 'para reforma
de prédiOS es-c'olares, jã Visan
do os XXI Jogos Abertolj q9

,dereforma,
esc:ötares

:\
,

1

�Sa�!a eata�na, de 1,1 ,8 �6 de .

_ outubr4;.8JTI. 1'lG�;t'oIdaél..".sJN
9undö, expoalOIO de' mOtivos
dada, a primeira etap� prevê
'tra!;lalhos' junto: as Eséo'las Bã-

'

scas' Abdon Batista,' Holanda
Marcelino Gonçalves,' Haleo
doro

'. Borges, Elza Granzotfo .

Ferraz e ,C�htro Inter�scola�
de Primeiro Grau

.

"Professor
Mário 'Krut2:sch". 'As obras te-

sentado à Cilm-a�a/ (dos O,epu
ladoS pelo deputi:tÖo Pedro Ivo
CairipÖS, objetivando à cria
ção 'de 'um brg'anlsmo de cap
taçAo de recursc;)s" de incen- ,

tívos fiscais, para aplicação
exclusivamente no desenvol.;
vimento' local. de péquenas e

medias comunidades.

,Lamenta-se que nessa,s reu-,
,niões, número r�duzidlssimo
,de a�sociados' ,compareçam
às

.

reuniões, para tomada de

posição. e ciência dos traba

I�os. quê vem 'sendo' desen-
. volvidos, e'rri beneffcio da clas
'se e da comunidade.

"

plane;omento
Je'c9nstruções Itdo.

, .

> {

H,êlifício

.,
,

.

!,
... .

'

UIlJo empreendimento ,com a marca RB Planejam�nto e

Construç:õ�s� Uda., R. Amadeu da Luz, �'56" fone 22-4400
/

'Já'psguá

Reg.: �"'2·�·.��j.-ii ...;......... 1
'D"ta·., '.

�'i') � "r-.:> r . CÂ-o
CA. � ••••_��._ .....!l_ ..........

JARAGUA DO SUL

Capital, Latino Am�ric:lma do
Motor Elétrico

1

,

·8

7

v

'�
'··9

'3

46.

- capitã. 'Sul AmerICana do
Chapéu

"Marcatto:
.

Ind, de Cha:

péus Ltda.� reserva40
...,.

lotes e executa o

,Plano ,Habitacional �
,J •

'

Supl�tiv6s:' inscrições
até' sextà-feira

.
,

,

'1h4Órnln... 11h4,OmI,.
14h àil, 18h:" , '�

,LOcaI: 198. ÚÓRE ...;. EdUI-

�ici.da C�ch.d., �8ngéll
cá' LutêNna· - 20 andar

'

,

,Documento pa':' I��:
. CéclUI�' � ldentidildt;, . :'Mocfa"4ade:"'_ ,-..- me..

1 foto 3x4'(recente); dlàrÍte eriminaçiq�,: /pafáI_=.-
'.' �ecólh,lm�td dê,. C'ts. 60100 d.. disclPaI_'; Ou, entlo' e,...

.'" .dlàélpll�, no, B�se.
"

. gf�act.men_�·,"" .

--;--.
,

" ..............-.w:; �.��';- "�.;;._(�
G�u: " íI� compl�os QU a dévàit ser enc.mlnhacIII .tra
completar anhe aa, reallzaçl�. v6s da 1$a, UCRE, lII8IImO que
da ·dmma �; .' • r511za*, de .umeê .. te-

,
_

"
r. .

.
f

nha .....do ....��is
e E.tados, desde qUe�. eUml

naçlo da úHlína cßaclPllna te

, • Ocorrlclo � em "nta'Cata
ri... '

'j

'Ca�-se no mesmo 'citeulo" viciOso, ,embOra qua.. .crS
� ""-.41. l -

_

'
.

_.
' ,(....._ \.: 1

,

' -�" -,,, �
•

, " 2,110 o Iibfo Cle aum�!o 'r:eP,..ntf •.,pdmel� ,
YI8fa. um'

"'''_I!:aam...��.�•• Cff' 'iJ.;iI '.,�,
� Y1.,����Z'""" ::',;iteri��:�� �,.po�� 't

�irada ' � "CP"" semana pa..acla, e continuar Oi Cle
crêaclmo . do Pi'Ócluto, apesar' da Incrdsfrla ter capaeldàd.

.

de absorver prauéamente o ®bro • _., Procfuzrdo. H....
_
se 8�pectO, entl;a. para, com�....� "d8$aPego", o es

-tim�lo. elas 1nch1tftrfa_, dando 'conéßÇ6es, ,mélhore. é lavare
cendo'ide fOl'll1a objetiva áeus fômecedores, atl'8v.6e de vli

, nas' 16""",las•. SalMMíe que pelO menos' a,n" Jaraguã· do Sul"�,,
unta indústria J6 'inicio"

.

ou esboÇQu
...
movimento neste senti-

I'do."
,

=--� ....,.....____

'

,___..._� Vasp' estudarâ escala
Jarauuá: ciclistas 4e 8, Estados I em Navegantes '

.

,,'.'

vl·',,'a-o. e'lO . mal·o -A Associação �o.merCi�! e
\ cação de ,livros. mercantIs dàs

Industrial de, ,Jaraguá do Sul, • 'etnpre$as do Vale do Itapoou
recebeu expedlênte da Viação ,e que terá vlg�ncíà_ de 1õ de
Aérea São P,ilulo (VASP), In- abril deste ano (i 31 de mar-
formando que tio logo rece- ÇO

.

dá 81.
.

ba equipamentos quê estão E registrou-se o receblmen-
sendo aguardados� serão· rea-· to 'de cópia ,do' pl'Ojeto $pre-

J .' ,

Hzados estudos visando aten-

der solicitação das ASSõcia
ções Comef(�iais e Industriais

,
•

-
I

.,

dos Vales do, rtapócu ,e do

Itajai, pára determinar esea

la� de suas 'äeronaves no ae-
. roporto, de Navegantes, au- .

mantando as apçi)es e' deter
minando outros horários àque
tes que se utilizam de_ste meio

de t�ansporte.
Na ocasião, também, foi li

da e aprQv�da pelo plenãrio,
-, a renovação do convênio que

, a Junta Come�cial d� Esfado··
, "de Santa Catarina mantém

com a enlMade, para autenti-,

púQíica havia esclareoldo que
'as medidas� em. benefício �as
mlcreempresas foram tomadas
a partir do reoonheclmento do

papel ins�bstlturvell das pe- '

quenas unidades .de produção .
. , ,

'

, • ..:..1
,I .

�:d:e';a eo=:ço:e�":ô��e:.ri- .'para OS seus empregaeos,
Com aste anúnci�, a reação

"
1, I. '.'.' . ,

da empresarÍe,d0 foi, extraor- �(Lelà,·na páQ. 3)
. dinária, multo bem recebida e,

'/"

segundo ministro e,xtraórdiná-
rio da d'S$burooratização, Hé
lio Beltrão, este declarou qua
a medida ainda maior reper

�ussão caso
\
os governos' es

faduas sigam o exemplo dado

pelo governo, federal e tarn- FomOs i�rma� ,J)êia 19.&

bém decidam . isentar ás ml- dOllE' de que o. EXAMES SU-

croempresas do pagamento PLmvos h cornó p� de

do ImpQ$�o 'sobre', Oircui��ão 'Insc"çao de 07, a 25 dO mÀs

de Mercadorill$' (ICM). o que ,em curso, no' HgUlnte hórá-

,poderá ocorrer: JutUramente. '
'c'. rio: '.

'

;.--
"

,

;
Para o 20 graq: 21 an08'

completos -ou a completar an
.

tes da 'Qltma Pl'Qvi�
,lnscri�'Q: "adl.lII.te N.querl

. mentQ padronlzadet, aSalnado
pélo "�f;"Í'ldiÍllJto, . que," pâ�a ' tal
nm, .,Iq ACIde", pa..... pro-
cur.ç'o a terC4lltOS.

DISCiplinas - CQmul1lcatio
e' i:l(pt,..-.o: l-ftlgua' PQrtg- ,

gue"· e Uíer�tura B...allelra,'
IncMlKlo-se F\",Çl�;

(25)
IngiAs Ou b,panhOl

.. EstUdos' Sóclal.: tflst6r1a;
G�rafia; EdU�çio .

1I0rai e

Civlca; Ots;.nl%a*./ SocIal e

PGritfca �o·Bra.r{
,

Citnc;!as: Matem4fi!na;. Ciên
�I!li Fi.'caa ê biOlÓgicas.
"ÃealfzaOlo ciQS. Eum8$:

,Nos dias '8, 19, 20, e fi'a.
Junho d. 19.., - éIia' lõC4l e

hotérfó qué ..rÍ� aQQdDs' na
'19a. UCRE.

'

'NQtIIs Q, Emp_= -A 19a.
UÇRI1; tolle!ta � partlcl"çio
de. _....as- 1101. _íilo de

qu. "çfllteln' a ..... çol.bo
,.dOr.. IQII, espaço de tempo

".�
� -

$ ..... '8 dUn horas • fim

... ,que éfetu,," • �çlo e,

recolh""tn� eM �. devida
ao .ESC.,

:ilum,inação ""publica
sem p.r�zo,

NAO T!M LAMPADAS
Ê visível em quase todos os

"

pontos da éfdade, munas 11m.,
pada, queimadi18 II espera n:.

.

réposlçio, do· sistema de ,nu

mlnaçio . ".,110,8. Dr.nte dIs

so, consultamos o 'gerente l0-

cai da Celkc. de
.

Jaràguli do'
Sul, que disse a respon,Babl-o
.lldade Hr da, Celesc, no en-,

tanto, niô há elementos para
- (

substltui-láS, pois que neces-,

'Sitâ� de licitaÇão para toma'"

da' de' preÇos, ImpÍlcaíKIo na
e

den\Ora. �a entreP do' mate
rial em até 1,80 aias. t'ambérÍI
nió 88 sabe quanélo as· lim
padas queImadas serlo repos
.... t�das P:O" �..

S8!'RECAROA-
• comum, tamblm, li nOIte,

principalmente"
- w.sv. quase

que diariamente falta de ,luz
em dêtennlnada�' regi6es ela

cidade-, caUNndO t"nstomos.
,Isso,: segundo o" getant. da

I. ., .

Celesc, dã-se em .,..nçl,o, 'Ida
sobrecarga da

"

reCte, havendo

excesSivo aqpecrmeftto e dlla

t8çio do· fiõ que em contato
com ou,ro, .éalisa··.c,uf'lO.,clréul.
to,· pr,o,.oéando ,queima da' re
sistência e _ C9nsequentemente
a f�lta de Tu;. Logo ,a sltuaçio
estafá MImalizade i;' segun
do nqe foi" Informado, Isso na

. cià tem � 'haver com a nova

êstäç60 rebalxádora .recente
mente Inaugurada, confOmte
chegou, a ser comentado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Sra. Marma Haternenn
Sr. Norbertr;> Piazera
Sr:-' l\io �upas ':'

S·r. Luiz lIIIed�lros - I .,t"

•. _ Ji,;",,'" l

"

Dia 21 d!t al)ril i �,

Sra. Ecy... ,Masé�r�nhã8', ;de
Almeiela, lia Lapa-PR ..

O ,jovem Raul MarcQs Mars-
chall "-,,,.: ',. ,

Sra. 'Edla Lange
(Schroeder) �." .... _ �.i

Sr. Pedro Stenger .

Sr. Hilário ,Trlbess
". Laurita Inês Tepassé'
Dorival Kanz!er
HóMa Horst

W�iss

..

Dia 22 de' ab"'l

..

, .. - .-....

ClaÍJs Atildo': Gonç'alves" ....

Sra. Anita' Stinghen
Sr. Ä'lmir' Màlhéiro, ,;

.' �'it: ,� .....:.�........ ': __ '

...... , .. {L.t

O,' 'I
..

O�� jo�em Edllso? .,���oc-
kél,' em Curitiba '

.\, S'r. Arlin�o- Doege, ": ,
.

': >' S�. �orge ,Lufz Pereira; .. "',
Lourival José tepassé, ,.',

I ,JO:�éIJâ, pal)s��iL, i�,.):'
..

I:':
. •

" _\..'
1

.)f .I'
... �... ,..r -fI ...,� �

_ �
. Dia 2� de 'abril ';

.' .t. �

.�. 'r"I'" tl
J ...J; t�

'-� ."
-

.

, Sra. OUlia, esposa do, .Sr..
Arnoldo . Le��ard;:·. Sc�rr;itt

"

� � . .',... ." ....

, Ezequiel. SchnE!ieleJ, em Lon-
tras '. ',; .• ' :�.' � .. '�; &

Sra. Waliy Porath Siéfert":'
_Sra . ..Jvone: KI.uge, .• ,_.�

� _.S,r.. Waldir J�nke.s, ..
"

_, .,.

"
O '.garoUio' GérSon J<itzb�r 1

, r.
., 'It. .,,:.

g�r_ . •

..

Qia_ 2.5 :de abril.

� ..
� l' .� .. , �',,,,,,. '11"",. ..

.
lUAs fEllicitações, da" edHoria

. s�Cil!h aos
.. �1}i��rsari�llItEt!?:'."

l •
- ,o '�Ilt..(� w 1" '�, ,P- �

'N�sceram �a ;to. de março

Andréa, filha, de Láurol (Ro,
sali� FfOhlich

" LI- -Sabastlana Tânia;, . filba de
José, ,A01aro.}(Doraci) .Zefer;ino _

i

.....

['Iaeceu . dia 02 de abril
.' F,:ranciel� filha.. de':': Silvino

i (�al�te) ChavEts.� �', '. \.

Nasceram dia 05 de abril.

,T
•

is b�I,. Cristtn.a, ,filha-::de. Lau_'�. !l"nval (Hayde1 {Jóéliem ' '- to.. ,
w

T�nia�,�egiqa, _ filha de Miro
(Fv...ete)_ Wqlf.·'

'

'. �. �
Roslméri, filha de: Germaob

(Verônica) ,�uesler.
.. \.

"

... 1 .... NasC?�u dia 06 de, abril

Christiane Vaness;, filha '�d�
E�up�1,1to_ ,(Marlene) Schiochet

Nase.'tram dia 07 «!� abril

Eder José, filho de Egídio
(Betna) Franzoi
--Terezinha, filha de Laudeli
no (Lourdes) Jun�es

Nasceu dia 08 de abril-'0

Jean Carlós, filho de Elmo
(Wilma) Lenzi

... !. - ;'_•• -

Alexanderj ;fill}o -:,.de . Adplfo,
�rvtàtilde) tJipt,'�.. ,,,, l' .í

'

.t1eferson, ': filho d�" Da'lild
:(l;lz8;) .AntQ.nio. ,; f-." ,,'"

. (' . .

'\

I.Pla.a.
t

..

,
,- .' I

1
: .. - �. "r", _ l ,1.. '\

_ Agora,na !:lei,nold_o R�u, ,626, atel)-'
���"1- ,Q.enqo diar,tam�nt,e'l inc!usj,v� ..aos s�b.a

,
, çJos até �s:181J,Qra�.e.,aos._,dplJ1jngos e

�. .. feriad.Qs C!�s 8 }�� �.z t,l.or��, J;:>e.mQo,$itre
.', ..".seu cAriohp. 'Qfebi!,ça f.llQrß�_';da

'

.�' , .._'
o"� _ ,_, : fI",ORI:CVLTllFJA,IMPI;RIAI,. :,;._..-

, 1.' ,

.

�.
... I .... _. ',' . ',"'-' _.. .. "

.... " ; .. 'J A''\'" .'J_ .... '"

Deeoraçõés- par'à 'cà$ameiltôS "'_:'"ÔeéOraçÕes'··
paraJg�j,��)1ecoraç.ões pàra' ci�bés--:- A'rranJQS
".: -; .; ,,'�_p'(lr�, f�s_���,.-' ��q_�l.s. érlJ, �é,räi:', �

- -

�,� Plà�ifts' o�nàrrientäis.' r�'
.' ' •. y t·

•
, ...�." ':.

Calce e vista-se melhor
.� �(]Lild��ela �

-

'. ""' ,

neste verão CIOm, à
':Três lojas para melho'r

semr a dis�inta 'clientela,
duas na'Getúliô Vargas e na

Marechal Deodoro.
CINDERELA"

a melhor opção para
suas compras. ,

Se'-:l 'problema de roupa
• sua já erã. ClRO'S tein a so-
lução. Eficiente! .

.
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Até o final deste !fl�S' o

BESC
�

instale. mals três agên-
BreVemen\6 ,na .Rua t:léinol

do Rau. via de crescente va-

lorização imobiliária será aber- elas no interior .do Estado: em'
ta requintada [oalherla, com Romelândia dla 23, em Rio

matriz na capltal-, paranàense, N_�grinl:lo ·.(I)a'l�11 (d,u/ante os

...� .. ,� .. _,
_ feljt�jo.�, çOlJ,le."!�.9ra��voJ iiolj,

De parabéns "à. çlJlpre,ßndi- c,em,. anp�.�e, fUnl;laç�o 'desse,
mentes ImobiliMos ,M.ª(c:attov importante municlplo do 'l9rte,
pelo .. lançamento do "Jardim c�!arlnE!ns,{ü e e,m.l)Ti!lJc!",S .�o,

. S&o Luiz, com, 190 miJ rn2,.de-_ cJia. 25.. " ",.' li l'. .:

área, localízado . ern, 'Jßrªguá, ,., lO' -�
Esquerdo, onde, no local, .. ta�� Coluna recebendo e ag rade-

bél11, .. será E!regido' o. templo _

-1 cel1pq �Çl!1.vite ,para parti,clpflf
da Oomunldade São Luiz GOl/- n�ste.,. �ába.�R, 19,' de' uITh
zaga. A diretoria da empresa, ';�ca,mba!l:,� r;tO Juventus, 99m
as felicitações, da coluna'�pet, il)ício' às ,21 horas, A ini9iati�,
·Ia. ,feliz idéia. "t._

, •.:",,, .va é de um' grupo de jovens
-.-". _ . ��tuqant1l!" para �I;egrar a noi�

. f:. . coluna ficou sabendox, t!l.....de�.\e '" sáb.l!d�O u e�ocaQ!e."
também, que a Marcatto ad- çorn, .muita música e anlma-
quiriu 40 lotes para constru- ção, num encontro 'sadio de
ção 'de moradias à .seus. fun- nossa jUl(entude: Gratos ao'

cionários junto ao Jardim São Leonir, a Mairiam e a Marinês

L�!Z !t que, bJ.eve", }naugu�a e �� estaremos;!, ,
moder íssimo. refeitório. Ex-

'
" �

t ' I I! -JI{; .

celente!' Pertp . de
,. quatroc�nfas se-

� ,
cretárias deverão reunir-se em'

.

O doublée de advogado, e São Paulo, no Hotel Hilton, na

professor, agora Chefe lia Di� Cbnferê'ncia' I�ternacional' pará
fid da 19a. Uc�e, Murillo' Bar- � -Desenvolvimento da Sec re-
reto de Azevedo, comunican- tária,' que ocorrerá nó perlo-
do que ri -6ursó de' frài�ãmàn- do' de 21"á 26 de julho pró-
tá para' prof�ssótes 'flão' titiJ- I xlm'O-, pr'dmoção'· dti"MCB -

lac:fos em êduá�ção' física, se- Management;
. Centér' do Bra-

rá no's dias 24, 25, '26, 28,' 29 �ii, "com 'b +ábjetivo "de' mos-
e 30' deste 'mês. Motivos' im- trar os êaminlios pa'ra o âpri-
periosos U'resultaràJm 'no' 'àê:lia- ' morâmento .

pessoal'.e para o

ménto de datas. crescimento "Pi'óflssionâl -, 'ida
�- seGretária ai analisar' o papel

CCO 'ê 'CM�, d'E!"J 'mangas ''que äés'éml:lent'l'a nà' empresa
arregaçadas, �i-epaiaHê:to-ser' pá moderná. "1 rriforinaçõe� à' em-·
ra os �ASC. 'Logo, logo' shürgk pÍ'f3sa' ' '�citàda," '!'.v. Paulista,
rã.o novidades.' Cónfiram nes:' r 1'785: 11ó �á'ndàr � São I'�au
te hebdi;mia:-dário"jl ' __ "." "'�' '., .' 1 '1'8,""" .,. , "I,:

.�, c' .�:.
�

• I, ;- .. : ..... � ,U, .,':.-"_ �,íl',� """"�

Cumprjm'enttis' à:" 'RB Plân'é-
jamento lie "'Cbnstru-ções;'�défi� Jaraguá 'do Sul marcando

, ... ,. .... �I

nina0 j)ãra 18 'ândare's' o 'hõssb preser\ça-eitl� Flor'ianóp(>lis' -'até ,
., '.\,' ,f' j: .,.....

-,

"Edifício Jaraguá", na Epitá� segunda-feira, no 7° Encontro
cio Pessoa. Obras começam... Caf�rfne��e de" l'I�spitais 'que

_

. �". -',,�� .iSd. U.l).,j ,:� êÓWtä dtfi+il'o )jatrbcíni<i 'da As�
: Diretoria eleit'a' dá Comissão sodiação 'dos 'Hospitais' de SC,
l'it1uríiêipä("de 'Saadel' ä"dEfri1a\s" da' Fe'dehi1ão' Brasileira ,de

membros,iritégrantes; ,"� 'mobili- 'fll)spit�is:' cdm ia colaboração
zando-se{ 'para.... ás 'bamparíhas ' .' dn" 'Secretari& da 'Saúde e

a serem desenvolvidás • neste . UFSC.'" . . � ." .. '. <. '.

snb de 1980." .... : � ", ,,,_

I

MffiANTE
!

SOCIAL. • •
n,

,ti IE ti )
(NOSSA GENlE •.NQ.$�l' T.�R� NOSSO ,MU��O) .

a r .)1 J�" -

"I 1,-<, ,r:, ,,�,,:s> ,\t.. 'Jtr

A Comissão Coordenadora,
v ,

da campanha uA Criança e o
I
ICM'; já distribuiu 8 ..700.000

,

e'h�-eropes de figllriÕhas e';' to
do O Estado. Como cada en-

� .

velope contém seis estampas,
; foram entregues ao público,
em troca de netas fiscais ..

52.200.000 figurin�as. Entre

grandes e pequenos , foram
distribufdcis 7.238 prêrnlos. Is
so vem de ratificar a acertiva
rio lançamento da campanlia,
com apenas 40 d'ias de atua-.'

ção. O amigo Juca, do Besc
local, vê-se diariamenTe às
voltas com verdaaeira' romaria
de crianças (e aduRos até) pa
ra troca de iigur,nfia� por no

tas fiscais ...

A Universidade Federal de
'

Sánta Catarina e' a Editora. Lu
nardelli, convidando a direção
do "mais antigo" para o lan
çamento dô livro "O' Acesso
ao Ensino Superior no ,Brasil",
de autoria do Professor 'Teo
doro ,Rogério Vahl. O aconteci
mento d�u-s�: 4a. 'flira, à's 20

!'
�� ." ihorar,.

Na�ceu dia 23 de marçoFazem anos hoje' - dia 19 "

S�a. Relinde Mahnke Mars- Gilberto, filho de Egon (EI-chall ,"1 - ":,, "",,:., II.' mef �si)} Kgehler;!!J'''l''� w)!'O·'al",
Sr. ,', ítsen N'c;jlteneo : Basto.&.' ,) S"'" ,"' .·i.... '.

(Kitta) .• "<f.i ,f ..... , n... "Naaceram' dlil �230'd.'.março
Sr:' Luiz -da' Silva, em-tMas-� '''�''.J �1

saranduba I • � t,";,' i I ,,:'I Anderl!l0n:"Cleyton, filho de'
Sr. Rudolfo' Reck, em Itapo- Alcir (Rosemafie) Pavanello ", t;

cuzinho ; �, -
• .,. t· ... '.

' .Joslane, fillila"de.· Otflio> (Ma-
A :jôvem.Kátia.. HOJst' .

�� ,ri811M.)� PetryN 'I _lo lO ."

O Grupo Teatral �Guarã, pro
move neste 19 de ãbril, "a 'par- '

tir das 20h30min,'" no Salão
'Päí'll,quiär de l-,

Guaràinirim,' a
eipresenHi:ção élê 'Tärééo -e sua
'Cbrnpanhia. Na' :plrimeira parte
serão lêväda à cená"a' peça";'A
Cadeira "de Rodas"" com o

""Nasceram dia'c 09 de abril Grupo Téatral Guará e, segui-
'1

Marilene eristina; - filtia de damente, um show êspecial'
Manpel (Anastácia) dOs Sao- com Tárébo e, Attistäs do Tea-
tos

,
tro Nh'ana. Ingressos

-

à venda
.'Mlchel 'Walfe'r, 'filho 'd��ßo- no Posto Cultural· do Mobral

,Iánd (!l��m�rr J�nssen,' de Guarari'iirim, '

sendo' muito
. "

- • "importante a participa�ão do
. Nasc�u dis' 10 dé - �br.iI público desta : regiã�, d�ndo
....Si'sma�a,. , filha ....de � 'tlJiz', ('fer' ,seu presfigi�m�ry!?, à� essa Pfe;),
re.zrn�a) �ugusto .

,;.;" .

\,.,
.

" '. J,!óção cultural. c -" �
_': J."d·;r". -t.-�

,

-::-*-,iNàscerám ,'dia. "'1 de abrll- .

- .,

'

,e. .1'

o � :
"\ ,.I I. l': • -

" 'André Willia_m, filho qe Fi-. ReaUzado no úl�mo dia 8,-
.dQ!is (Lori) Titz

. ,

terça-feira, com sucesso o
• '". �-.... '�''1 ,.t· " c.' �.. Léandro, filho. de Álido (R prrmerro

".

encontro dó '''Grupo
mHdà) kru�sch

\' �
'. 0-

de LancilEi" forní'àéf� .r;pöt'rsê�
.

': käth'lyn Karine, ·filha_"d�. Ma�- . nhoràs da
�

melhor' "sociedade
fredo (Irene) E·hlert

..

' -, ", -córupàense.: 'A' anfitriã'
-

desih.

Ta�lant Cri��iná,�' fiiha' de reuQião nÚmero ium foi a el-e-
®'dllci( Aà'a)'"' .ÃässW-êiiér r

...

.,j.'
, �'9âfflél· sra. Arrete'!, 'Séidel,' que.r...:J' ;'...I-.J-f' .;i -'�i '" '�..::! : come t'seu :êspôsô !Do'náio= Sei-

Nasceram dia ';�à,.de,,.ab-;;I" -d�ell cbr'iceiiuàdo'" engeriHêirci�
Márcio, filho ife' GflrÊdQ�' (Li- : 'agrônomo. formã,um cà�al.serri-

.

dia) Rahn .,; ':""'., ,.P.
. :'pre '''; p'reS'epfli ::'1iI6'S, áóônteci-

•. Rubens Norberto' filh� de 'mentos led�ísticos 'e comuni-
, 'Rubens (Ad�i�naj 'W�lf ... ·tários. Arlete 'rec'epdonol,f: e'm
;. J�an, .

filho de' :Antônio (M�-' 'S-4a'l 1?,�lrásima reslç:lêrÍcia ás
\ '. �_._

'�" I ria) Estevão ,:n .

"u -",' .�. ��g"�:\:q?nz?�N,,ilt�� ,?��"P�-�R�·.

Jlndréas SGhmockel - Buer-' . ,
[j li ..

' � �. Ä. ,',
.

'.ger, filho de Irineu (Rosane' ,Nasceu dia 13 de abril .

t": "j 'f'1'" .�Beatriz) Bu�rger Jefferson, filho; de Mário TQp' SOll)' tyluSi9.,e,);!,ámal <05,
Ivani'de' Kluge • " ('J�êS) da Costa..

�

... , ,f�r�q a�,..,·fa��ça:',. ,d!i/ibQ?'adaSr. ,Aldo' K�nzler ," n,fI�, próxirp,a,,' seQu9da-f�ii'a; )!�Sr.' Lourenço Tisso Nasceram dia 14 de abril <;Iq, .abril, ��.1i�do na9i'pl]al,. nos
Hotácio XalVier 'saIQ'es 'do 'Botafogo da Barra.

Uma curtição que vãi' ouriç'àr
o último dia desse prolongado
feriadão. Um bàrato.

�-
,

,
. �.

,
"

'.

A Gomúnidade de São Mar-
I, .......

cos, da Barra do- Rio Cerro,
em festas neste final de sema

na:' Uma excelente opção!
''') . rt . d�

'O 'cr. Gerd Edgar' Baumér
. ! 'r,'" .)

�
_ _ •

encontra-se 0'8 República Fe-
deral Alemã '(Alemanha .

oei
dental)', representando a Ele

tromotores Weg S:A. na Feira
Internacional de Hannover que
se estenderá àté' dla 24. Éssa
Feira é uma

.

das màiores do
mundo e e nossa Weg, a exem

plo de énos a:nteribrE;s: marca
importante presença, mostran
do seus famosos motores' e,' 'a
aita 'tecnologia num. (los cen
tros

'

mais' desenvolvidos da
terra. Na cidade de Hambur
'go, foi realiz�do' esta semana,
Ö 5° Éncontro EconÔmico Teu

to-Brasileiro, com vári6s em

presários catarinenses mar

cando presença.
4=--' ':�"

'No último ,aia 9, às 18 ho
ras, a cegonha fez

"

surpresa
em Joinville, "rio Ia,r de Nélson

, (Mar-ise Liane) Schulze, com o

• nascimento de Pricila, primo
gênita do 'casal e também. a
primeira neta' dos avós,. tanto
pate,"o como materno. Ra
diante de -felicidade, a colUnà

I junta !'leus efusivos .

cumpri
mentos aos 'familiar;s, pelp
chorinho ,flovo -i da peque'ila
Pricila.- -, ," , ,

,.. "o.

- Na,�a. feira í1indoura,-T'feêé
berá;?'amigas em sua residên
cia .a Sra. Asthéria Hansen
Vargas, esposa ,do empresário
lido Domingos" Vargas, <ele õ'.
futuro 'presidente ,t do Rotary
Club de Jaragu� d9 Sul, de
'vendo ,aSsumir .

em -'meadqs
. deste. JlÓo. � -'!Ir-' ..; ,

""�."';:
,
,De aniversário .

dia dóis pa:!;!
sado, a .sra. Ivone, esposa de

Ralull Drlessen ,e;. dia 22, apa
'I gará ,velinhas a sra. Zilda, es-

.pos,a .do .. oeootólogo Alfredo
Gü'nther: 'Felicidades!

. '*.. '

As senhoras do Grupo de
Lanche das' '�erças-feiras; ini
ciaram dia 1.5, seus encontros,
,depoiS de .!o.!1gas. férias. A an

fitriã de�ta semana foi a sra.

Olga, esposa, do empresário
H.p�[j9.;Je ßE;!f,f�r;t· '�"�" " ... .:,

,.Ç.1oeítl f'í.Jr;l*i:-��.J'�' f '''�i

) "Viaío.u �!� qu�rta-feira 'Ypa�a-:,::a I

ÀIEl,marlt>a,
.
HolanCla, i"'SI!Ii�oia,

Sufça e outro,s . '-pafsesj,< euro
peus, à :lo'egÓGios, '0 ' industr.ial

.

e' amigo' Hans -Gerhard 'Mayer.
Em" sua

� extensa)ageÃda, . pre
,vista yisitação'·; "aos ,estendes
na' Feira de"Hannover -que se

. estender-á / até o. çlia 24.·

-r*-

Ä MODA 'ÊSTA COM A NANETE, NA MARE
CHAL DEODÓRO 190 ESTE'I! -O'ENDEREÇO PARA, . , '

VOCI:: SE VESTIR BeM." - 'e"'ß
I� ;,.. .'. ,

" T ..: ,.;' •• '"1'

, ! (

,NANETE TEM $,UGESröES INC�rvEIS. PA-
,RA A PRESENTE ESTAÇÃO: �,

v.estido� CopJuntoL, ,

Calças Linha de- praia'
'

, ;; ,

, além Cle tecidos para todos os fins.-
..

, ;�!�? � �

LOJA NANETÉ" SEMPRE' PRESENTE ,PARA
\

TORNAR VOC� MAIS BONITA..,.
r .�.

. "
... "> >",�" � f I Ht

-

.

parê este verão, vista-se'
na moda, elegante e descon-
'traida. Passe na

.

, :'=V(J�/eOf/6;; ,

,

;

,sU?/? LiZda.
� �

e verifique as opções
para"presentes" ql;!� §,ó, a.

, SUELI< ITEM. ,"-':<'

Av. Mal. Deodôro;'108s
Jaraguâ do Sul-SC

Fundos Açougue Mahnke

"

,lEstevê .em visita' a Jaraguá
! do Sul e ..também à ,esta reda

I ção, 'o ttustre' Gerente Regio-
1 nal de Vendas da" VARIG para
, Santa batarina, Sr. Alfons
Schneider, Somos agradecidos'
pela cortesia: ' 'r - �, �

I
J'

,,'P&ra refletir: Buscar a natu
reza' é ser filho.' de 'mãe, alu
no' de' mestre, doente de mé-
diGO' e crente-noviço 'de' Deus.

��_;_
,

t:':_

t>-Palfticipa�am- '. "de .jantar' na
mansão de ,engenheiro Dr. Má-

.
rio IEugênio (Carin) Boellm,
na Manchester ,o casal amigo
Hans Gerberd .. 'Carla) Mayer.
Mã'rl� e -Carin, assíduos leito-

perfeitosres do' "CP'; f'fórarii
anfitriões.

y..'�·t·),•.. fr-I
Recebeu com lanche grupo

de amigas,' 4a. 'feira, em sua

residência," Ei sra. Marilú Car
valho de Oliveira. >

t,·.'>.. :;It:·�_
...

,"
.

JII{

,". 1,.,?' "t'-:'I\� *_ ", , iC:-.
n,', "\' "',

"(; Se 'vocé' -for viajar, ,Iembre- .

se de nossa agência - creden
ciada' VARIG, na Mal. Deodo

ro, .130. Passagens) 'aéreas e
serviço de' transporte de quem
realmente entende do assUnta,

�,,'-
, . Partiram 'ontem "à noite, 'com
destino, à Lages, a' fim, de par
ticiparem da "Conferência -Dis
fritai do Distrito:465 de Rota
ry 'IntemaCional, vá:r'ios 'casais
jafaguaenses e francisquenses,
'pela "'.Gatarinemfe"�' -. Seguiram
Janúário Stinghen e Sra_ (pre
sider;lle do Re, local 'e da Ca
sa da Amizade, respectiva
mente)" Dorval Marcatto e Sra.
Ivo Ewa,!d e, Srà., Mário Tave.
.res da Cunha Mello e. sra., Wal
dE;lmar, Behling e sra., 'B[unó

'! Brejthª,upt. e sra. Maurício. M.
.Maroatto e- srai, -Rolf\�)B:' "'erma,,!
e sra". e Aristides 'flanstein ,

,e Sr.a., ROlt,Botho"hi�r.rl'!aDn,-�
Sra., e"Aristiees Panstein e

�ra;·.além .de· .. lldo·..."" Domingos
.Vargas. e "esPl�s;:tr·.(presidentes
indicados "do .RC"de Jar.agua
do, �ul�. Casa da, Ar:nizade pa
ra o' perfodo- ,,·.80/81'). junta�
mente com os rotarianos 10'-

Conv.idamos 'os, Senhores Acionistas desta
Sociedade p�ra' á'Assêm'bléia' GeraI'"EXtfélôfäTiíá-'''''''
ria, a ser realizada no dia 25 de abril' dé 1980, às

� 9 (ll.oV�}"horas, na sede 'social dá Empresa, sita_
.".à 84a �orge' C2;,erni�wi,éz, 9,90, ri���ar, l�idlildfcte ';,*
�. JaraguÇl dp Sul-Se, para deTIberarem ,sQbre a s�- .'

't;'
- " , .., "

•

,,,gutn,,e: .• ' ',"\:,1)\\ i " '''I t

cais, seguiram os casais fran

cisquenses Osmar Garozzi ""e
Sra. (Preside'ntes)," Cristiano
da Costa. Pereir� e

i

S'ra, l e,
Paulo da Costa Pereira e Sra.
Ar:nbos 'estão ,'�participándo da
'-e��sii pr�gramação�l'dà Óon-

, -� ��. J ',' t ' ....... ", �� I_ !

'ferência Distrital "äo 465;· 'em
"r: - �l t.!), �""h;

.

!�; 6�� r �'''i:1 l.f�Lages. '

.

���.�..'tt" '1ft ��-
...

f!!U, .!I"r..�

�".�,'l. �.: �t r�,l:"(. 'tH�'":"'1,tf1" .,;iC1�.":�
CF Cumprimentos"I" ao; passaal
.•amigo' da'. Mar,i.sol� peta' " infcio

da� neg.ociações'c (em, excelen
.. te, fase). de\-suas "açées"ns 13.01-
,sa' de\"V(ciI()res�da São 'Raulo.
.:, Jarsguá do Sul, pintaRdo bo�

Ó ') ,,, ORDEM 'DO.DIA: .t - 'I,
'.

t1� 1H1HU ,tile: ".? H:"�.. f,,!.f: (._ f ....! I' .,'
-,.. �)'" • j �.L

·1.0},,, -u'Aumeohto' Cio. CapltàkSocial de .'-::<":'. �
,

'ti "'.-c.r$ .. 55.536.000,00. ,(cl.nqu�rít�,,��éinco i1

, • •• ,', I ,miíhõeS', quinhento�"'e tririta· e 'seis'milö, ,

-cruzeiros) para Cr$) 66:643:200,0'0' (ses ... ,

,sent� e seis 'milhõe�, 'se:i,s.c_en-to,s·e,qua-,':
'renta' e três miil e duzentos 'cruzeirós)','';
mdiante 'ií1'oorporaçãa; Ele' re�ervas:,;�,r"I"';

2.0) _: 'Altéraç�o'do Àrt. ?o:do· 'EstátliJió. 80-
.

ciat' ,,' .

, . , ; " .,'. '

,!""'St J t9 "I' !�_: ;.�

.;[,j'ã�raguálid,o-�Sui (SG)1,"1:1lidê abnl de 1980
,) - ') ..... ,

'lo O Cqnsêíl1o"di: Äöri'tinistraçâof' r.. ! .t!: i ".... (1r )t'-'i -"rj o�, �"n Irro". ', ...

l P
\

.. ,

, njto, n9' p�daço e se destacaA
.do cada vez- mais . i'ol

;.'" -"
�

-

C}j� 'jC1-
C"".... r:'._.... _

<'

-{'1';" :.'

�"li9i": ...R-

MorettL Jordan & Cia:Ltda.

Belina, 1I.J,;,pO ar:.�n�,9., �:",;.. �..�. ('1-.':" •
.. i . ,',:' 'tl 1978

a,91!na rll'.'1;. aranoo. f V':· t' �I"'�i . '_. ...... � . 1978
�el!n.a"II1(f.tata.. . ,'o •• ' ,,,t;·'(.'I:i:,'n"f'·t1J�78
B.elms,·-L

..

uxo ,.MarrqQl". �',,::',' �.� ·r·;·'·.' ':',' " 11.976
Cqrcel, L, LDO Verde . ,WÜ!·�. '�t "

..\J: til tJ, 'S_"�978Corcel J.I. L,Branco t,hl�, l'! I",\��,!L, , ) 'n';I;,';;tl :�,J 1978
Corcel II L Vermelho 1978
iCorcel II Bege' .: ' '

,,:,.. 1978
Corcel Cupê 'Verde 1977
Corcel Cupê LDO Branco ....•....... :.. 1977
Corcel GT Vermelflo .........•........ 1976
Corcel Sédã Branco I. • • • • • • • • • •• 1975
Maverick GT Bege .•••. ,.............. 1978-

.", '-,,.., ., .... )'I'ytaver!ck Copê ,.Mª,rs?!{h'��r,;u ':v ,��t- T}\�V I� 976
M'iv�lc�I'Cup��J3 a��'· .', � '.!:.,.:. .'7.. : .. 'j 1975
n '. ,I�--: 'ê . �i", l .....,.: ,::;, ::/", :.Ú, � ' ..� 1'978r.,assa ..... � eg,A"IIT .",... . .

_ .. � .. , ... , ....•

"""1"" '1,1" ". Y:� ,'.. (\ 'lhO BP 60 i;VJ;;:U4 ' ....
. Qpala'lqup�I"Bra.l').co_ ..... , ..... , .. ','" 1972
F':75-4x4

'

Amarelo, . " . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1977
F�75-=4x2''Verde ... '. ,... .... ... ..... . . •. f976
í=":7S;.4x2 Verde . .. • .. .. . .. . . .. .. .. ... ,1975

.' - _.

, I

-. � -t' (

,I

'vElCULOS "USADOS-REVISADOS
FinanCiamento" próprio

20 PIZZAS DIFERENTES
LAZANHAS
.RAVIOLAS

Rj� ...

f\ "f
....

""

...,.....,...-n�-----

J99�,
.

logo, àquel_9,
" , ctiopinho alemão,

Maio é o mês do amor,
das mães, das noivas.e dos
presentes. Demonstre todo o

seu càrinho presenteando
uma das múltiplQs suge_tões
que o
I

Lanznaster
Av. Mal. Deodoro, 364

JARAGUÁ DO SUL _ SC
Um presente para cada gosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Senhllres

, .

,.
I .._

,

(

,

EmBresárills:

, ,

, .

,

.'

o PROGRAMA HABITACIONAL EMPRESA-PJlOHEIIIP, ESTÁ PROPORCIONAIllDO A
OPORnlNlDADE A SEUS COLABORADORES ADQUIRIREMCAsA PRóPRI�

I.

o PR()�p F/NAIIICIAPAlIA A EMPRESA:

A COMPRA DO TERRENO,
OS PROJETOS,
AS CON_STRUCOES,
AS OBRAS COMUNITÁRIAS, _ _

,

EAINDA POssiBILlTA QUE O IMóVEL SEJA ALUGADO OU VENDIDOAOS FUNCIONARIOS.

A EMPREENDIMENTOS IMOS'll4R.OS MARi:.uTo LTDA., DEACORDO COMO PROHEMP, APos O
REGiSTRO DO JARDIM &\O-LUI2, ESTARA DISPONDO DO TERRENO NECESsARro

..

_

PARA SUA ORGANIZACAO.
,

, I

/ '

'/

I

EMPREENDIMEN'I'OS
IMOBILIARIOS l\IIARCATTO'LTDA.

\,

Av. Mal. Deodoro-da Fonseca,1179 ..Jone:72. 0645
.

- - -

JARAGUA DO SUL - STA CATARINA"
.r;\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, \

ho�enaqeiä
�

A PETROFÉRTIL es
tá distribuinêlo, gratui
tamente, uma série de
trabalhos técnicos atua
lizados de interesse, do
criador e' dó "agriCUltor: •. (

As publicações são dis
tribuídas mediante soli
citação' à Petrobrás Fer
tilizantes S.A •

.;_· PE
TROFÉRTIL ..w.�Comuni-'
c;:ação Socia,l:"_ Praça
Mahatma Ghandi 14/
-,no - iI�cf..arh ,Ri� �e'Ja
"ej[�,:,R�, CEP 21)031. Os
interessã(lc)s I..

poaerão
obter, -junto a este ende-

� r�ç9" Cl- Ii�t�, �a$ ,�ubli-
S.em me aprofundar em JUIZO !de valor, entendo ql,le. '<' ;,', ca,ç9� :disponíVeis:. '

�------•.���------I
,C,!l.rl.Qs, ji9�pcl<e, p0!TIo chefe de empresa, fez por �,ariailó�
,polis o f!leslT!�"9!,1e .li�r9l1io Luz fez comor. p'i!I(Uco a, QQ!11P
hOmem público, É extraordinária a corag�m dEfsse homem,
abandonand9 Bluménau, :ele qu� era &Iemão, ar vindo se fi�

,

xar �a �dormeç!�a .:: cabocla Desterro do séC!:Ilo pa,ssado,
aqúi cÍ'ià�,�o ú'in limparia comerciai,' industrial e marítimo

dentró das 'dimensõe� do ún'ivJrso do seu temPo. Mas nin-
I ,_.,

"

'l'_·'! (l..>-'
"

"guém s�be como' Hoepcke fez isso. Será que já era rico?
,( 1- ' \

.

\

Que razões o trouxeram para a /De�ter-ro qoS meàãcis do

�éculo pàssado? '/
,

A
. lI:

, Associação do ex-Comba�' , às 20 horas, uma série' de 'pêr- 3SO aniversário do término da ra Ataíde (Sec. �, da 'Fazenda). '" SEI'II"\AO'..,DE••JARAGUAtentes dO Brasil homen�geia I'd
'

",y �

Q d f
-'

'

J rt Obsona I �des catarlnenses em Segunda Guerra ,Múndial. En- Todas essas ,personalidades" DO SUl:. "(7;) "' '"
'

uan O da ormaça'o - rªAspo es! <>e ras,
no pr6ximo,_ dia 08, de ,maio, c

_,.' , '..", , "l,' .., • ,'�..' .' • 'A' d
_ omemoraçao à passagem 'do tr�"'ela8 estão o Presidente da de úma forma ou outra pres- das Comissões Provisó-'" com ,a Int�rvenlencla o

, "f> r p; < I ." I

I" �S'.,
�

,'t? til!, i",' Ass�mbh�fa 'L�tslativa" Moacir; taram serviços e assistência à
Nada se tem de oficiai em rtas Municipais do Par- Fundo Estadual de As-

Confira a h·
.1

t'
· ' 'Bértoli, Secretário da Justiça Associação. e àos �ex.:cöm,ba.' ""!�!"-?- d�...�!!�mOração da da- tido Democrático Social,' sistêricla Rodoviária e a

,

IS nrla ta em "araguã -do :Sul, sede' • P f it' d S h ed
I v,, "g

.

';.'. ,� .. ,

N�l!dy Primo Massollnl, Secre- tentes, das 'forças de terra, no mês passado, n, mi- " re e ura 'e' c rê er,
de Secção Reg(onal, da Asso-

.
" .,

I
-

d
.tário do Bem Estar Social, mar e ar. crorregião do Vale do visa ,a conc usao as

claçã� NaclQnál do.s Veteranos •

d I
'Der EVI Itapo"u-FrilZe Egfdio Martorano Neto, Secre�

I
, ,,�,: "�, a , ,,,. ... .., ,�,/." " " __ L - Itapocu"foi"eleita, igual- ,serviços e a argamen-

.. 04/80 .... ,

I,' -� ,# "",.1 ...
"

••

iáriö de"CQ�ünicação Social,; I � ..da.,�C!rçà Expedicionária Bra- mente a de Schroed'er, to do treehe ' remanes-:
-----_;.0..;;.;.._.;.;.. .,.-- .' - ,_ - _.

J�Ir: Ramms,"'Secrerãtlö da Fa-
A CA!ÇAPAVA sileira, Instalada sQlenemente

em a,k, -prestigiado' por'" cente 'de 'estrada '�ao vi;'

HA '30' ANOS N di 10
"ra noité de

' 23 de �rulho de autoridades do : munici- zinho município, na ex-
, - . "�.

--:- o a. de abrI}, Do- zF!,df'!, }Ivan Oreste I Elonàto,
. 1976, na antevéspera do' ANO

na Diamantina Piazera com- � Presidente da CAmara Murtlcl- At�!ndendo convIte do Co-
100 d

.

I
' . .,. pio e deput�dos. \

Olt tensão- aprC?ximada de
. A semana de, 18, a 19 de- pletava o seu 800 ano de exls- pa' de-Fl'oria'n6poll's, Almir Sa- d t d' B t Ih- I I

' Q, mun ClplO. Da parte membros que 'In'tegram 1.800 metro.s. ,
O termo

,_
man an,e, _$),.:...�T� ae.,

.. praJ1:.". ,desta_'Sec..ãQ".sab&ise',fOmen-abril de .1950, trazia.o' �eguin- tência. Se viva estivesse, com- \ tumino de Brito Prefeito' dé ga 60 I;IJ - .

quatrp dos ex-
� .,'a Comis-são" Prôvisórià"

"

dé>�ajúste,�di'spee ser de
te noticiário ,ptl,I'Icipal""n'o OP:" ,I ('lnI,\,< 'rw'" "',",' ,,"( "

<::'.
'.
", t l l�:",t: t,\ �etque. EtlIl"julho dever.á' o,cor- c "'0 Plilrt'ld'o, .de 'sust�efni''':a·_I,r; 'dc�z'ênlÓ!',m, ii cruzeiróspletana o centéslmo ano de Florian6polis, Francisco' Cor- Combatentes da Assoclaçao rer Ih

•

d
' ,"f' I U 5

- "Sob a presidência do vida. Dona Diamantina era mãe delro, além de:'·COMO;·iÍÀ�fg� .', ciós ex-Combatentes do B,tasil rl�: esc: a a .nova. 'hdirê�- ( ção ao governo são 'e5- . o montante da �confri-ISr. Arnoldo 'S'ch'midt
. re�niÍJ-'Se. d.e Luiz, Faustino, E'm�ííia,' Eí! do (��-Com�at�nfe';: ó" ie;;. C�I. ,

_ Secção Florlan6polls, sob o dê;' e:��; Q e�-Pf,raCIn a FI- "\ tes: Presidente - Erick buição filjanceira esta-

domingo últi[!1'o9(;em :súâ'17sea�: prdio, Aifredo, HHda e ÁI�arb�: Wils�� '\Brandão da sli��; Co- COl11ando' do' Direto; de Rela- I� Il)g, en m ormou.� d.1�� Froehner, Secretário - dual.
o diretó.rjo m'unieipd'l' roa OniâG1 I A' nota conclue: �'Em' su�' rJ�' miinitante :';'o"!'Baí�lhí�tl'I�lran_ çées PÚbllcás, Hélio Trilha, es- afr:s 'tà n�ssa ..eportagérri. Ary Zerbien, Helmuth
Democrática Nácion�I:" campa': sidência, sita em Rio O!:)rfö� 1 ga-Caçapa'Y;� (SP), , 'D'�: �Walter tarão em Caçapava,' São Pau- ,;';".t,I!.os'J ,9s,:, I'IOSSOS . b ..avos Hertel;''''A'áemi'r' Fis'éfie�; 3'" �MA$SAR�Dl:IBA
recendo' todos' os seus m

'
' " "._,f, 1 _"e�c,,orn,bat�ntes(são vistos, em 11 "'" .' 'H' !'I"AMBÉM

. , em- às 7 horas aa manhã, com a Francisco da Silva (advogado), lo, dia 27, participando" do t Ad,emar
..

"Piské, Élid'
� , -, I

,

"

.

bras, as yereádores e
_
õ dele-' presenpa de ,tôdoS os seus fi- �nio An,drade Br,anco e I:dson Grande Desfile comemorativo 9.rupos, ,sempre contemplali- Froehner, Werner Walz,

"

d'" rt'd n H 'I' / vos e discutindo problemas cC)- C
A'

ga o "'o pa, I O,"' ""r., efcllp, lhos';' familiárés, parentes e Morltz M'artins da Silva,,(Casa ao 3�0 al'lly@rs!rlQ��ª.Jo'!'!$!�. Gregório A. Tietz, -Lud- ' 0llvemo .entre a-.SrO
Pedro da Luz, bem como', o

' .

.. muns,�efro,.te, à",edação ,des- , p f't d M
amigQs foi ceie,brada"'pör"'setJ Civil);' �arlos �inaldo,,�Toseli de Fornovo, na campanha da gero Tepassé, Paulo Ro- e a re el ura e, as-

sr de t d >,A,rt M"II _,,' te jornal, junto a Lanchonete d b �
. pu ao 'n ur' u e.,.. ". " fi'lhc:> Padre Alberto a, Santa (PIPM;;'" Rio de, Ja,nei,ro) e : lIálià. Ideal B _

I 'berto<"-Gneipel," Aldó 'RO';'"" ,'saran u a Mvem'''ue -ser

N Cê 'M" I
. " reve serao a vo de re-- d I G- ,a mara un,clpa os Missa, onde todos os descen- Ant�nio Fernando de 'Âfcânta- meu Passold.- Delegado aprova o.' ' pe o over-

veread A
-'

t--'S'"
. ,..

' portagem, reconhecendo seus
'

d d E t ., C'ores ugus o artI," '::Ü1�' d!')ntes receberam' -juntamente à Justiça Eleitoral: Ger- na or 'o s auo. om

Maes, M� Thie,me Jnr" Willy com Dona Diamantina a Santa' !al�res, e feitos na,,·�tália. hard Zastl'low;\ Nicolo a interveniência � do
Gen:nanQ" Ge�sner,'" F�eç:leriQo" , Comunhão, em ação" de' graças ES'CREVE ;'

O 'LEITOR PreHi" Çlâudio' TQmäljel"; \ 1 ,FEAR, refer.ido ,termo de
Curt Alberto Vasel, João L(J� pelo evento feliz"..

'

l'I�, v '.H , li Hetica Flohr e Car- ajuste prevê auxilio es-
,

d C tO" • U"· ,'�. '-d De Rio Negro, � PR '

d I d d
'

CIO a Qsai tav!ano Tissi e
.

)..- 1':10 a!,!o de 1960, r�ali?;ar-,.
'l", ',m" 'pt,o",D,el, r,o, esqu,eCI O melo Pasquali. ' ., ., -, .,ta u�, da'or em e 6QO

Luiz tle SQUZ�, discutia,m' pa- se-ia a 7�. Exposição,., .Agr,q" �

CHRISTIANO ,. BUCH . ',' " mil cruzeiros� para a

recer da Comissij,o de Legis- Pecuária da Associação Rural.
' " ,.� " ,101' _. ao completar 100 ano,s E'STADO' ·RePASSA ' execução dos serviços

lação e Justiça, relativo ao O Jornal c�nc,amava os la�ra- SILVEIRA JONIOR agradece as 'felicitações Cr$ 200 MIL de pavimentaç�!O ,a, p,a-
projeto dê 'lei. ql!e isentBi de do. res ,pa(a. mos,t,rar ,a,',' ,n,!JJ�n,.,9a "

.'
e provas de afeto rece- raleíepipedos . do anel

,
'"

,

'

ßrasileirQ, roi�tijr,a.q9' com bugre e negro como sou, não bidas. "Honras �o Sé-
'

Impostos �unicipais, por cin- de sua gleba. "s�i qtlâ motivo� m� léva' a"ter ,ama"1,ha admiração pb!' esses 'nhor!J"; ,:;,"1 n �' Convênio:, aprovado,,, "centr.al da cidade de
co anos, fá_bfica'Ou.l'iJidústria". �_ O Tribunal Regional,Elel'-

,,,,r' '. "."'_ ,_., .. -- ,_ , " •
' pelo.gove ...nador-�Jorge "Massarand:uba; ,Quma

- alemães que vieram, nos meados do sééulo ,passado, para "

�Rio, N�9r.0': 25-3:1980que se estabelecer no Muni- �oral fazia veemente apelo ao Santa Catarina, liderados ou estimulados pari esse grande t' 11880-1-980'<' 1 )' Bornhausen, c' assimu;:IQ,·, área, tatal. "'apr.o�dmada
crpio e que,'não exista simi-: povo e 'aos' Part'ldo's Pol'lt'lcos

n.,,,. , ... " � - . 'entre a Secretaria dos (Ie 34.26,1,00 m2.
Ia \' , homem gue .foi o douto� Blumenau. 'Nota da Redação: O Sr.f. t;l0 séntidQ de alistar todo ci-

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

- Alvino Schwarz, ,Severi- dadão maior de. 18 an.o<> nue
", N_' " , .' .�� �. -*- " Christlan� BucH '(com

D
.. .... S�rnpre digo que, se o do,utor Blumenal! nouvesse Co- CH Q +Ud,O') do alto d.eno e,marchi e ElJ'l_�ê!º Q.�.. '" saiba l.er ,e. ªscr.�v:e(, ,"possib,',i- .

C
.

"" � ,

h f, Í\. Ionizado um pedaço do., Tel'as, ou do; olQrado, ,já ter'larn , seu" 1" ,0,0 an'as e dl' ..as demarc I
.
Irmavam "proibiçao" litando ao eS,ta,'do "barriga-ver,-

...
�

,
,

feito un� 10 filmes sobre ele, eMas convenhamos' que, ,den-
'"

existência, é Ci) nossode entradlj! "em. s.uas," propr,i�- . de,'" úri1
_

'elêitorado, cí� ,'700, ,DOO._,', "t' 'd"
- - ". d'i ê- .

d'
. "I b é

. -
o

f'
'

"
_ I "ro e. nossa_1J'! g, ,ncJ� !il I�Qna, esse enem nto nao,' ICPU mais recente assin'ante, \

dades com o, fIm ,de pescar" eleitores".
.

',',

, esquecido dEi nossa história e roje existem alguns liv!9! _,s9,- o.,que n,os__honra s·"o',bre-caçar, tir�r cip6 e danificar - .

as plantaçqes: O/E advertiam:
' !:Ire" a,suavida e a sua obra. E bons livros como, os de Fer-' maneira, especialmente

"Não nos ,'resPo"sapUiz�mqs
HA 10 ���.�,:.. ,

.'_,

í reir� qa Silva � Malta Fer+ I �el�W�r�e:���ia ��z ���'I' ,pelo que' pó1ssa '�contec�{á6s:' ,- Na edição de 18 de abril,
'

t " , • 'II' r " ,fr!t�, Múller,.', ta!,ll,�;ém. não é, um desconhecido do povo ,nos exerci,tada pel!:> J'o�' ,'infratores".
"

,

o sema,nário CP, trazia exte.o.' ' • .... .

. ',F'" >'" -, � ca�a!in�m�e e >��br�l;���,pioneiros de Brusque, Osvaldo Ca-
'

vem gl!arda., '

'

- O cursQ"Kglber, de 'Cuil- sa, nota, com' a Porta�ia na 6; bral escreveu um excelente livro, "

ti�a, ofereóla; por cori-�spo'ii� q�e fi>ça,va os'lugares onde"era 'c:,r:c
.. ,}� .' ';,"'- --L-,'

'

,', "o..d�ncla, giriásio em úm' ano�' p�ro)l,'+ido a· caça, segundo o'
"

JI{""
" _ � ESÇJuecido.. é Carlos Hoepcke, Ninguém conhece esse

�xito, garantid�, _com '90%_ de ISPF - Instit",to Brasil�iro de' ... J. SI:,,: {'. P' __ " _.; T" �

õ D' J
" , Plp-rei�?· 9s m�i�t fQ�yOS, penslim que eh� é apenas um no-'

aprovaç es�,
'

,e oinville, a fir- lD\esenvolvimento Florestal,' d' d f' b 'd d ti' d' d'
E

. f
Z

' '

I

me, :
e, n�VIO, ,e� a. nc",�·' e prego,' e es a elr<?, ,e I {I' us.,

ma unca ienath & Cia., à' - No c!la 13, entre 9 e 10' ,'"

,

'r tria de ,I?,ordado. "".as '9.-;homem Carlos Hoepcke ninguém
rua Visco de Taunay, ,24, pro- horas d,a manhã, irrOmpia via"" sabe quem foi, quando nasceu, quando morreu.' Quis fazer
curav� compet�nte Iingüicei- Ie,nto incêndio numa das' de-, um'a pe�q�isa sobre'�'; �;sunto 'e enööntrei pouca coisa mais
roo pendências da firrnil Ind. e alem de uma varJa referência na "História de BI!Jmenau",

,
Com., W. Hinsching Üda., fa- de Ferreira da Silva, ande consta que: "Foi. p,or esse' tem-

. brica de ' .v�las e'" cêra; dé�-' po (1867) que chegou "á Blunfenau, em c�mpanhia' de 'sua
truindo o prédio, apesar dos

.

mãe �iú,va, o jo�e� Càrl�s Ho�pcke, mais tarde, o f�ndador,
O CP comentava' o : trá- ,'. eSforço,s do,' Cor""", de· Bom-

'

, ...,� em Desterro, da maior firma comercial, e il}dllstrial de toda
gico fim de um jovem no rio beiras' Voluntário,s de Jaraguá

"
'

_ a, Província de Santa Ca�arin�i e da� ma,i0(!'1�. do SI,I;I. do...ItapQc,uzinho; ,sobre a ponte ,d9 Sul.
'

Brasil". E,mais: "A Família Hoepcke 'êstab�leçeu-se, no,iní-
baixa existente. 'bom as chu- Pt· d

' " ,;>. ,,I,< ,', "/, >., "

,7 ar a p assInia O em 17 C,I,O, �mJ ,�m lote col�r!al às, margens do Garcia". E nad.a
vas, a ponte ficara submersa ria ma,rço últim,p, pelo Pri"si.. mais encontrei 'escrito.' Não existe O' que eu, saiba uma mo-
e o jovem Odemiro Vicenzli, dente Emflio G. Médici e o nografia, uma coletânea de dados pessoais desse grandel
de 21 anos; com sua monta- Ministro Júlio Barata, dO Mi- hömem, um registro iconográfico .da sua pessoa' e das.'suas" �

ria, passou sobre ela e no nistério do Trabalho e Pre·VI'-
"

.j' ,

'

� �'?,�as-; �aRa qf,u� 7U, .,�a.. ,�bt;t, Inclusive as datas de', nas,oiJT!snt6 (>

meio do rio perde-se e com o dência Sociar, o sr, Dr. Ho-
/
e morte foram oml71das no seu busto existente no Jardim c

seu animal vai ao fundo, vol- ,nório Tomelin, ex-aluno ma� da' PolIcia,
tando à,' ton'a. Porém, devido rista, técnico em contabilida-
t
/' ,

es ar com _botas , altas,. não d� e, f.amosO advog�qOfl�\,B,e-,
'

pode resistir T a0 ímpeto "das 'lo Horizonte,' era_1.aeSjglla�0
águas, desaparecendo a se- Conselheiro do Conselho Fe"
guir, sem que as pesSOlils pre- deral de Prof'issionals de Re-
s,entes pudessem fazer' algo. ,,Ip�p�.s f.>úblipas,
João Lúcio' da Costa, 'ajuda- -, "Um alemão havia pre
do por funcioríá�los, fúdo ,fize- 'visto há três meses' (, '1racas'::
ram, sem êxito. Foi preciso o so da Missão ApoI0-13. Em
sacrif(cio 'd�'-iJm' jovem, Pilr,a, flma entrevista, consagral:la á
fortalecer a necessidade de' prognósticos para o ano de
uma ponta alta que, afinal foi 1970, que foi publi.caaa em 7
construrda quase .20 anos de- de janeiro nUm íornal' de Over-
pois. dO\vi;��A�rn:aQl1a ,Oc,idéntal), o
- Jânio idebatia C0'l]�'o�e:, -' rprgfet.€li} hflvia.as�eg\!rãc!.0lqJ,le ,

rárlos d� Mac;aé, àfirmàndo ,de li. manol,lra eSPílciEiI terminaria
gue o chamani de entr�gllistÇl, am um' fraca�so, porém, h,avia
mas não, foi ele quem e.ntr� acr�scentado. que., QS tripulal)-
gau Fernando �oronha. aos te� ,d� "'PP�Q-13 conseguiriam
norte-pmericanos, guem des- salvar-se".
truiu o monopólio estatal da - Hans Egon Burow e Ma-
borracha, que assinou -as no-, ria da 'Glória Borba, casavam
tas reversai,s de Roboré, nem· 'no, dia 4 de- abril, .

e, os éom- '1
quem 'vendeu �. indústria far- 'panheirQs da Pes.ad� comenta
macêutica a monopólios inter- vam o ,feliz 'evento'·...,_ LI;M-
nacionais. BRANDO UM, E.NLAGE.

,. - ..

� qh'floJ'
Se me dedicasse à Históri,a e· tives�e a.ç�sso ao§! ��us'

PÖUCO�1' familiares ainda vivos, haveria· de ellCrever a .viga .�:
desse grande pioneiro, que acreditou numél Flo.ria�é'polis. qye�
seria pouco mais que uma aldeia de pescªc!Qf!�S, sem ace.s- �",
so ,ao contin,ente, sem recursos, sem nada que pudesse
,atrair um �ilemão, Creio que teve um sócio por nome Hac
kradC mas ninguém sabe o�'ciue representou no desenvolvi
mento ,da sua empresa esse ho.mem, Ninguém' sabe nada so-

bre Carlos"'l4o'epcke. A Encldopédia Delta l.!arousse, que
traz verbétes' 'àte de gente de 'menor importância, de políti-
cos vivos com 'poucas obras é poucos votos" não diz uma

palavra sobre 'C�rfös Hoepcke�

,,,' '�'
, "Pioneiro' tia industrialização de bordados e pregos" da

Jnaveg'ação costeirà' 'com navios de. f�rfQ, �13 "comérciq em·

grande escala, Carlàs Hoepcke seria cantado am prosa e'

verso se, em' lugar des'sàs: ooisas todas; houvesse escrito
alguns versos ,d�

.

'pé quebrado ,ou mesmo a letra de um

samba. :

��
Nunca, ouvi falar numa 'homenagem oB esse homem;

nune,a se cantou a sua' vida, q�é dM ler, Cheias d� lan""
ces de hero,ismo anô�lrrio, de 'amor ao trabalho, de fé, de
confiança num B'rasir:' em que poucos' acrecjitavam. Quando
Carlos Haepcke instalou-se em Florian6PRHlI'? Ninguém sabe. ,:

Há um ,pequeno' bu�to seu numa praça de FlorianQpolis. O •

;
seú norne é citados todos os dias, mas 'em razão. da� múlti-
plas empresas que deixou. ,,''', •

" "..."

� ,

Fica aqui um convite aQS que gostam de faze,r história,
escrevam a biQg.rafia de Carlos Hoecpke, um. pibn�iro 'querr.'
acreditou em Florianópolis, um alemão que veio' conv.iver

Av. ,Mal., Deod,oro,' 1.479
\' -, Telefon,e: 7,2-01'44

I
com pescadores numa c\dade tão brasileira que hoje, qua�.

_��ry=�����========�========���========�1 ·.,;__s_.e_s_e_s_se_n_t_a_a._n_Q_S_d_e_p_o_iS__d_��s_u_a_'
m

__o�rt_e,_._ai_n_d_a_é__u_m_._ex_e_m_p_l_o__JARAGUA DO SUL -- S.C� de colönizaç�o a,ço,riana.
' .

'r

'/ ,

, Hornbürg Indústria' da
Carroçarias Blindadas

\ 'Ltda.
CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS�
-REBOQUES. ""':"
ESQUADRIAS E
MóVEIS.

O, pagamento dos sa
lários devidos pelas em

presas' a seus emprega
dos deverá ser. efetua-

.

do no dia exato do v�J1-
ciménto, sob pena de
multa� $egunClo', projeto
do <ld'êput�do o

Carlos
Chiarelli (PD$-;6.$l que
alt��a, , ��SP.p$itiyQs da
Cónsoli,daçãó í "'�éiãs Leis
aö Trabalho n'o qUe dis
põe o artigo 459. Carlos
Chiarelli na justificativa
de seu projeto, .assever�
que a C�T �ta _

defasa
da. Ao tempo de sua

promulgação, hã quase
quarenta anos, era ad
missivel o prazo de dez

• dias após o dia do ven

c;:imento para. o paga
mento ,de sâlários. 'Ho-.
je, no' entanto, em tem

po de inflação' de seis
por cento ao mês, dez
dias "de graça" para o'
patr,�

, �letuar ,o 'paga
mento �do salár.io, devido
a seu empregado, 'repre.
senta uma perd� objeti""
va d� doi� por cento. do

. valor real, do" veo,_cirpen
to. Globali�ándo os cál
cuias' matemáticos so

bre- esse atraso de dez
dias, Carlos ,Ghia"elli

.� :demonstra em seu pro
jeto' que a p�rda anula_'

"rdO trabalhador,

rec.e-l' bendo o salário de dez
dias depois do venci':' ,

menta, é de 26%. '

-----�--

PUBLlCA.QõES
,GRATUiTAS

PA,GAMENTo.; 'i'� ;.t
DE SALÁRIQ-S

,

O· P'DS· em' Schtoe�et�'

NECROLOGIA
Falecel,l, dia /1.°/'04 \ ,

Daiane Cristine Zonta, ·com 8 meses.

'Faleceram dia 02/04
Ernesto �ae$tner, com 48 anos

, Elvira Stefani, com 88 anos

Faleceu di� Q�/Q9 ) { ,

José Fortunato, com 79 anps r, IJ: ,,;' .'lt I �

F�leceram._ (Ii,,' 0A'P4 .' ,

Fábio Tit2;" CQrn � dias
Valmirp M�noE11 Melo, com 421anos

, I

I , . o iJivi ".' ,"\" .V01-.

"Vene,er',. pelo' 'oti.lismo.,.!�c,
-,. /

PROF. PAULO,MOREnl

A vida, no seu dia-a-dia de bons e de maus
.

momentos, não deve ser considerada com'o u�
•

póço de desespero, nem tampouco como, desà:-1.
guadouro de dramas human'os.

- -

--. - - �

Se a felicidade existe, por que não lutár por
ela, por que não,encará""a como

.
ansiosa çon

quista? . A plenitude, de nosso sér; convergindo
para o senti(iö'Cla' p�rfelção;' estimula nossa ca

pacidade de il�ão, bem como nossas potenciali
dades, oo'm. o fito de promover aquela autocon

fiança tão indispensável para' a conquista de
, nossos ídeais.

'

Por isto mesmö, tfevem.os, ter urna concep
ção positiva e otimista da' vidá', mesmo que os

reve�e$ insist�m �m estar ao nosso la�o. Somen-
'

te assim seremos capazes de vencer pelo oti-'
mism4). SOJl1ente assim exerceremos .a estlmúlä'n-
te vont'de dE! nijp sU,c:umbj� ante .os n'1lturais Qbs-,! '

tácu!os com que temos c:fe nos, defrontar.
J .

,/

Vencer pelo· otimis:mo significa per$crutar o
mistério da vida para extrair-lhe as naturais li ..

çoes' e os event ...ais- desc:fQbr�mentos,. derivado$'
do mundol 'exterior que nos rodeià, em confron-

�
to C91J1)? m"l}�o ,

intelrior q�� il�ima nossa v�n�a-
� de d� 1l1ver.., ,"\,,; "

' ,
,

f
' -,

f· Vencer p�(p q,imismowé'>,�m�ar."aspirações
! lut�ra$,. a9P�r��e"ê�timul.!l�'fi'I?,,�it,:,,�q� modr:r-
na, asp,raçoes ,que Clesalo)em, do I\oss'o 'coraçao

i aqQel� vazi�. '�E!�9��0.r" �9,�,���.� !����ti�,s�,��e
"
�a.�, .aqUelep,1t��SIWIS�O\;�,�I�.��.�.,,a9,�c;J�!,}n:.

:. ���EJ::n�:�ic,,;�I.i�,'�s'.
que ��r.�em,,.: «(h;�m�m ,prc»m, Iof "��,.,, t"'lM�\ "_, ,,�."',A�_ ,;!)1L'i) �L �a�"" ""ln .r:� '�r .J,.i1';lL ,.

, v;e�ce'r ,�,lq'..l'pt,mism�, �,��f"I],�i�{l����fi��ç;a,
e�ll:!g�as p.r�pnp�J9rça$, ê exerâer �JlI:j.en'f4l- J }
de temperada pela sabedoria e pela. ânSia de

, .,eqç�r, e vi'fi,i,?ar.,i,d�ais com base�4;f"?,n,R� ,t·tt./
torço pessoal, p,rtindo da preíriis!ita'�e «�e'ql!lelJ1

.

, não J�ta nã�"po�,;.,vBncer••��: Jl�!' >" I�-� / q ,'",-
J

.�. I{I'
,

·l.ll,�", ""1 l.'. y�. \l,.� ,; " I.

A julgar pelo procedimento de certas pes-
soas, o·;"n'��jnl11� deu )�9tt� à?;M'I"es.tímulo,
transformando. a v,da num i ,desa,lento. Com isso,
na balança de suas respons�bilidi!.d�L o passi
va se tornou ulTla' con'stante, empurrando para o
abi�moltud'o gj.\�nfo, Ih�dey�,ia in:duzir �lQ 0.1-

m�m�:
,.

, ;.�i

. 'C?'�i$JaçÕ�s 'resul'�Q�e�:��lij?ssa tendê,..çia à
·perfelçao, saibamos nao'so valorizar nossos atos,
mas nossa própria vJd�J ,pll'og�qd� a s�l:»ia Ji�ão
de que somente pe!Q ot;m'ismo teremos .ân[Jno e

condições de su�raf çontr�tempos e, lu�r pela
conquis,ta de' tudo q�iJ,n.to estimula, nC]§$aJ vonta-
de de viver.

'
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, CORR���' QO POVO

Aumentoo'� , f

"I!I ,-;_;,. '1)lf1'lO�' º ail l1�merO
de

.

eleitores
o. mapa trimestral do Cartório Eleitoral da:

17.a Zona (Jaraguá do 'Sul e oOrupá), concluído
em 31 de março, acusC!)u ligeira elevaçãe> ne nú-

, mer,o do contingente eleitoral, com relação ao a

pontado em 31 ,de dezembro do ano passado. Em
' ,

31.12.79, Jaraguá (lo Sul pós�yjil 23..771. eleitores
aptos a' votar e Corupá� 4.672.

O· panerama atual mostra em J"araguá, do
:Sul ur;n �:ntingente de 24.126' éleitores (12.701
,masculino e 11..42S'feminino)-e ém'Oorupá, 4;709,
s-:ndo desse total, 2,.,(;02 "n:tasculino e ,2.107 fe-
minino. .

' I ,,"

;. # ri

I

No último dia dê ,inar�o, o'map� .'

acusava

28.83� �!e,tqr�s. a"p!�s" 'a 'exer�(�m seu direito
de voto, na 17.� -,�na .Eleitoral, em sede.em Ja- .r
.raguá do Sul.'

I.,.. .

;'-1.) <4,' "0.'1.1;0, .r .. lJ

PÃGI�A 5

Píane -

.' L" .. '. " " '_.. .. '0.,;:" ..
-I . Lt·) f IJ, ,

Compra-se �REGISTRO
A Sociedade de: Cultura Artística eem ,o intuito

de diversificar suas atividades artistico�musicais,.
está comprando piano, podendo ser mesm,o usado,
desde que em ,condições. Trãtar com a ,Prof�ora
Vânia D'Aquino, p'elo .on,e: 72-0007.

"

Edital nr. 11.321 de 14.04.1980 to, filho de Erich Koepp e Luzia

Valmor Honorio e ,Lemke Koepp. ,Ela, brasileira,
Tania Flaque,,,,Vas� solteira, do lar, naturaí de .:Ia-

'qó,pia recebida do Oficial dá 'raguä da Stil, dpmiciliada e re-

B,raço do 'Norte,' neste' Estado. sidente em Jaraguä-Esquerdo,
Ele, natural de Rio das Fur- neste .dlstrlto, filha de Arno

nas, nes�e••.�tado",dq":,iCj,iaqo �eich�W e Wanda Hass Rel,-'
e, residehte� em Braço do Nor- chow.

te, neste Estado, f�ho de Ma- Edital nr. 11.325 de 15.Q_4.1980
rlo. Honorio. Ela, natural de Ja- Jucelino Todt e

raguä do Sul, dornlclllada e re- Marlene Sardagna,. , __

'sidente nesta cidade, filha de 'Ele, brasileiro, solteiro, ope-

,Alberto
' He�rique Vasel e irma rárlo, natural' de "Gu;ràmirlm,

Hruschka Vas,et:
,

neste: estado" <:!oro.iciltado e re-
1

Edital nr. 11.322 de 14.04.1980 sidente na Rua Francisco de

Claudio Finta e Pal1!a; nesta cidade, filho de

Edilamar Schmelzer Ärthur Augusto Carlos Todt e

Ele, brasileiro, solteiro, téc- Paulina Guckert Todt. Ela, bra-

riico , metalúrgico, natural de
: sllelra, solteira, in'dustriäria, na-

Canoinhas, neste Estado, dornl- tural de Massaranduba, neste

-cllíado e resldente na Rua E- Estado, domlclllada e residen-

milio carros Jordan, nesta ci-. te nE! Rua Franclsco Zacarias

dade, filho de Ildefonso Finta Lenzl, nesta cidade,' filha de

e !=Iyi!ª Piermann FiliIta. Ela, Leopoldo Sardagna e Lucia

brasileira, solteira, do iar: natu- Pauli Sardagna.
rar' de Jaraguä do Sul, dornlcj- , Edital nn, 11'.326 de 16.04.1980
lia�ia'� residente em Santa' Lu." 'Luiz Carlos Hilleshelm e

ziª, n�ste distrito, ,filha 'de Ru- Ivanilda 'Liesenberg
bibert Schmelzer

..
e Berta' Fie- 'Ele, brasileiro,' solteiro, ser-

Renato_ 1i�rna��!!� .!. . _ _ . _ � .'. dll'lr Sc/lmelzer" '.\ ,l ;;
vente, natural de Jaraguá ,do

Verônica' Klowaski
.

"

)
.

Sul; domiciliado e residente em

Ele, brasileiro, solte,iro, in- Edital nr. 11.323 de 14.04.1980 Ri�eirão Molha, neste distrito,
dustriárlô,' r'iàtílrà.i de' Guái'àml- �anoel Soares e Teresa de fiihÇ> de. Artl,llino Hillesheim e

rim, neste, Estadö, d9miciliado F:átima Carpes Ela Borck Hillesheim. Ela, bra-
e reside.nte em Joinville, neste Ele, brasileiro, solteiro, indus-' . .

sileira, _solteira, costureira,' na-
Estaç1o, filho de Liberato Toma- triário, natural de Jaraguä do tural de Jaraguä d,o Sul, do-
sei li ,e

1 Itélvinà' 'Guess'Eíi- "Toma- 'Sul, dóniiciliada e residente na lTÍiciliada e residente em Ri-
� :Selli. ' Ela,. br�sileíra, sOlfel'ra, Rua Emilio Piazera nesta cida- b�irãa Malha, neste, distrito;

costureirá,' hatur'àl' de' Jára'gu'a' de, filho de Moraes Manoel
, filha de Carlos Liesenberg e

do Sul, domiciliada e resident� Soares e Ànita' Krueger Soares. Hildegart, Fodi Lies,enberg. .

na Rual Rudolfo lfufenuesslér,' Ela, 'braslleira, solteira, servén�
nesta cidade, filha de Victoldo t�,�n'atural dif União da Vitória, E�fital:nr. 11.327 de 16.04.Hi80
Klowaskl e· Emma Sbardelatti para'ná, itfomiciliada e' residen- Mlldo I

Luiz lIe Lara e

'

Klowaski.
'

•
te na Rua Joinville, nesta cida- Mariza Becker

.

Edital iir. '11.316 de 1'0.04.1980' de, 'fiihà de
'

'Djàlma Carpes e 'Ele, brasileiro, 'solteiro; ope-
,i .' �Ido Henriq�e: Leite �' .Ivo'ne Vielrã' Carpes.

.

rário, natural' de Taquarà Ver-
I M• F I

'
'

de, Ca'çador, nes.te Est�dô, do-!Ira arla uge . EditaI nr. 11.324 de 14.04.1980Ele: brasileiro,' s'olteiro, mo- ,miciliado e residente . na Rua
João Pellense e Marina Lafim " ,

torista, natural de. Apiúna, nes- Joaquim Francisco de
.

Paula,
� ._ Ele, brasileiro, ,s0Iteiro" la- .'

---'d d' -'f'lh' dR'",te Estado, domiciliaqo e res i- nesta CI< a e,' I o e ama0
vrador, natuJal de Guaramirim,

dente 'na Rua João Dàubrawa, Antunes de Lara e Rosa Ilda
neste'Estado, domiciiiado e re-

n.,esta ci,dade, filho de Hen'rique"
. Bpfart de Lara. Ela, brasileira,

sidente em Ilha, dá Figúéii"a,Constâncio Leite e Rõsa de sljllteira, do lar, natural de Ja-,
neste distrito, filho"" de 'José

.

.

". +
Nova,is. Ela, brasileira, solteira, raguä do Sul, domiciliada e re-
t' Peliens e Maria Petry- Pellens.costureira, natural de. J'àrãguä sldente na Rua Venancio da

Ela, brasileira,·' solteira, do lar; .

d,o Sul, domiciliadà e.' residel'í-- , . Silva Porto, nesta cidade, filha,
.

natural ele Guara'mirim, 'neste '

te, na Rua João IJoubrawa, nes- de . Edgar Becker' e Ivone Kam-
,

Estado, domiciliada e residente
ta cidade, filha de Henrique Fu- ke Becker.

> em Ilha da Figueira, neste dis-
gel e Sebastiana,Cunha FugeI'.· ',' i

trito, filha de Bruno Lafim e EI- E para que ehegue ao co-

nhecimento de, todos, mandel

PJissar o presente Edital,
.

que
serä publicado pela Imprensa
e em cartório" onde serä afixa-

fl,H
'

do durante 15 dla.s •

'). .

, Se alguém souber I de algum
In.pedimento, acuse-o para os

fins legais.
A OFICIAL

,

AUREA MOLLER GRUBBA
"

'� :"{ Tabêíiãó"e õfic'fâl do,Registro de
o

",
"''' ". '<

.• "ProJestos,
'

. ..... ·'�'.I· '''I:: o t'. �, � t'" '. :"lJn l ·�o _.

,

Pelo presente edital de citação pedlmos aos

senhor.es abaixe relacionados' que- compareçam
em nosso cartório pal1a'tratarem de assuntos de
seus interesses: '��'I \' ,-, ... J , _, " • I

Kunlbert Klitzke, R. Duque de Caxlàs, S.n., Co

rupä. Sergio Poltroniere, R. 28 de Agosto, ,97�l �u�
ramirim. Waldemar ao,rchardt, Estrada Rlbelrao'

Gr.ande dä Luz; s.n., nesta. ._ .. ,'

�. flO, �êAda'liiràlplazera' çI,e Azevedo
Oficial Maio1r

.. � - 'I

- EDITAL

v' L

I jl", ��éGC-MF"84.430.636/0001-63' .' ".'1 �;

... '.' ,�',. !J 1 .�;,.

,1'1,) t !.t') �w" > ;') "'RELAT6Fifô
S�nhores' Ac(oríista�:

'

( H. ',r' c '1

11- ij;. 1,1 :

, '

SANTA CATARINA
! 11') ,,',l , �JARA�UÁ ,?O ��L

DA DIRETORIA'
,�

. , .. '

,,,,,.._'.J J' .�.

r
•

-

•

.' ",Jf: - Em c'ämprimEmto às aisp'os.içõ,es1legâis e estatutárias, submetemos à apreciação çle, V. Sas: o
Balanço Pafrimõnial'é' Demönstrações'Pina'nêéiràs referentes ao exercício social encerrado em 31 de de
zembro de 1979. 'Permanecemos' ao'i'nteirord'hiii'br dos l:ienhores acionista�, para quáisquer es,clärecimen-'
tos necessários. \ d',)"

.. ,' •

Jaraguá do Sul" 11 die abril de 1980,'

Edelfraut Bau'er Gúmz"� t

Di retor-Presidente
i lt Vitório.Altair LaZzaris

Diretor-Secretário

J

ECigar Strelow
Di retor-Técnico

.

Heinz Bartel
I

Direto,r-Comercial I

BALANÇO ,PATRIMONIAL ENCERRADO,EM 31, DE DEZEMBRO DE 1'979
,

..

ATIVO

Disponibilidadés
',.'

�979
7:845.251,37

1978 1978

8.281.795,43

Bens numerários ..... ,
"
.....

Depósitos Bancärios a vista .,

CréditQS '

2.096.404,60
, 5.748.846,77'
13.323.380,60

Duplicatas a receber 7.126.340,27
(-:-) Duplicatas Descontadas..,.,. " ( ,

("':"") Provo p/devo duvido .• ". . •. (213.790,00
Estoques ,;..... �•.-.". '.' : , • 4.280.2"96,�1
Depósitosj'li:omp�lsó>nios L

-

48.qoO,d,0
Outros créditos... .. .. .• 1.881.562,63,
Despesas Antecipadas ......• 200.970',79
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 561.114,63

I
.

� d' '"_:,�' ...

Incent. F,iscais-F-uturas Opções
Emprest. Compuls.-Eletrobrás ..

Outros créditos ..
'

...•...... , .

PERMANENTE
I

, "',1

470.426,00
.

9.0.688,63
�

27.553.152,67'

,lnve�iimentQS >0.:., .. ,

Imobilizado ....• '

, .

(-) Depreciaçõe's Acumuladas
TOToAL DO ATIVO .

1.280.782,30'
36.392.401,33
(10.120.030,96
49.282.899,27 '

PASSIVO 1979

20.6�4.627,93'2.560.628,29, CIRCULANTE

969.003,00 Fornecedores •...... '... .••.• 7.675.094,97
1.591.625,29 Direitos de Diretores Acionistas, 760ß31;47
5.078.050,78 Salários e encargos a pagar.. � 357.330,13

Provisão p/lmp. de Renda. .. . 5.003.489,00
1.3ß8.837,64 i

651.702,65
2.332.800,00
2.434.542,07
127.299,58

2.719.548,04
, 245.427,46)

81.5136,00)
1.947.622,32

• ,;105.000,00
270.748,54
362.145,34
418.324,98

)',

Obrigações Tributárias .

,

... , .

Instituiç(5'es Financeiras ....•.
Dividendos a pagair .

Outras Obrigações a pagar ...•

EXIGlyEL A�LONGO PRAZO

InstituiçÕ9S Financeiras
PAn\IMÓNIO LIQUIDO

127.299,58
28.540!971 ,76

\

290.628,29 Capital Social •...........•.

120.696,69 Reserva de Cor. !'II0net. do Cap.
7.000,00 Resenia Legal : .•.....

15.486.946,35' Reservas de Capital ...•••...
, Sald� a disposição da A.G.O..

TOTAL DO PASSIVO ••.•....553.982,76
20.399.596,06
5.466.632,47)
23.543.350,40

DEMONSTRAÇAO DO RESULTAD'O DO
,EXERCfCIO

1979 1978

RECEITA OPERAC. BRUTA... 88.248.335,68 43.891.216,74

(-), Imp. Fatur. e Devoluções c (9.708.304,63,'
RECEITA OPERAC: LIQUIDA ..• 78.540.031,05

J-) Custo dos prod. vendidos (62.635.28fi,24 '31.243.605;55)
LUCRO OPERAC. BRUTO 15.904.744,81' 5.723.600,93

(-) DESPES. ,OPERACIONAIS (4.537.915,77
- ,J'

. Despesas com Ve,ndas ....

Despesas Administrativas •

Despesas Financeiras .. , •••

( +) Receitas Financeiras .

LUCRO OPER('.C. 'lIQUIDO
". ,

3.480.245,62
1.736.457,17
201.235,04

. 880.022,Ó6
11.366.829,04

. Rl'lceitas não Operac,ion�ais
(-) Despesas,não Operacionais

Cor. Monet. de Balanço .'.

Lucro antes 40 Im". de Renda

. 4.199.72�l11
,(2.117.410,97
... 78�.072,7O_
14.233.216,88

(-) Próv. p/lmp. de ·Renda ..... (5;003.489,�
LUCRO APÓS O I. DE RENDA '\, �.229.727,88

2.936.026,04) ,

,

1.887:-683,38'
"

1.525.917;62
155.488,40
633:063,36

2.787.574,59

2.313.808,35
203.198,75)
(843.351,15)

4�054.ä33,04

1.365.445,00)
2.689.388,04

(-) l3ês�ryâ' Legâl '

. :�,.. . . • . • (461':490,00" 1 00:720,00)
(-) Dividendos a pagar '. . ... ... (2.332.800,00 675.000,00)
Saldo a dispo da A.G.O••• no'.,�'" "6'.435.437,88''''· "1.91'3.66'8,04
'lUCRO' LIQUIDO POR ,4;ç�O ... 0,63 0,49

..�DEMONS1RÄÇAO' 'DO' ;CAPITAL
.

��' ,1'� ".' 'CIRCULANTE ,,' ,.

1979

Ativo' Circo .' ... ::'.. 7.638.679,07 21.168.631,97
Passivo C,ircul. .... 8.281.795,43 20.614.627,93

Capital Clre. liquido
� (643.116,36) 554.00'4;04

'"

Jara�u� do 'Sul, 11 'de abril de 1980
Edeltraut Bauer Gumz ;... ,. 'Vltório'Altair Lazzaris
Diretor�PresidEfnte Diretor-secretärio
CPF! 066.570.959-53 CPF: 310.446.389�1;5'

1.197.120,40

14.580.000,00
6.833.102,31
461.490�00

,

'230.941,57 '

6.435.437,88
49.282.899,27

2.849.194,15
1'.238.724,87
221.369,44

1.365.445,00
704.122,12
754.586,75
675.000,00
467.353,10
652.257,16

652.257,16
14.609.627,81

5.400.000,00
o

1.956.790,00-
505.094,09

4.834.075,68
1 :913.6(;8,04

23;543.950,40'

DEMONSTRAÇAO 'DAS O,RIGENS E
"

APÜCAy���••�� RECURSOS
X\

1979 1978
'

1 . ORIGENS (jE fl,ECURSOS'
Lucró ,Líquido, do exercIdo.
Cor. Monet. do Capital .•.•
Depreciaçõ'és' :ki:':'! .... :.
Constituição de Reservas .

,I'
•

• ; 9.229.237,68
6.866.607,07 '

2;163.737;8� �

353.346,00

2.689.388,04
4.618.275,21
1.099.090,94

8.406.754.19
I

675.000,00
9.705.319,14
325.437,66
(83.129,11 )

,

_ SUBTO,TAL " ......••. :. "�I 17.415.808,40' 10.622.627,69
Aum. (diminuição) dó �ap., Clrc. • ;1.197.120,40 (2.215.873,-50)

;1! .....

t '1 !I'

18.612.928,80 ·8.406.754,19,'

, .....

'"

DEMONSTRAÇAO DOS LUCROS
ACUMULADOS

RECURSOS 197!t 1978

, 2.689.388,04; o

(100.720,00)
, .(675.000,00)_

Edgar Strélow 'u'!J' . (�,Heln� Bartel 'i; "

I Ir

Diretor Técnico '\': "101 Diretor Com,elicia! e 1:éc.
, •.

CPF: 131.653,999-72 Ca,nt. Reg. no, C.R.C.-SC

sO/b.;n. 81á1 l:. ''I
C.P.F. 103.941.509-10

TOTAL ...•....... ..•. ..• 18.612;928,80
6.924.010,56) 2. APLlCAÇÖ'ES DE RECURSOS \

36.967.206,18' Dividendos Distribuldos .• 2.332.8ÕO,00l
Acresc. da Ativo Permanen. ,14.259.081,98'
�ument. do realiz. a L. praz. f42.789,65
Red. do Exig. a �. prazo 525.227,58
Aument. do Cap. c(�eserv.

,

155.909,19

Resenia Legal •...•.•••.•••.•
Variação .,Divid. e L. Distribufdos .'•••.•.

13.529.952,90 Lucras Incorporàdos ao C�pital
12.332:832,50
, Saldos n'o fim �o perfodo :,:.:. I�: 6.�35.437,88 f .1.913.668,04

, :.!. 'i.h";- �;>.' �� .. ,.,

1(.
.

.... _ ...J' .... � .• ,'

TOTAL

Saldo anter. de' L. Acumulados
Lucro liquido do exerclcio .•• ,:
APLlCAÇÖES

, 1.913.668,04
9.229.727,88

(461.49d,Oo)
(2.524.162,00)
(1 :?22.306,04) ,

i';-
'I: t .•

...__..-� ......

Áurea Müller Grubba,
Oficial do Registro Civil
do ,1.0 Dlstrlto da Oomar
ca de Jaraguá do, ',Sul,
Estado de Santa Catari
na, Brasil.
: Fáz saber que compa-!. "

receram em cartõrto, e-
I xlblndo 0-8 documentos
éxigi'dos pela "ié1' "ä fIrn''''
'Ie se habilitarem para]
casar:

'0' lo '

�dital nr, 11:3'1'4 de 09:04.198Ö
� Nelcir '-Iosé TrisoHo e

..

,

Inês Haschler
, , I

; Ele, brasileiro, solteiro, ven

cfe�o�,. r'aiu'ral,' de Jar�guá' do
I�ul, domlçlllado e residente em ,

iltapocuzinho,,' neste distrito,
filho de Mariano Trisotto e car-.
mela' Mengarda Trlsotto, �

Ela, brasileira, solteira,., costu
relra, natural de Jaraguä do
Sul, dornlcllleda e residente na

Rua Ry�o�t.o, !:i(Sschle;,:�e-stã ,ci
dade, filha' de Rafael" Höschler

( t • �
(\ t '

,
'

e Wanda 'Klein H�schler.
'

Edital nr. 11.315 de 09.04.1980
, �.

,

Edital nr. 11.317 de 11.04.198(Y
Mauro Berril 'e
"

Erondina da Mala

Ele, brasileiro, solteiro, indus
'triário, natural de' Massarand�
ba, neste Estado, domiciliado,
� residente em

-

Estrada Nova;
neste distrito, ' Who '''de ''Artúr
Berri e Ervina Berri. Ela, brasi-.
leira,

....

solteira, Industriäria, nà
tural de Mato Gr'dsso,�domicí
liada e 'res'identé na Aüà Fra'n-�
cisco Zacarias Cenzi, nesfa ci

dade, filha de AnéSio da Maia
e L1ndamira da Maia.

.

" "' .. r' .....� 'f'-' .

Edital ��. i1 i31 8' d�' 1'1.04:1 91'<{
"".. "\ \� r ' i· .... O

Almir Paulino Stenger e
'

Eva'nir' Kamchen
� t.'

• no -,.. ,,� � -2'...... '-:"
Ele, brasileiro, solte.iro, auxi-

liar de escritório, natural de

Jaraguä do Sul" domiciliàdo e

residente na Rua Jorge Lacer

da, nesta cidade, filho de, Al

berto Stenger e Clara Leóne
Stenger: Ela, brasileirB', solteira, ,

auxiliar d,e escritórip, natural de
Jaraguá do Sul, I domiciliada e

'o f
r�sidente na Rua Canoinhas,
!;Iesta \ cidade, filha de Alfredo
Kamchen e Annita Kàmchen.

,

Edital nr. 11.319 de 11.04.1980
Célio Müller e Izabel L�pes

EIl;l, brasileiro, 'solteiro, pe

dreiro� natural qe luiz Alves:
'neste Estado, domicilladõ e. re
sidente na Rua José Teodoro

. Ribeiro, nesta cidade, filho de
Lauro Leo Müller' e 'Terezinha
Meurer Müller.. ,Ela, brasileira,
solteira, industriäria; natural de
Barta Velha, neste E_stado, do-

,

miciliada 'e residente na Rua
José Teodoro Ribeiro, .nesta ci

dade, 'filha de�Antonio tópes e

Albertina eie Avila;
,

Edital nr. 11,320 de 11:04.1980
Germano )Jimas Deplné e

Irma .Florlanl '

, Ele, brasileil'ó, solteiro, In

dustriärio, 'n�túral de Rodeio,
neste Estado; domiciliado, e re

sidente na' Rua Epitäcio .Pes�

soa� nesta cidade, filho de An- "

tonio Benvindo Depiné e Maria

Depiné. Ela, ,brasileira, soltei-,

ra,
.

auxiliar' de escritório, natu

ral de Rio dos Cedros, neste

Estado, domieilia'da e ,residente

na Rua Epitác.io ,Pessoa, , nestà

cidade,: filha de F.austina' Flo

riani e Donzila Floriani.

vira Leonida Baader Lafim.

I Edital nr. 11:324 de 15.04.19áo
IIson Koepp e,

Elisa Lourdes'Reichow
Ele, brasileiro, solteiro, ser

�ente, natural de Jaraguä do

Sul, domiciliada e residE;lnte em

Rio da Luz Vitória, neste ,distri-

.", � ... ., .�.I)'
/

,..,

LAR- ,.Jmóvéi's-'�.".'��
.

- .,. ,.

... AGORA EM NOVO ENDEREÇO PARA

'MELHO'R SERVIR, VOC!:

Ruà Es'é�ia i.�nzi, esquina' Av.. Gef61io ' Vargas,
sobreloja de Dalmar Magazine.

Telefone ....•.. ,.
'

•..•••. r. • (0473)
.

72-0510

TERRENOS:

.;_' FrÉlnte asfaltá,! jJtõximo Max-Spuma, 20m de· frenté.
"Area total de 1".f93,35m2/Apenas, Cr$ '13t>.OOO,OO.

- Rua José Emmendoerfer, terreno de 16x30, .região
'

nobre,- com vista da cidade. Cr$ 425 mil.
,

- Rua JOinville, frente para asfalto, 25x100. Aceita par
te do pagamento em veIculo. Cr$ 950 mil, em condições.

- Rua Amazonas, terreno de 19x43, ,plano. Cr$ 285 mil.

CASAS:
.
- Rua Joinville, 3 moradias em terreno de 18x69,5,

frente para atfalto. Negócio de ocasião. A praio.
- Rua,Rio Branco', à 30m da Av. Mal. ,Deodoro, áreâ

de 824m2, com dUas moradias. Inf. pelo fone 72-0510:

___. Rua Parä, frente para a Av. da Faculdade, çasa enJ

alvenaria em terreno de 5.900,92m2. Moradia nova, 4 dor

I rriitórios, etc. Estuda condições o e troca por chäcara. "

'

- Rua Campo Alegre, 83, à 300m da' Proc. Gomes,
casa nova em alvenaria. Terreno d� ,14x36�5. Apenas Gr$
750.000,00.

- 'Barra Velha, casa de madeira em terreno de 36,Om2,
Apenas 250 J:fIiI. "

CÍfACARA:

tas, palmital,

"LAß" ALUGA: I \

CENTRO COMERCIAL - Galeria - Av; Mal. Deodoro.
Salas de 48 a 75m2, para lojas, �outique&, escritórios, con

sultóri�s. Dispomos· apenas po/ucas unIdades. Inf. faná:
72-0510. Aluguel de Cr$ 7 a Cr$ 10 mil mÉmsals.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.' .

Prefeitura' lunicípáJ de J_. do Sul
-., ,

,

, .

- 935.336,81 4.570.076,14 5.505.412,95
.

6.130;00 12.528,00 . ,18.658,00'
7.331.865,45. 7.720.573,99 15.052-.439,44

174.849,17 200.316,22 375.165,3�

.t, (

DEPARTAMENTO DA' FAZENDA
.' .

DíVls.o. de Contabilidade
BALANCETE'

.

DO Mes DE "FEVEREIRO" DE 1980

RECEITA
TlTULOS

Até.o mês Arrecadaçlo
•

�nterlor no mO. Total

REC!:ITA ORÇAMENTA�IA
.,

RE9EITAS CORRENTES
I'

/

I Receita .'Trl15utárla •.•••• , .:; '

••_._
.

Receita patrlmonlal.,.._ � N:_.... -:.
'Transferênclas Correntes '�'•• .:
Recel.tas Diversas' � n".� •••••e" •.; •• ó •• _ ._0

.

' RECEITAS DE. CAPITAL
i

Ámortização de "empréstimos concedidos
Transferências de Capital ::•••••••• " •.•

�u\tras �eceitas de <?�pital .

,
" • "

"r
•

64,00
877.396,63
44.523,79

64,00
1.683.786',56
/44.523,79

-,-

806.389,93
-.-

S .OM A � er, 9.254.571,36 1�.425.478,77 22�680.05Q1,13

REC'EITA EXTRAORÇAM,ENTARIA'

D.epósitoS: de dlversas origens_ •••• "�.,, :
Contas

.' empenhedas, e a pagar ••••••• "
2.6Q4,52 555.960,26 .558.654,78

4.331.386,43 869.408,60 5.200.795,03

"c
S O MA S t. ', C� 4.334.080;95 1.425.368,86 5,.759.449,81

SALDO DO MeS 'ANTERIOR
•

"
I

••

Oalxa ;
,.... 904.530,85 1.149.414,19 2:053.945,04

Bancos - dispOnrvel � _ 3.146.571,06 9.322.829,33 12.469.400,39
, '\Bancos - vinculado o .. '994.778,77 2'.402.691,78 3.397.470,55 .

SOM A S • .... I .. � ••••••: ':' ••• Cr$ 5.0,45.880,6812.874.935,3017.920.815;98
TOTAL �ERAL ......!....... crS 18.634:532,99 27.725.782,93 46.360.315,92

DESPESA·

!ITULOS
Até o mês Despesa
Anterior no mês . Tótal

DESPESA ORÇAMENTARIA
.
01QO �âmara de Vereadores ..... " ...... :
0200 Gabinete do Prefeito • � •••••• '" ••••

.

0300 Depto. de AdmlnlstraçAo, .... ' ••� ... •••

..

.

·.040� Capto. �ducação" Cultura e �ssisiê.n� ';, • " 'f'

I
cia SocIal ......�.!" .",'. 'c' •.•: .,•• _. 3.42.1. 9(!8,.33, 981.970,15 '4'.403:878,48

0500 Depto. da FazenÇla k"_, .354.925,50, 279. 04�,28 � 633 :971�78'
-

06ÓO'Depto. de Obras e VlaçãC) .. , ,1.340.902,54 3.599.312,32 4'.940'.314,86
0700 Depto. Agropê'cuárlo' � ,' _

. 141'.500,00 291.632,20 433.132,20
0800 Depto"de Turismo .� ..

,
� •• _ " 2,.0,29,80 5.424,70 7.454,50-

6.230,OQ 220.809,08' 227; 039,08
136.162,,62 284.496;10;- 420�658',72
'290:768,90 :"1 :130.869,67"- 1,421.63Ú7

,.'_ -;

S ,o MAS '....... Cr$ 5,.694.427,69 6.793.66Q,50 12.488.Q88;1fJ

DESPESA EXTRAORÇAMENTARI�,
/ .

. "

Depósitos de diversas origens ;. ,,65: 170,00,
Despesas de. meses anteriores ., "

. . ..

\�," �:.,'d •

:.:.. J

241.2'74;1,7 J 306.444,17'
985 . 396;43· .

985.396,43 '

,
"

; .:
• ..; •• t

•.

"

-

l..,
,

.S P MAS • � ........ , ...... r :» ..... Cr$ -65:17�;ÓO '1,2'26.670,60 ,1.291.840,60'
'�--�----��'?�.--�--��

..-,------�--�--"
SALDO PARA O Me$'SE�UIN"E

..... ,;.; .'

.caíxa ,,; • • • • • • •• 'l, t49r.:;4;j,4�,19 i 2.583.878,50 3.733:292,69
Bancós - disp�nrvel '

,."' 9:322�829f33 14.15,7.839,98 23.48Q.�69,31
'. I. ,

Bancos - vlnculado •••• � • , •••••• , •••••_ 2'.402.691,78 2. 963 . 733,35 5.366.425;13-

.,S O MAS ••
'.' � " .- Crt 12.874.935�3019. 705.451,83 32,580,.387,1.3

TOTAL, GERAL ,',.: � " 'Crt 18.634.532,99 27 .725. 782,93,4�.360.315,92·

rjb/Cónt. dai Preto ,Muntcípal de'Jaraguá do Sul,lem 29 de "FEVEREIRO" de 1980t.. l ••• � , ..... �;,_" • ••
'"

'\_

•

_'"

VICTOR BAUER, . JOAO' MODES;r.o - SlkVEIRA '.,

Prefeito Municipal Dlretor da F��nda

: .. Renato J�\ Borllolini ...

ORC SC n. 5:400 ....:....- Técnico em Contabilidade
\I

" " ,

.'_ .

.)

Emm,endoerfer çom. de Veículos' Ltda.

.

)

, Organizaçãó Contábil "A COMERCIAL SIC LTDA"

Eu�6nio Victor Schmoeckel

CRC-SC n.o 0048
Téc. Cont. Ant6nlo. José Gonçalvee

CRC-SC n.o 7.786
'

Téc. Conl' Yvonne A. S. Goftçalves
· CRC-SC n.o 7.638
Agente do' ECAD - Recursos Fiscais e �ministrativos - .con
tabilidade - Serviços de Marcas e patentes - Fotocópias de. Le
gislação Trabalhista e INPS - Seguros em geral - ServIços

Especiali�ada em Volkswagen, com. serviços Aéreos VARIG.
.

de mecänlca.. retítlca de motores, regulagem Desde 1944 a serviço .dó progresso de Jaraguá do Sul,

_
de carburador,' serviços de lataria e pintura em i L;__..:.A:::,:v:..:._.�M�a�I._.:D::.::e:::o.:::.:do:::r�o..::d:::::a:.;F:..:o::.:ri=se::c=a:..."..:.:13::0�'---if;_:Q.:.:,ne:.;..:_7_2_-OO_91._.;-,-----;

.

qualquer,marca de carro.
.

,

_._ de Tibério Hilário Murara -

Rua Leopoldo Malheiros, 67 - 'Fones: 72-0107 e

72-1059 - JARAGUA DÓ SUL .;_ S. Catarina

, .

Se você quer comprar ou vender um im6- 'l. I :vel, procur,e a EMPREENDIMENTOS IMOBII:-.A-.
RIOS MARCATTO LTDA: '.

A segurança da'sua compra ou· da sua· ven

da, uma garantia segura de investimento.
.

.

.

,Empreendimen,tos' :' Imobiliárias
Marcatto' Ltdá.,

Av.\Mal. Deodoro, 1.,179 - fone: 72-0166

JARAGUA DO SUL - SC

[

Foto Loss r

'FOTO - CINE - SOM

GS
�

MEmORES EQUIPAMENTOS, AS
MAIS FAMOSAS MARCAS.

- ,FOTO REPORTAGeNS

_:;," C1NE RE.,ORTAGENS

-, sOM ÀMBIENTE

..

r

.> :Constmtora SerIa Lida.
I.

CONSTRUÇAO CIVIL, t;NGENH�RIA ,E
,

. COM�RCIO' DE MATERIA[
.

,DE OONSTRUÇAb.

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

,

JARAGUA
'.

DO SUL ·STA. CATARINA

. "

'oi

.. ,,"

Relojoaria, , Avenida
.

"

QUALQUER QUE'SEJA ·A OCASIAO,
.

PRÉSEN'TEIE COM AS SUGESTOES
DA RELOJOARIA AVENIDÄ.

Conheça as sugestões em joras, relógio�,.,
pratarias e artigos ,finos para presentes e rece-,
ba o atendimento com o carinho que V. .rnerece,

Av. Mal. Deodoro, 431. - Fone: 72�0038
, \

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

,

Beneficiamento
.

,

,
'

Màdeiras � 'RiO 'Mol'ha' ··llda.·
MADeiRAS iIlllUNlzADÀS, FORRO" TAC.Osr,
..

-

ÄSScrAL�OS�' LAMBRfS� MEIA-CANA.

Tudo para sua" casa, construindo' lem ma

'deira 'O p-rogr-esso de nossá região.
.

"

� ".1 ;

'.
I

Rua Curt Vasel, 658 - Fone: 72-0550
:�'?;1�,�-�' f., "/"'\

I.� '. ,.

\

,

JAftAGUÁ DO SUL -:....- Sta..Catarina,

,
,

,

JUIZO DE I DIREITO, DA COMARCA DE
, JARAGUA .00 SUL·

,

Edital;de Prata
Venda em 1a. praça: Dia 02 de maio p.V.,.às 14h. Venda,

em 2a. praça: Dla 26 de maio p.v... às 14h, por quem maís
der. Looal: ,Editrcio do Fórum da Comarca de Jarag�á do .

· Sul, Autos de execução n. 6.702. Exequente: tarlos Sobe-
ranski.' Executados: HILBERT RApUENZ e ALZIRA W. RA�'
DUENZ. Bem .a ser praceado: 1.) Um terreno urbano, sem

'benfeitoria, sitúado nesta cidade, nos fundos da Estrada'
. Jaraguá-Esquerdo, Ru.a: João JanuãrtoAyroso, com a área
de 1.250m2, fazendo.frente, na Tifa dos Martins, fundos e

confrontando de um lado cóm terras dos vendedores. e de
outro lado Com terrae de José Correa. Este terreno é parte
de, uma ãrea maior. transcrita nesta Comárca, sob n. r :>

39.426. no livro ri. 3-T. a",aliado em Cr$ 175.000,00. Nós au

tos não consta haver qualquer ônus ou recurso pendente
de jUlgamento. Ficam ainda lntlmadoe da ,data supra men

cionada os executados. caso sua intimação não seja pos-
"

srvel pelQ �ró Oficial de Justi�a. Dado e passado nesta ci-.

dade .1iI comarca de Jaraguá do Sul, aos seis dias do mês
· de março de 1980. Elf, AdOlpho Mahfud,. Escrivão, o subs

crevi.

Ha,..llton Plinlo Alvee
Juiz de Direito

"(
��----------------------------------------�

Terraplenagem Vargas
- de lido Domingos Vargas -

SERVI'ÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
.

E TRATORES DE ESTEIRAS
!

-E__,

, Tuhos Santa Helena
,

. .

TUBOS E AR'IEFATOS DE CONCRETO
EM GERAL

,
.'

Rua Joinvi�ne, ,1016...:... Pane: 72-1101
JARAGOA DO" SUL I -:-:

. Santa Catarina

.

'1·11"
,."

'.'
"

,

� �
.

.

',' ....

. ,

- ','

.

MARLIAN.EMfIIRIU!NDIM.....os E sERVIÇOS' LTDA;
___ .'

v ."

eso - 0772

,. \ , \
CONTABILIDADE _..; SEGUROS - PROJETOS DE .

FINANCIAMENTO - CONTRATOS;E SERViÇOS EM GERAL

ESCFUT6RIO: Avenida GetúlÍo Vargas, 79

'\.

Fone: (0473) 72-0616 ,;. Callea postal 83
J . ,,', � , ;', J

.

89.250' -ê'JARAG\JÁ 00' SUL '--:- Santa Catarina

� ... "
.

,

'.

TRANSPORTE :URBANO;
.

INTERURBANO, EXCORSõ'IiS:
.

. ,A' "Canarinho" preocupa-se com a sua 10-

comoção, colocando à disposição modemrs'si-"
'mos'ônibus, 'com' pessoal especializado; 'possi-.

-

bilitando'uma viage'm tranqüilà', rápida e ·segura.
.

Programé bem!' PrQgrame qANARINHO ..:....: o
.

transporte carinf}Oso.
.,"

;.,.' ':.:
.'

,
.

.

..

JARAGUA DO SUt
I c

SANTA CATARINA

.
CRI.AÇÀO 'OE -J.;qGOTIPOS·
CATAI:OGOS, ,F'OLHETOS,

'-:\1' I': . tl
ElTQUETAS•.

• J

." .': ... ;FOTOLITOS
.

�1'
, ,

GRÁFIOA AVEf\IlDA LT9A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-CORREIO DO POVO
'.

SEMANA IDE 19 'a 25 DE A6HIL DE 19Q�t--'r, � .

,

A natàçäo járaguaense fez

stl"'presente domingo, em ,Blu

rnenau, participand'o da Etapa
3 do "Troféus' das Etapas",
p'rörnovida pela Federação CIe

Natação do' Estado de Santa

Catarina" obtendo a terceira
colocação no feminino e a

qUarta no ,. maséulin8;' o' 'que'
lhe' valeu' 2' conquista de ",16

medalhas, " das • quals- ltr ,(tê
brbnze, 1· de: ". prata ;e 5 de

ouro. " -','
"

. Os -csstaques, • -sequndo o

técnico 'Ariova-Ido " Xavier dos
:

Santos' foram ' estes:' 200, m

da 'Nat�ção
',I

costas, juvenil- �'B" - 4° Ka

tleen Henschel , f3 5° Mariana

Rozza; 200m peito adulto -

5°, Moacir Lehmkul:ll, 3° Heidi

Werninghaus e· 5° Mara Bini;
50m nado golfinhO --'- 4"0 'Adaf-

,to Ossowskl. Jr., 5°' Fernando
:
Fendrich, 5° Luc1ene Hasse e

SO Ei'iea Maul;' 100m peito ju
venil "A" -, 1° Jean Seniiõ',
2° Fedra Konell e -'3° Adriana

Braun; Fevezameríto 4x200,m
,- Renato, Ronaldo;" Alexan- \

dre e Moacir em 30 e, no fe

mmmo, a mesma colocação
para Fablane, Mara, Denlse e

. ,� .

.. .

.

! J. &: t..'

.•",JAR�GU�,�O SUL UDERA O
,�' .,1' .", .IN!ER-.SELEÇOES-'

.' .

':"'. \JI \

, .
• '. I' ',- ,t',"'.·4

.'2,om/,'t�I\,no�ã �oleàdll iiR-
posta" desta feita sO�le o se

leci;n;do de
.

SCh,roe�!ilr:
I

J�� ,

:

rag,tia do Súl assumiu a iid�-'
.

. ' �r . ,';J

r,arwa isol!lda qp GªI!I�onato
de, fute�ol �e Salãp, I�te.r-(:!�
l�çõ�s",pr<?,Iroç,ão da Comis
são Municipal

.

de Esportes,
através, dE! �uP1ryisqr!a .ge
fu1sal. O r�sultad9' final.,:f.oi de
5 8; O" Y' ni'! partida, de il,lndo,
Corup� e Guaramiriin iguala�
,ram-se' a 5 te�tos, após G�a-
ramirim estar em vantagem. n'o
marcador...

" ") '.' � 1:' &

DE,TAI.JiES l1ÉCNICÓSv It ,�

;. ""I
• i' 'r lZ' .. ���n' .!�;.

Jaraguá do Sul 5 a O Schifoe-
der. Go!s: )viário ,Papp, Ismari I "

.. I.r. i

e I"C,eu. (�)\ r,Jar�!\Iuá,o ,(t,p íS.�.l:
Dalbérgío" Mári� ': Pap'�, .• Jair,
AI9,ir"I�rn,ar,. Sérgi.9! Atye.L\, <.�e
tO",.Roeder e, O�Jy. , S,Çhroeder:
OswalClo. Romeu, Gilinar" ,Afi
berto; Dílson '1 Walmir.

'

,"

Corupá 5 a 5 Guaramirim.

,I

r''' � ... ,.,� •
",

' lo ' ... I" �" •

qQI�: Walmor (�),. Wàlmi��. Ju
rl�l1dir ,,(2) ;g�ra • C.Q�u,pá.; �orge
e ,"Luís partojs l4�,,'para "Gl}ara
!T1irim� C�rupá (oi _de Mpller,
qelsq1 ,vya,!!110Tz .�osé, Walmir,
Ma,uro Jurandir, Almir e Mário.
Gu�ramirim':� venício, G��ãSiO

, .

Benedito, Jorge, Luís .Carlos,
q�pj � Rom\ldo, :5.ão �ermi,idas
,cinc? �u9�tituiçpes, q ql,Je Jus
tificf', o !"úmero el�,,:adÇ> ,Q�' a
tI�tas p'arti�ipante,s em cada

equipo. Alcides 13�chlTlann e

Waldemar Pellis foram os me

�,i,I:J.?9re� ,das p.artidas.,·
. i' yOIT) �sses resultados,. Jara
�.,u�, despon�a �m primeiro com
4 pontos, Schroeder 2" Gl:la�a

mirim e Corupá, 1 cada quál.
A próxima rod�da será somen-

I _leAi a, ?,8 d� al?ril, e!1Qrrrf!ndo
q",primeiro du rno,'. reu'1indo às
19 ]loras, ,(31lêlramirim x. Jara

gu�{do S!.Ií e, às ,20, 'horas, :Sch-
,ro�der ?I. Corúpá.

'
"

. "\.! c

Uma boa pfatéia ,compareceu
ao Artur Müller, segunda ã noi-
te.

. ,

"S�O CHICO"

,

�s trê�' primeiras rodàdas, Em .vlstä dà confirmação da'
bem cómo as a,rbitra'g'ens jã es- partida na tarde de sexta-feira,
tão definidas, iniéiando-se 'sem- não foi· possível a apresenta-

• :pre 'às 19h30min, a primeira ção do selecionado jaraguaen-
.

partida da noite. Dia 25.Q4, Cy- se de,�utebol de salão em São
rus )f Besc (Alberto Tarant�i, Francisco dó. Sul, dentro das
Emmendoerfer �x Jarita ,(MiltCilTI 'comemorações I de mais um a-

'Stange) e ;Ar.weg rx 'Marisol' , nivà:rsário daquela histórica cj-

.(Sérgio lurs da '$ilva)'; 'dia ,02' dade. Devei'� ·ticàr para outri'
ide maio, Aiweg. x. �'Kofilllacii oportunidade, não se tendo, ou�

/
i (Sigmar< Berio Luch't)�r Jarita";x 'tro compromisso da seleção
'Marisol '(Olavo Marquardt):-e locar para os próximos c;lias.
Emmendoerfet x, Cereallsfà' Or- .. ' , 1-'

,:l ,j. " ,

em Blumenau' Boa atuação'
atletismo com
Gi'éSé I' b�t@ndo

i

_·, ..recorde.
\' f,\1 ,('"1'

.... I

J"

!lr j'

JaragU�"do_, ,Sul, com uma,

equipe de vinte atletas, parti
cipou no último final-de-sema
na, em Caçador,. do -Troféu.

! Çlo_ye(n�c;lfJr.�,dQ E'S,�ado, !;le, Atle-,
tismo, para _, 'tomada de ín:di
ces aos 'Jo�o.S Abertes . de

Santa Catarima e -Troféu Bra-,
sil, este a .:ter lugar ,em São

Paulo, Naquela cidade. do

meio-oeste, catarinense, o des
tacado atleta [araquaense Wal
dir. Gie.se,l:numa te'nfátiva ex

tra bateu 0., recorde catarinen
se do !3alto com vara, ullra-:'
passando a' 3,71 -, excel��te
marc�, mas, Com um lado ne,

gativo, 'poi� qu� está-se m,os
trando o. ':,jogo" �os adversá
rios. 9 atletismo'. participará
dos J�sc com

'.

u.ma equipe
. "�,urpresa'.'. , .'

Eliane. Nos 4x100 medley, 4.0

lugar pare Paulo 'Alexandre:.
Jean Benna. Paulo Ä.ob�rto e'
André e 1° lugar para Hosân

gela,�.,.t:driàna7 F'ê&â' ê"'ClfriS-";
tiane.', Na prova-':extra'l50m,' pél
to feminino,': 40 "Gisete Stoins'l'"
ki e '5& Edile�é'Albus;l!no'mas,
cullno, tucíane, '�'Ferreira'; em'

2° e Eduardo Fendf.ic1i' em 4°:

. ,

A PARTICIPAÇAO.

,

Tendo :como Chef,e, Geral 'da
delegação o coordenador de

'(
,

atletismo da :CME, Alberto Ta-
.-

�a!1fo,_ �O!!!Q, ª,compa'1hl:\J'tte f.ß�

míni�p sua. esposa Ivone e co

mo técnico José Augusto Ca

glioni, um tot?1 de vinte atl'e�
tas fizeram-se

,
Caçador: Waldir

presentes a

Giese, Wal-

CLASSIFICAÇ,lO '"{' .....

t:ssa efapa, 'como as de-

ter Sonnenhohl, Tarclsio De-
,

'-._
" .

m�; La�rcic Müller, Alceu, Fer�
nal1�es, Irineu Sbors, Rogério
Vicente, Paulino Silvé�io, Qjal
ma Bogo, Cé�ar

.

Quirino da

Cruz,. Carlos A. Meier, Sérgio
Martins", 'José, -A. Caglioni,
Cornélia Holzinger, .rDór.is ,Ma
ria Ranch" Regina do Nasci

menlo, Rita de Cássia Zezuíno,
Roslmé.ri., do Nascimento, Wil
ma L,uíza' Corrêa e Maria, EIi-

zabeth Kubnik.... '.. ,JI

�-
. - ,

Destaque na cQmpetiçãÓ pa
ra

.

Waldir Gleté no salto cpm
,vara

.

e 40Q metros com bar";
reira, 'Laérc'fo riIIüllêr Í16 s�lto,
,com vara e AlceJ F�rnan�es
nós 4do e 110 ";;'etros com

Em rodada qué �apresehtou
bom Indice técnico e discipli-

•

d'
\

na(; 9cQHeU", o,r;nlngo ,a.;.ter-
ceira :-volta do III. Campeo,nato
Va,rzean.q, j=!ß F.\lteb91 -, VB;r
jão-.aO, "Troféu, /'Glráfica AVl'!,ni
da�',.\,juntQ ,: ,�o"rl=stádjp J}ntô
nia Ribeiro, n,�J�ha( d�, figuei
ra .. Foram .estes,A)� ;�esultac;l'os
e seus . goleadores: Noroesle

maís, foi -venelda ,;'; pelo <!",yra '

(que conta com o cOr:lc\i-rsocda,
[araquaense.. Orlstlane .,:Donini).,
ficando 'a .olasslficação •• final"

.

a seguinte: Feminino - Lyra,
UFSC, Beira Rio,' Ipiranga e

Guairacás; Masculin-0"4' Lyra,
1

Ipiranga, 'UFSC;' Beira RioTeT

Guaira'cás._,_ •

"" !It-, I'

A 'etapa' segúin1e"do 'tliro"'i
féu das" Etapas" -será o dia 271

CRISTIANE. ,Q,ONINI -

A reportage,m. apural:l' «;jue a

jaraguaeR,se Çristiane .oo,nini,
uma dES mellJo�es na�adoras
e uma das mB;is perfeítas dO

Beira Rio, está competindo
, pelo Lyra Tênis Clube,' de F:;10-
rianópolis '(9nde esfuda), elil
tando 'incl�sive' íá inscrita no
Conselho Municipál .de Espor
tes da Capital e na Fenesc

. pelo clube da ilha-capital, ia-
to estranhável e que está a

merecer um esclarecimento

dos drigentes da CME ß ido

próprio departamento" compe"
tente d,o 'Beira.. ,Rip, pois não
é 'admiss!v�1 que, jijstamente
no ano em que os -JAS.C se�
rão realizado!'\ ,em' Jaraguá"<,do
Sul, haja "e.sv;u;iamento" , 0,0

esporte local, quando a p,re'o
cupaç�o é, trazer de volta

àqueles que. por nós, já com\'"

petiram. Est� na hora" sem

olhar ferir susceptibilidfld.e que
"se �sclateçe o ocorrido.",

\ Outro po.nto que, pr.ecisa ser

esclarecido pelos � Presider.ttes
da CMl:; e da, CCO, é do por

qUe, a., modalidade de saltos

ornamentais, medalhas segif-'
,r.as à Jaraguá dOr,Sul;., não, irá
,competit nos, ,Jogos Abet:tos.
O ,!:lue

.

�stá �havendo,\ ªfinal.?
Se seguramente· temos condi

ções de' !'chegar junto", por

que nAo incluir os saltos or

namentais, também!

Àl.TERAÇAO DOS
ESTATUTOS

A S.O. Aca,raí, fundada' em

03 de maf.ço �e 1943, reco-.

nhecit:!a co,?o de Utilidade

Pública pela Lei Municipal nO

64 de 15-12.62, tem assem

bléia marcada para o pró'Ximo
dia; 22 de� abril, "terça.feira,

' às

20 hora�,.· nashdependências; da
'Construtora Seria" Uda, para
tralar, sQbre· a reforma,dos es-

tatutos, segundo o I. presidente
Levinus Krause.

Se não for'tió'énvêlope onde maio, agosto e novembro, pela
vem a figurinha da cidade de Lotena Federal, ao sorteio de

.

Joinville será el,TI qualquer Cadernetas de Poupança BESC
outro. Os vales-brindes estão aí. com depositas que 'vão de

Com bicicletas, bolas,' Cr$ 25.000,00 a
_

a I"r -

,

bonecas, jogos de dama e Cr$ 350.000,00.
moinho, televisores e por aí vai. Troque suas notas fiscais de

. São milhares de prêmios ,'-
.

compra e' tiokets de eai�a por
, I' tnaravilhbsos'. '

. ,fjgurinhasrdo· álb�Il'!, "A Criança,sl ••

E mais. Além dos prêmios, 'e o,ICM,- Conheça Santa
você ainda pode ganhar Catarina�� e ganhe muitos
cautelas ,para conC0rrer; em

. , prêmios:

"

... �

tCM
SECAEmRfA,DAFAZENDA

...

(I 11'1\.' '�·�.!4 f�'1 -.11" I ...

:',), I.ld.l

-.

p:

,1 '

, "

do·Mais'" ,

: � ., 1 ')

... :'# .
. j .., �.. J-=' �

barreira, além .. de Cornélia
I Holzinger,

I

'R�gina" ciél"Nasc'i-
(. _

.... " ,t·... "" I" � �

mente e Maria E: Kubnik,
.

no
..

',:" ...... , "'l·t",, .

revezamento 4x100.
i ... . - :-. ... I ("'.�, iJ'�. ;.,

C��PEONATOADU[TO
... �MEÇA. t{4" SEXTA ..... ,11 !I' ')(]
,.il.'II ... ,

..... í .;; f! 'r-- tmJI
Terá inIcio. sexta-feira, dia bano (Arnó Deretti); diál.08 'de

25, s�gUndO [Otq�l'fica_r;a est�: ! .'; m�io,:;; tylpr,isql x, Emmendoerfer
'belecldo, em asse�bl_éia,fe_cer:\-, , (Alcides Ba.éh!J)ann); Besc.x

t�, o Campe�natQ:. Adúlto da; .Kbfilb�cti (NélSOn Ooege) e Cy_
Liga Jaraguaense de Futebol rus x Cerealista Urbano (Kit-
de Salão da presente tempo- to). A partir dessas rodadas

. ra.da,_ Partic'�arã� .oito:; �gfe- serß\> I inte�calados jôgos váli-
mlaçoes, regiamente inscritas, dos pelo Campeonato Infantil.
à saber: :Kohlbach,'Arweg, MEj.-
'risol, Jarita, Cyrus, Cerealista

.
N�O' SAIU COM

'. Urbano" Emmendoerfer, e .Besc,

A -atúáçãö' dos comandados
\ • • , .... .." .. 1,' .. ", ... 1,

de Cãglioni, valeu a conquista
de '6' mecl�lhas," das .

ci�a;is 1
I de ouro,

v

2 de 'prat�" e cinco
f .. 1. ........

;o.

de. bronze, bem como, fia

classificação geral, �� 40' lugar
no masculino e' SO no femini-
.... '�-' "', � -, \ -,

no e com Giese estabelecen-
do num� tenWiva ��t':à o re

, co'ide" catarinê'nse
"

no salto
0t

-

....
'

",'", 1 l; '""I"';; ,

com ,vara, ultrapass!indo a bar-
o
'.t' ,�" .�",,", .,� � ".,. _... �

ra transversal, a 3,71m. O ob-

jetivo da nossa pârtT�ipação
foi alcal)çado, }geclarou a este

jornal o"-técnico 'Gagli'Or'ii; ape
sar mesmo das provas não te

rem si'do concluldas, visto' o .

mau tempo reinante :-naquela
região' do' meio-oeste ,ca,tari
nense�'

...... j.

'J.

�!=:rE .�Q It:lOJ:éU""
BRASIL

"
,

" ,

Nada menos
_

do que sete

jaraguaenses representarão o

mURicíplp li o estado nas dispu
las do Troféu Brasii, de 22 a

25 de maio, 'em Sãö Pall!q .

São el6s: Waldir Giese e Laér-
• �:f) 'r J 1: \

cio Müller (salto, ,ç:,9m, )Iara),
;Walter ponl')rn,�ohl (1pp. e(,�OO
"m � salt�: etJ), ext,ensM), Al

ceu Fernan��s :P10 e, 400m

.�p�J;arre1.r�n.r � t,mil" .rt;Jd.��rp
obstáculos), Jos� AjJ,gusto Ca-

� _ ': � I : C � é. I

glloQi (1.500mk .Çorn.,éH,\i Hol-

zinge� <1)óo'm2 éom.: ��rreiras)
e Santino Ritta.,.,J}ue s(3 junta
rá a d,e�-e,gaç.�9- elJÍ ��o) Paulo,
ele que, j�rªguaelJsr, ,que. é,
virá �competir, pel.o �ey muni-

1"
• _ 'I.) ...-. I .)....;....... .. l. .

cípio nos Jogos Abertos. Atual
mente é profe!jsoruniversitário
no Rio' de Ja'neiro e defende

as ,<mres �9, Va!!co ,d�'1 Gama,
sándp

t se,m dº�ra,a, ,jU(T1 dos

_r:nelhor�s do B.Jasil em. sua

especialidade.

-.

1 a .. Viía Nova, gols, dá Rose

(Vila Nova) e R9'nato (Noroes- .1, Ite); Posto Mõser 1 a O Rio.,
M.olha, .

tento aflotado por Hi

�'ino é:' Ferroso 1 x 5 Sinpas,
� pfi;';;eirª gran'ele 'goleada do I:�t\Jal bértam�� f�rTl?r' '(2), Sqà
buri; Tinco e Oshit . (cnntra)
anotara,r; para, Ö Sinpas e Pe-

,I '�I; ,.1

n ., ldS (lU(:) .' VI

.
, 'li.< .... ,1 ...

•

, I� p i 11, .......

"

JogaiKIo a sé.tlma partida i
Anteontem à noite o "�oIe-

fora de seus domínios' (somen-
.

que Travesso" j09QU, em La-
.

t,e quatro em casa), o Juven- ges" frente ao vice-Iíder do

tus conheceu dominge», em: '�Ca�;� , I TQrneio Incentivo, o Interna

çador, nova derrota frenJe. a' Icional'l'le domingo;' com I pers

Caç_adofense'; laçai, de.sta. feita E pectivas de baix, renda, .f'lee
por :2 tent� a· O, a terce!'ra a·<.pai1ida' reunindo na· M'an-

I c;onsecutiv,,' através de;,:;gol� � chester Catarinense. "Joinville

assil\al�d9s, por Délcl.o e Tan- x Sanios, no Ernestio, apre

ga[á •. Sem .os .reforços, I"tjam, (senta seu. novos contratados

eles, TO,nho, GUmar 'Ferreira,'. à .torelda 'jeraguaense, i.enfren
Gilmar Qim, Márcio Gava e t tando ao Paysa�u de Brus-

,; Amur""o "Juventus, foi·.de"'Ze- 1 que. Na próxima quarta-feira
cão; . Odilon, Mquro, Joel e enfrenta .

o Joaçaba EC em

Chiquinho: Rogério" TatQ>� ·Ha-
•

:Joavaba ...., �16 ..:a, fOgii'�' 4ia
roido; Caetano, Adn e ,Einílio;,"· \ 2-7 no "João Marcatto'" frente

O bOrn" Zagueiro Jorge-. Silva, ao Mafra AC,

,
" '

teve ·.rescindido, contrato esta

semana (ia até 30 de oulubro)
por indisciplina -:-' 'ingestio ,de

bebida alcoólica, devendO: 'um
dos novos contratados' suprir
a carência deixada.

l.i4 ÍJ', 1·'!" s:;'
Com os cinco, • r,forçC?S .no

time, ele dever'á
. "en!Jrenar e

dar muita "coce,lrau, ,. redi!'lin
dq-se dos inúmeros insucessos

que vem tendo.
li
!

( t

Carnpepl)'atp
de F'utebol:de

'",1.., !
� ,.' ,

-" \ .

Sesiano
.Cam,pc

"
'-

o Juyentus, hoje, 15 horas,
F.rigumz x· Mar.ctto e, às 16, ho

ra�, Menegcitti x Jaraguá Fa

bril; Amanhã, ah30min - João

Wiest x (7) e às 9h30min -

Marisol x_ B.Q�façharia Wolf.

na Arweg. hoje, 15,h, Ind. Reu
.nidas x Gneipel:e. às 1ßh. Ja
rita x Cyrus; Amanhã, 8h30

min., Constr. Seria x Luiz Kie

nem e às 9h30min - Weg x

Mannes. A terceira fase do

Campéonato está
,

' �etermina
da par�� os dias 21 e 26, a

quarta para' dia 27 e a última

·dia 1° de maio, quai'tdo será

conhecida a equipe campeã,
bel')l como. até, a quarta clas

sificada de Sesiano de :Fute
,bor de Campo desfe' ano. As

três últimas fases !lãõ têm 10-

Dividido em cinco fases e

com a participação de de;z�s
seis equipes de empresas, o

,Serviço de Esportes, da Agên
,ca do Sesi de Jaraguá do Sul,
in'iciou no último final-dé�se

mana, o Campeonato Sesia,no
de

'

Futebol de Campo, com

jogos nos Estádios do Juven
tus e pa Arweg. Os resulta-

_ ,. oi

�gs,,,,p� p�imeira, tase, fc;>r�m:
Frigumz O ,� ,1 Jara��á _fabril,
�arcatto 4x5 Menegotti, João

Wiest Ox2 Marisol, Bcir,r�cha
ria Wôíf WxO Met. Lombardi,
'.�

Jarita 9xO Indústrias Reunidas,
'Cyrus .1xO Gneipel, Weg 5x1

Cc i:tr�wra.ßlrl� ,Efnl�uj� �ie
nenl)«2 Es�?f%l9,� Manne�;.ç

" �

A fase seguinte.,será ne�t�
01 :""11 �.. .' rI '''9.tl.

sábado. e �domi':lQ'!? (�9. e �2.0),
•
_. .'1 ",31(L _." 0,,__

cUJa programaçao marca para

cáis àerinidös,
realização.

ainda, à sua

Hàzfär_iQ� ';,d'ß ;treirfahl�entos
�
•. �� .c' qefini.dos pela

..
:1 :r ." '1'"

","'Y".'M E';:"'(" f t�l': \.;I
,!

dro Ivo màrcou (;. tlllico '!;iol'
da equipe perdedora.

CÓm' �ess.es resúltaaós, a

classificação' aponta
'

'Noroesté
e Vila Nova em pritíieiro'" cóm

I 3 pOIltos; em lerc.eiro, Vetera

,nos, Figueirense, Água Verde,
Sinpas e Posto Maser com 2;

. Eirlfo'ifava -:l Rio MolI'ta"ã Fer

rOlilO 1 e, na 1Úa. 'colóöação,
'o Vila Lenzi' que" ainda não

marcot,l pontos,. embora 'tenha
atuado apenas uma vez.

.." ...
"'
... _1- _ ... ,-... .-: 1."".,. �

Em 'reunião ocorrida .. no iní

cio desta semana entre_ diri

gentes da CMEi, coordenadores
e técnicos, 'ficaram definidos

os horári�s .. 9 dias de, treina

mentos da� 'mod'afjaades de
,"'vcilibol, futebol. de' salão, bas

quete e handebol, junto as. qe
pendências do Ginásio de Es

'portes Artur Müller.

De acordb com as infôrma

ções fornecidas à reportagem,
o calendário de treino� obede-

"cerá esta sequênéil�i doravan

,� '2a. feira' '-':" Futebol de sa

lão. das 19 às 21 fioras e voli

bol. feminina das 21 às 23h;
3a. feira - basquéte, das'19 às

21 e volibol m'asculino, das 21
.

às 23h; 4a. feira - volibol fe-

minino, das 19 'às 21 e futebol

de salao das 21 às 23h; 5a. fei�

ra:_ volibol masculino, das 19

: sà 21 e "Basquete, das 21 às

23h; sábados - vCilibol, mas

cullno "das 'a àS' 1'0, 'futehol ,de
. , . ,- ,_ � salão -' das 10 'às 12, haride�

.� "":''',lll.i.!
. �'J.,: ji'lf.O n� "Sbi'�cíiäi14Yà\':l6, e basquete,A proxrn8 rodada marca pa- "

1 à 1a h' ,
,

d' 27
.

d
.

das 6 s aras.
raa Ia ,Vln ouro, as'par-
fid�s envolvendo Figueirense
x Pasto Maser, ·Água Verde x

.::Sinpas El Veteranos x 'vila Len
zi, , não havendo . atividades
amanhA devido.a Ä.A. Brei
thaupt estar realizando dias

19,' �O e 21, festival esportivo
no Estádio dp Figueirense, na

Ilh� 'da
'

Fig,ueir�.. ' .

� , >

,'c t

f" �.

Além desses hor,trios" às
• terças; quartas � quintas, �as

1'6 às 18 horas" aos sábados,
:das 14 às 16 e aos doming.os,
das a às 10 horas, haverá trei
namento de volibo!. Isso túdo,

"visa preparar as eq�ipes pàra
·os Jogos Abertosl "de Jaraguá
do Sul.

COD: INSCRiÇÕES

FIGUEIRENSE PERDE A Coordenação de Despor
tos Cía Secretári'à de Cultura,
Esporte e Turismo, dirigida, pe
lo, dr. Nilton Pereira, está a

.Iertando' às CME;" q�e' o prazo·

.]lara Registr�" ,<de. Atletas r
na

COD/SCET e Federações es

pecializadas para Os 'V Jogos
, 1

'Regionais em Säo Bento do

� 'jSUI (de �6' a 29 de junho), se-

rá: até 28 'de abril e asrnscri-
'"

'
,

�

ções das modalidades àté 26

de maio, de aco,rdó com ó Re
gulame!'l!� Ger,al dos Jasc! a

provaqo, em.. 2j. de _março º'!l .

1980..

..
'

, ,�ogarido sEim vários ,titula
r'fs e pom grancte�. ,improvisà- ,

çÕes, ci Figl:leirense' "atuqu":do
mingo em Massaranduba, no

Ce,ntro
.

E,sportiv� . "Erich· Rode"

". (rriWi� ipal) frenteq aq Cru'z;iro.
loc� s�,,�do derrot?do

.

por 6
a 4. pela boa .equipe massa- .

randúbel1se que se prepara,
às disputas do "No�e Cafari
nen�e,". ';'- � "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, It;'ter.essante observação. fez recentemente a
coluna j "Informação Geral",- do matutino floriano ...

pol�tan9 O, EST"ÓO, quando passou' em revista o
eleitorado barriga-verde, desde' o ano de 1940 e

�ua p"oieÇão até o final deste século.
'

'0',
"até

eleitorado
o final

catarinense :
do,' século'

.

No período excepcional dos anos da era

getu-1
'

hana,. em pleno desenrolar da 2.a guerra mundial,
,

na qual o nesse País acabava de entrãr por força
de uma série de acordes internaqionais, os gover
nantes dos Estados eram interventores, designados
pelos Poderes, superlores; A ninguém competia dis
cutir sobre a validade ou não do 'S'istema então ,vi
génte. O eleitorado não desempenhava completa-:
mente a rotina de eleger. Andávamos, então, com

I
uma p'op�lação, ao tempe do Interventor Nereu Ra-

,

mos; rondando o, milhão de habitantes.'
,

Na década, de �O, quando do retorno à legali
,dade, Irineu Bornhausen, pai do atual Governador .

iniciava um estilo diferente de administrar, ele qu�
recebera o governo de Aderbai Ramos da Silva e
o entregaria à Jorge Lacerda. Irineu mais marcou
a época e nas suas andanças, disputando eleições,
cumprimentava a todos e a grande maioria ele eo

�hecia pessoalmente. Paradas,para um café_zinho,
um chimarrão ou um marreco assado, assinalavam
a sua pas�agem pelo eleitorado.'Era o tempe em
que as faixas, anunciavam que "e velho co)ono es-'

, tá de volta".' Tempo do milhão e meto de 'habitan-
tes.

' ,

, ,Em J960, .apõs., trágico acidente aviatório que,

vitimari8., o Qov.-Jorge Lacerdá e outros próceres
'políticos do Est�do, seu sucessor Heriberto Hülse
passaria as rédeas à Celso Ramos, que faria go�
vemo ,de estUo ,diferente, porque diferentes eram'

,
os ,t�mpos, agora já 'eom uma população de dois
'milhões. Tempo do sócio-econômico� Planejamento
com a 'p,articí�a�ão do eptPresariado. 'Reuniões e
debates em varias cidades do Estado.

-Com três milh'ões de'habitantes 9 governo tec
nocrata de Colombo Machado Salles dos anos 70
sucederia ao �o�ern,�dor Ivo Silveira. Os tempos
eram outros e os homens, também. Tão diferentes
que<) 'Senador José Sarney e o Dep. Féderal Vian
na o chamariam d,e Colombo de Souza, ,em recente
convenção do PDS, nO' plenário do,Palácio Barriga
Verde� O preço, de sua ausência aos assqntos po-
liticos'- "

" Chegám, agora, os anos, 8:0 e Antonio, Carlos
Konder Reis entrega o governo à Jorge fKonder Bor
nháúsen. O' "encurtanc;Jo distâncias'� cede ao '�go
verno de todos ,com a

\

participação 'de cada, um".
Novo e$tilo de governo. Sistemas diferentes: Con
tatos com, povos �tualizados. Circuitos' fechados
para' agUi%ar a' administração. �,ô Estado com a

'proxim�(lamente 4 milhões (I'e habitantes.

Projeções,leva,in a crer que no ano 2.000 ,San
ta Catarina con,tará com 6 milh'ões/de habitantes e
o número de eleitores será de fal forma elevadO'
que apenas' os comp�do,.s poderão dar respos
tas às indagações ,dos càndidatos ao vestibular da
governança do Estado. Já-não poderão mais bater'
nas costas'dos "compadres" e os 'Se�s cabos elei
torais terão que procurar outros rum'os e o cafézi
nho na parada certamente será um leve aceno de
!:11ão." Estilos, sofisticados tI�e governo devem estar
na pauta, dos administradores. Os futuros governan
tes deverão subir as escadarias

'

do Palácio Rosa
do, ou melhor, do PalácioCruz'e Sousa, pelas mãos
de técnicas ainda não imaginadas. E cada gover
,nador terá a sOa história para contar aos seus né-
to�.'

'

a População Mundial em 1979
, ,

torado catarinense no ano

dois mil, é possível ter-se

uma vrsao detalhada. dos
,problemas .e das perspecti
vas que se, abrem ii numa
nidade. ,j

milhões de óbitos (destes,
1/3, corresponde a crlan

ças) registrados durante 0

ano.

tanto, são' promlssores: de

78 a ,79, a, taxa global de

natalidade' decresceu de
,

';;-'
um ponto (de 29 a 28 nas-

cimentos por míl habitan

tes). A taxa de Gr�sc\men
te, porém, não sofreu alte

ração, uma vez que dimi

nuíram os 'números. relati
vos à mortalidade. Merece

particular referênCia a sig
nificativa queda, de fecun-

,

didade experfmentada por

vários países em .vias de

desenvolvimento, fato, ex

plicado, entre outras coisas,

por um acelerado desenvol
vimento söclo-econömlco,
por uma melhor aceitação
dos - programas de plenaja
mento familiar e pelo au

mento da idade média ,ciós
noivos ao contrafrem o pri
meiro matrimônio. Apesar
destas .anímadores tendên
cias, revela ó relatório do

PRB, as 'taxas de cresci- I

manto da 'grande marona .

dos : países 'africanos e de

numerosos países asiáticos

,e latino-americanos conti

nuam sem registrar modifi

cações. (Fome: Bemfam� ,

Brasil. Pesquisa: Equipe
CP).

'Segundo os' números

apresentados pelo quadro
Estat(stico da População,
Mundial, ;do 'Population Re- '

ferente Bureau (PRB), 1979

foi um ano repleto de boas De acordo .corn prole
e más notícias. Da análise "ções dá ONU, no ario 2000
dessas . estatísticas,' 'que a taxa de crescimento po-,

� vem' de encontro com ma- pulacional estará ao redor
téria que o Correio do Po- .de 1,5% mas, apesar des
vo publica ein outro local, te .declínio, e número ab
'nesta edição', sobre o elei-

, soluto de : habitantes 90n-

No decorrer de 1979 mais
de 73 milhões de pessoas
se somaram à populaçãq'
mundial, que em meados
do ano era estimada em

4,� bilhões de habitantes.
A taxa de cresclmento po

pulacional não diminuiu de
\ maneira considerável, si-'

tuando-se em torno de 1,7
por cento ao ano.

O crescimento' demográ
fico rnundlal foi ohtldo pe

lo saído entre os. 122 mi

lhões de nascimentos e 49

tlnuará crescendö, calcu

lando-se. -\ .que dentro de

duas décadas a população
mundial aumentará :95 mi

lhões de pessoas' a cada
'ano. O mals' grave é, que,
o - aumento ,�pop'ulacional'
acontece num mundo 'onde
há, hoje, 400 milhões de

,

seres humanos em Parma-
'nenfe estado de desnutri

ção,

O crescimento demográ
fico tern implTcações dire

tas sobre os recursos na

tutals que' se esgotam ra

pidamente, sobre a difícil

situação eccnômlca : dos

países e sobre, o já frágil
equiHbrio ecológico.

Alguns- ,indícios, no en-,

IPESC

,

trai, em, Flor-ianópolis, vi-,
sando obter o crêdencia-
mento dos oclontólogos
Luis Fernando Branco' e

, ,

,Nídia T�rezlnha Heineck de

Campos, para
-

, �ar
'

atendi- '

agilizando
'mento em seu's consultó

rios, em dias e locais pré
determinados. futuramente,'
novos dentistas e médicos
serão éredenciados" .iilfor-,
mou o agenle, sr. Enno
Janssen.

o Ipesc {que em Jara- :,
guá ao Sul' funciona no ex

mercado múnicipal, próxi
mo a Delegacia 'de Poli
cia), está em condições de

proceder emp�éstimos' sim
ples a, associados, bastan

Cio que ,se ,dirijam a Agên
cia' para, o preenchimento
dos requisitos e afins. O

trabalho, informou Enno

Janssen, vem' cre,scend.1>
gradativamente e deverá

acelerar, haja vista 'ter mui-

'tos que tampouco sabem

que existe e onile se' loca
liza-. '

A Agência do' IPESC .,

Instituto' de Previdência' do

Estado de Santa Catarina,
de Jaragu'á do Sul, com a

finalidade de' at�!nder ple
namente a Iseü� 841 asso

ciados e 3.364 beneficiá
rios d� municipios de Gua-

ramirim, Schroede,r, toru- Além c(e medicas e"' den-
pá, Barra Velha, to'assaran- tist�s, os três laboratórios
duba e Jaraguã do' Sul,' en- de Jal'agu�, bem' como to-

viou processo à ,díretoria dos os hospitais do muni-

médica da ,Agência Cen- " cipio e também de Guara-

MEC ..

O primeiro mandatário gua
ramirerise," Salim ,José De

q�êch, infonnou à imprensa
regional que encaininhará pa-
ra o Legislativo local, vários

prójetos-de,lei de origem do

executivo. Um deles, criando
a Biblioteca Pública Munici

pal que, em sua justificativa,
disse que o municlpio. está

e�periÍnentando um grande de

senvolvl",en,o e o setor, cul

tural' também o acompanha,

A IMOBILI�RIA VAILATTI LTDA. ofer�ce excelente válorlzaçlo

contra a inffaçio.

\ (

o seu lugar ao soU' "

'.

'

Voci precisa de um negócio aS$im, um lugar como este.

Ru� Cei. EinfliG Carl�s Jourdán, 72 - fone: 72..0292 - JAR�GUA DO SUL - SC,

Curso···. Jaraguaense de·
(CJI). - duracão de 1

Inglês
an'o

mirim, Massaranduba e Co

rupá, são' c�edenciados pe-'
lo lpesc, atendendo

'

tanto
, associados como

'

depen
dentes destes.

destina verba
da,i sua preoc�pação de mon- gência à partir dé 1° de maio.'
ta'r uma biblioteca que reál- 'Ein 1°, de 'janeiro, foi' conce-
mente ,venha 'atender aos in- dido aos funcionários munici-

teresses, não só da classé es- p�is" 30% de majoração em

�udantil; mas de toda a comu- seus vencimentos e agora com

jnldade. ·Outro ,PfOjeto, _ abre este idêntico percentual, �
,crédito �uple�en,tar e outro" ,prefeito crê que'os servidores
ainda, "crédito especi,l, obje-

'

, conseguirão manter seu po-
tivando o reforço das

'

dota- der aquisitivo, a, par da .infla-

I
ções orçamentárias ,para o ção e � maxidesvalpi"Ízação
atual exercicio., de nossa moeda.

I, Os' edis guaramirenses, i�á,()
igualmente, apreciar o proje
to-de-Iei que concede aumen

to de vencimento, aos, servi
dóres públicos mUl(iiclpais que,

'

segundo de�larou Salim, será

da : ordem de 30%, com, vi-

ANALIS',(NDO

Os vereadores' de Guarami-'
rim estão analisando, atra"és
das, Comissões, I o' convênio

\

RH' f festeiando centenário

., j /,
os BONS VENTOS LEVAM AO

II'"
r:r\íl
';' \YJ,

Atenção. ,Compra' de Ações

Compra·se ações da WEG e da MARISOL.

Pagamento à vista. Tratar com, o sr. Roberto E-
, , '

_ 't
brahim pelo !óne (041) 242-9465 - Curitiba-PRo

Contacto nesta redação ou pelo fpne 72:0091,

com Flávio José.

seu,
Na exposição, agro-pe'Cuária

estarão' expostos' produtos e

animais de toda região e os

apicultores colocarão à dispo-

,siç�o dos visitantes 4 mil qui

IÓS de' mel natúral, ocasião

'em q�e se dará 'o' IX
'

EncoÍ1�
tro Catarinensé de Aplculto-;
res.

No período de '19 a 27 de

abril, Rio Negrinho, município
situado na região' norte-nor-'

deSte' de Santa Catarina, esta

rá comem1>rando seu �ntená
rio de funda,ção. 'Situado em

região tradicionâlmente pro

dutora de móveis em' estilo

colonial e conhecida nacio!)élt-
o

plente como �' "Capital' dos,M6-
'

veis".- pelo seu expressivo par

que moveh;iiro, �m aproxima
damente 100 Indústrias, pro

duz, ah1d!l, além- iJisso, cerâ

mica, papel, 'arranjos orna

",entais 'e m'áquinas indús

triais.

, Rio Negrinho estará distri

buindo alegria para todO o

Brasil, atrayés de suas 5 ban

'das tipicas. annnandp bailes

� féstivais de chOPP: Sua gin

cana é sui-generis no pais e

,envolve a com\l,nidade e visi

tantes innanamente. Ás &q!Ji

pes participanteS promo�em
espetáculos turistcos, cQwdas

,de calhambeques ',movidPS à

'álcool ,e motocicletas, rpdeios.'

bailes e carnaval de rua. Suas

ruas e logradouros públicos
estio magnificamente ornà� \

'

mentad()S pelas equipe� parti.

cipantes da grande gincana.
Rio Negrinho é alegria conta

giante 'e quer conhecer, ",!)Cê.
Por isso apela: '''Venha feste

j,lf 'conosco nosso centená-

rio".

,Na ocasião, estará promo

vendo sua, exposição indus-

trlal, com a particip!ição de '

empresas . locais, de São EJen

'to do Sul, Jaraguá do Sul e

de outras regiões, em seu

parque de exposições instala

do em área superior, a 50 mil

m2, contando com 160 stands '

internos e externos, com am

plo �tacioria�en'o, parque de

diversões, bosque natural, cam

ping e lanchonetes -.

, CMS,; I escolhe áreas prioritátia's

I

l ,��ORANDE
(O Loteame:nto do seu futuro).,

Irnbbinári� V'AILATTI . Ltda'

v

Os membrOS-integrantes, v:o- essa �Itimo em estudo, para

luntárlos da Comissão Muni- a Campanh� que ser preten-
,

cipal de Saúde de Jaraguá do de instituir. Aind� hoje, .sába-
'Sul reuniram-se esta semana, do uma comitiva da CMS irá

par� traçar metas e" estabels- à 'Tifa Lessmann" detectar "àS
cer diretrizes de . ação para ii carências, que não são pou-

Campanha do Saneamento do cas, pelas info.rmações obti-

Meio que será deflagradíi no das. Irão. ao local Flávio José

municfpio, envolvendo-se vá- Brugnago (r�pórter-redator, d�
rios segmentos da comUnida- '-"Ci)"), "Sr:' Krüger, da Prefei

de, A C!'ÁS promoveu na oca- .'tura Municipal" p'adre Alberto,

'sião seu planejamento, desta� Pedro
_
,de Almeidã, Jairo. dê

CDU as éo.munidades do inte- Barros, Irmã Mariana, Dr, Glê-

,rior �' escolheu, após muitas nio Figueirecfo (cöordenador)
discussões,� ,ql,latro" prioritá- e Sofia Hartmann.

rias, 'mais car�ntes" que serãQ EM MASSAJI�NDttBA
atacadas através da. conscien�,

-

,Dia 2,3', às 19h30�i�, a- di-

tização da população e de um retoria da CfiÃS/Jaraguá do

'trabalho de bas�, que, de an- Sul reúne-se na Acaresc e,

temão, sabe-se n�ão surtirá re-

.

no dia'25 vindoLJro, �' Comis-
sultados imediatos, _ mas a lon- são. Regional de �aúp'e., 'reú-

éd' ne-se em idêntico-horário, 'I emgo em, 10 prazoi' ,
,

'
, "

" ,

Assim é que, de aproxima- Massaranduba, tratando "iis�
\ :damente meia ceritena de cp- ,suntos correlatos as ativida-

'muDi,dades '"interior!inas" esco", ,d!!ls', das Comissóes": ',Mu'óici
'Iheu-se as do Morro da Boa, ,p�is e seu prqgrama,:pe ação

'ÓVista, Alto � São' 'pedro, Estra- já, deli'neé1dp para o corr�nté
'da -Garibaldi e Tifa Lessmann, ano.,

para
, '

Guaramirim
,Fontana, enviou ,telegrama, ao
Prefeito Salim José 'Oequ�h,
infonnando que o MEC, (Mi
nistério da Educação e Cultu

ra), já consignou 'uma' ve!'ba
de Cr$ 250.000,00 para cons�
trução de uma 'cancha .de' es

portes polvalentes no 'muniéi

pio. Salim acrescentou à sua

informação que a referida qua
'dr81 será construida àne:xlt' à
Escola' Básica são ,�edl'1O, "de
Guarniranga., A documenüÍçãi?
está sendo providenciada Para
tal finalidade.

que a Prefeitura assinará com

o Governo\ do Estado, através

da Secretaria dos Transportes
e Obras, no valor de seiscen.

'toS mil cruzeiros. Estes reçur-,
sos serão apUcaClos no' calça
mento ã 'paraferepip�os da

nnt ' Irfneu ,Voela ,Veiga, cujas'
obras já fOram' iniciadas, com

a implantação de 'tubulação
para a rede de, esgo,o.

Cr$ ,250 MIL DO MEC

o Deputado Federal Victor,
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Vendemos em bom estado de conservação: '

'

Tratar p�19 fon�. (04J3>,' 72-0��3; Jaraguá" do
" .' '. t.� . 1,. '.. '':': '; •

'
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"'OVO SISTEMA DE APRENDIZADO, ,PELO M'ÉTODO ,AUDIO-ORAL." -

dURSO DE lNGLl::S-CONVERSAÇAO COM DURAÇAO DE UM ANO, MINISJRADO P0R PROFESSOR COM

ESTAGIO DE 'SEIS,ANOS NOS ESTADOS UNIDOS. GRUPOS R�DUZIDOS PARA JOVENS E ADULTOS,
,

EM DIVERSOS ,HORARlOS.
-._

AGORA EM'NOVO LOCÁL"DEFINITIVO: INSCRiçõES, INFORM'AçõES E AULAS JUNTO AO EDIF. �INER,
Sala 2� :..... Jaraguá do Sul

'

"I Santa Catarina.
'
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'

,

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


