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o Censo/aO poderá surpreender. "egativamenteFaliam 13· dias. para
os

. Jógos Abertos
I ributos federais: [araguä
em sétimo em '79

são; todos estão consclsn
tilados da necessidade e

im.portância de.prestar de
clarações aos recenseado-
'tes para as estatí ;�iças.

Pisetta, por outro lado,
Embora com dado;) ,preli
minares acerca de núme
ros da população jaragua
e�S'e, prev:en,lu contra pos
síveis reações que pode
räo ocorrer quando da di

vulgação oficial do n üme
'0 de habrtantes por mu

nicír..fo e revelou não po
der tornar público os nú
meros, at�ora, pois existe
orientação da D'elegac;a,
do IBGE, em Florianõpolis,
proib�ndo a divulgação de
qualquer in,formação esta-

,
tística relativa ao censo
-80. Os resultados serão

divulgados oficialmente,
em breve, quando todas
as informações estiveram
devidamente tabuladas e

conferidas.

As chuvas persistentes,
aliadas ao frio, sobre a re

gião no mês 'de setembro,
atrasaram Q trabalho'dos
recenseadores no municí
pio, a exemplo do que 0-

,correu praticamente em,
todo p Estado, falto que 0-

'Iliginou no a,traso na coleta
dos dados 'estatísticos. A
lém do atraso, (, C,enso/80
irá apresentar resultados
surpresas, negativos, isfo
de acordo com as primei
rais estatísticas levantadas

,

piela'Agência de Coleta do
IBGE em Jaraguá do Sul,
que, até,quarta-feira, tin�a
aproximadamente noventa

por cento dos setores co

letadas Ie com previsão
para término, segundo o,a
gente Francisco Pisetta,
neste final e inicio de se

mana.

quanto ao número de po-.
pU'lação, devendo mesmo
a jaraguaense não atingir'

, 50 mil ,habitantes, conslde
rando-se os setores não
vir correspondendo ao pre
visto, isto é, número sem

pre menor. Outro fato res

saltado pelo Agente de Co
feta do IBGE, é quanto ao

pequeno número de mora

dores, por residência, não
atingindo, em média, a 5

pessoas, considerado pé
oueno, sendo raro o núme
ro de familias com' nume
rosa prole, como ocorria
em outros Censos. '

No interior, porém, con
trariamente ao que se pre
via, houve aumento no nú
mero de dOmiçilios E
Quan,to ao Censo, em sí,
em Jaraguá do Sul, ne
nhuma . änormalidade foi

registrada e isto foi, desta
cada pelo Ag,ente graças a

ampla divulgação àtravés
de jon'ais, rád1io e tefevi-

os e-s 8.430.710.160,54
arrecadados pela União
€m nosso Estado, foram
ger{ldos por 28.516 pa
gantesl e recolhidos por
390 agências bancárias

dlstribuldas em todos os

pontos do território ca

tarinense. .Jolnville íoi o

município que mals- ar
recadou para o erarlo

público federal, com
1,459 bilhões, enquanto
que Jeraquá do S!.1 fi
.ceu na sétima co'ocs

-eão, com Cr$ 0,218 bí-
!hões, através de 3.4l4

pagantes "passo') flsi
'r,a" a 690 "psseoa jurf
dien". Em termos nacío
,; als, nosso Estado está
na nona posição.
?ão estes os dez prin

ernals munlclplos, em,
arrecadação de trlbutr s

federais, em SC, no e�o

passado" em bilhões de

cruzeiros, sem as fra

ções:'

A Seclretaria da Re
celta Federal, órgão do
Ministério da Fazenda,
acaba de distribuir, num
volume de 823 páginas,
os dados reveladoras

dos montantes arreca

dados no exercíclo de'
1979, a título, de tributos
federais. É o sexto vo

lume de
. "Arrecadação

de Tributos Feldleráis",
relativos ao ano passa-
do.'

'

Jaraguá 'do Sul vive
momentos die expectati
vas, vivendo já nesté
ínlclo de outußro,

�

o' cli
ma de Jogos Abertos, O'

.)

maior evento do esporte
amador catarínense,
cuja abertura solene
dar-se;-á dià 17, às ...
19h30min, no Estádio
Max Wilhelm. Mais de 4
mil pessoas, entre
atletas, dirigentes, téc
nicos e 'árbitros já con

firmaram participação
nos JASC, JASC que te..
rão como palco, pela 1.a

vez, Jaraguá do Sul.
Eheste .período que

antecede .os.. _Jogos A,-

berros, die ajustes 'finais
nos locais de alojamen
to e competições, e de
todos os -demals seto
res, o Correio do Povo,
começa. á destacar at
gUns leeals de 'competi
ções, como forma de
motivar ainda maís' a
população a víver . Os
JASC e desempenhar
seu importante papel de
ser hospitaleira, de re·

ceber com calor huma
no, mostrando o cari
nho peculiar do jara...

guaense.
E aqui, algumas toma

dás dos locais'de com

petiçõlés.

A estrutura básica da
obra é composta de 4'

, conjuntos de apurações
estatfsticas: a)·Arreca
dação por Rubrlca Or

çamentária, b) Arreca
dação por Municfpio -
Receita Arrecadada, c)
Arrecadação por Muni

ctplo - Receita Gera

da, d) Estatrs�icas Ca

dastrals relativas a Mu

nlclplos.
Em Santa Catarina,

Os dados prteliiminares
apontam que as previsões
dificilmente se realizarão

Lojistas consideram excessiva
dos horários nos

-

a prorrogacao,
JASC TotaJ Pagantes N.OdeAg.

arrecadado Pes. fís. Pes.jur.
'

Bancár.

1.45� 12.867 2.353 20

,1.431 19.395 3.417 28

, O� 2� ..

0,445 6.568 1.164 15

0,261 5.428 1.189 09

0,218 3.414 690 07

0,211 1.922 524 06

0,176 765 196 04

0,172 5.071 98'1 10

Município

o corpo associativo do petições, considerando ser paçanda Ltda., de Blume
Clube de Diretores Lojis- 'a: primeira vez' que Jara- nau, palestrou, 'à corivlte
tas de ,Jaraguá do Sul, I guá do Sul sedia evento de um associado, sobre a

reunkío quarta-feira, no d� �8!m�r:tha e!lvergsdY.!!l..._�ªmR�n.ha ,ie,giv� ,,+��WI.�,,<.��.Ö��J�
Baependi, 'conslderou ex- dentro do "terreno esporti- de Jaraguá do Sul, apre- I uma'

cessiva a prorrogação dos vo estadual. "Não pode- sentando alqumas suqes- Lages
horários de atendimen.to mos tolher o dire'i.to de,' tões 'criadas pelo departa- Itajaí
ao .público de 16 a 25 de nossos funcionários, [ara-.' mento de arte da empresa, Jguá do 'Sul

outubro, das 7 às 22, ho- guaenses também, incentl- _ que, segundo o própria S. B. do Sul

ras, sem fle'chair para almo- var e prestlqlar _a:S,:,GDIJlPSl:- "pretende mostrar o algo Urussanqa

ço, conforme consta no tições, mesmo que à ,!lai... ; _mais de Jaraguá, diferen- Tubarão

Decreto 607/80, baixado· ,te", dissei:am. .

.. ,

, .,temente, do que Blumenau

pelo Executivo Municipal, Diante da situação. cJia- e Joinville, por exemplo,' •

"

..,..----;,
aotorizand'o os estabeleci- da e analisados os vários ,fazem". E uma das suges·-
'mentos oomleTciais e ban- ângulos dia' questãIQ, onde .

tões" seria a criação de
.

cários prorrogar'em o ex- alguns setores do corn�r- um 'painel, mostrando que

pediente naquele período. cio iriam ter ,mais despe-' em Jaraguá,' artigos de

Este foi, se'gur.amente, o sas do que propriamente Santa Catarina são, mais

assunto mais' importante retomo em vendas, fato, baratos. Várias outras

do • encontro mensal da lógicO, que não Sie' aplica, idéias forl;1m lançadas' em
classe. , por ex'emplo a supermer- torno dlO assunto e que

A posição dos cede,lis- ·cados, padarias e postos irão a estudo posterior .'

tas é a de que a prorroga-
. de vendas, por decisão

-

ção do explediente até 'às' unânime, da slemana dos Banco do Brasil

22h, nos <lias úteis, é de- Jogos Abertos, o expedi
masiadamente extensa" ente do comércio �erá nor
tendo já, o Presidente' do mal, s?mente at� as 19h e

Sindicato (1:os Empregadàs
. 'aoss abados ate :às 13h e,

no ComércilQ discordado. ,fechadlO aos �ommgos. Os
categoricamente em con- stlpermerqadls'tas, e�t� se

tacto' mantido"com o' Pre;"
, mana mesmo, I d'ecldlra�

sid1ente do Sindicato do Co' pela adoção de um hor�
méréio Varejista, fato que rio espiecial,. p�ra at�nd�
poderá p"ovocar até mes- menta ao publico, ,pn�cl-
\ mo questões trabalhisltas, palme::nt� as del�gaçoes
o que seguramlente não é com COZinha �rópna: e �ue

,

d' el se abastelCerao na clda-
recomen av .

de. Os, comerciantes liga-
Discutiu-se a viabilidade dos aos demàis ramos e

ouviu-se opiniões, todas atividades, obedecerão ao

contrárias a prorrogação
.

qUie ficara estabelecido
até o horário esltipulado na reunião, que, s,egundo
pie:IO D'ecreto Municipal. O os cedeHstas, se aplica
consenso geral foi de que perfeitamente aos intelres

os comerciários, tal qual ses de todos.
os trabalhadores das in

dústrias têm igualmente o Divulgação
direito de assistir as 0011)- Um diretor -da Actual Pro-

4('....

" 'Estádio Max Wilhelm
- Pista de.Atletismo do
Cube Atlético Baepep-'

I di, quando ainda em ,0-' . '!

/ ,

bras, em flagrante tira-

do da modema arqui
bancada, em vias de
conclusão.

Jasc: Supermercadistas
acertam horários
de, at&ndimento

supermercélldos estarão
abertos das 7h30min às

20h, sem fechar para o
,

almoço; no dia 19" do

mingo, das 7h30min às
12h; de 20 a 22 de outu
bro, das 7h30min às 12
horas e das 13h30min
às 20h; e de 23 a 25,
expediente normal, qual
seja, das 7h30min às 12,

horas e das 13h30min

às 19h. No domingo, dia
26, �edlado. .�

En.tendem também os

supermercadistas ser

importante seus funcio
nários 'possam presti
giar os Jogos- A�le'rtos,
o que seria praticamen
te impo.sslvel, conside
rando o trabalho prorro
.gado até 22h, quando a

.maioria dos esportes de
salão' estão çoncluitido
a tqQiela do dia.

Os diretores dos prin
cipais supermercados
da cidade, diante do de
creto municipal que au

torizou a prorrogação
do expediente do co

mérC'io 'e bancos no pe-
, ríodo de 16 a 25 de ou

tubro até às 22 horas,
visando dar atendimen
to âs delegações e visi

tantes que virão !;los XXI

Jogos Able'rtos de Santa

Catl;1rina, reuniram-se
esta semana e 'acelrta
ram o horário de aten

dimento público, aten

dendo, d'eSJta forma, a

decisão do' Executivo,
,baseadá em oferecer
todas as condições aos

visitantes.
'

Desta forma, oficial

mente, as decisões to

madas foram estas: dias'
17_e 18 de'outubro, o-s

Recreativa Weg, quê
servirá para as dispur
tas dia handebol.

O gerente da Agência
do Banco do S'rasil em Ja

raguá do Sul, Carlos Mar

ques, no enoontro, expla
nou sobre a linha de ação
,da Casa, sobre o

limite de' crédito"
que, segundo adiantou, de
verá permanecer como es

tá este ano, mas com pers
pecltivas de ellevação em

81, pois para tanto está
sendo reivindicado. Ou
tros detßilhes foram igual
mente abordados, quando
na ocasião convidou para
participar de !encontro,
ontem, com o Superinten
dente Regional de Opera
ções, Hugo de Abreu Co
imbra, qLie veio tratar lus
tamente sobre a questão

, de crédito.

Arweg - Ginás,io de

Esportes da Associação

às disputas do hande

bol e as finais 'do futebol
de salão, nos JASC.

'

seu calor human'o nes-,

ta nossa festa, f,eita pa
ra todos.

Artur Müller, o princi
pal da cidade, destinado

Jar.aguaense! Receba
bem os visitantles. Seja
hospitale'iro, demonstre Partido governista neste ,:qo,mingoconvençãoem

XXI JASC - JARAGUÁ DO SUL - 17 a 25/10
, ,

go, na sede do Clube Atlé
tico B'aependi, a 'contar
das ,9 horas da manhã. O
Pref�ito Vict,or Bauer, líder
nato do partido gpvernista
em Jaraguá do Sul enca

beça a chapa, seguido de
outros 43 membros, 15 su-

. plentes, um de,legaC'o à

conveln'ção' Iregional
que se realizará no dia O§,

de novembro - e um su

p)ente.
'A participação de gran

de número de inscritos na

Convenção Municipal é
esperada.

bro. Se'gundo informações,
ao total são exatamente
88.667 filiados, em 197

O Partido Democrático
Social (PDS) será o pri
meiro partido a realizar as

convenções ml:lnicipais
marcadas para o próximo
domingo, dia 05 de outu-

municfpio$ do Estado, ha
bilitados a particiipar das
oonvenções municipais,
onde elas se realizarão.

Em noventa por cento
dos municípios 'a chapa
será única, Como em Jara

guá do Sul� onde o partido
está coeso em torno de
seus líderes e deverá ele
ger os membros do dire
tório, sem problema' al
gum. Em Jaràguá, o PDS
tem aproximadamente tre
zentos filiados com direito
a voto na oonvenção que
se realizará neste dom in-

ass,elnbléia'dia' 10Amvali sua
serão abordados - a siste,- cia Regional do Instituto

mática atual da fix�ção de Brasileiro de Geogra;ia e

índice,s do movimento ec,o- Estatística" estarão presen
nômico para, 1981, que tes, através seus titulares
causou muita p�lêmica ou assessores dljretos,
quando dia última reunião qua1rido serão esclareci
ocorrida em Guaramirim. dos todos os detálhes que
Desta lleUa, preVlen-do;.se .

cercam a sistiemática·ado
'mu.itos debates, a Secreta- tada para fixação dOS índi
ria da Fazenda, Secretaria ces de retorno.

da Agricultura Ie a Delega- Uma equip,e das Cen-

tr.ais Elétricas de Santa ca
tarina (Celesc)" tomará
partie do enc.on-'ro, tratan
do sobre assuntos ligados
a área, de intereSse dos
municipios filiados a Am
vali. Toda a programação
oficial vem, sendO definida,
para aprovação final ao
Prefeito-Presidente Victor
Bauer.'

A ASSOCiação dos Mu
n-ícípios do Vale do Itapo
cu (Amvali), realiza rio pró
ximo di� to de outúbro,'
,em Jaraguá do Sul, talvez
uma de suas niais impor
tantes reúniões, que aeon
tieeerá nas 'depe�dêriclàs
dó complexo esportivo-so-

'

cial do Clube Atlético Bae

pendi. I:?ela participarão os

,

municípios de Jaraguá do
Sul (sede), Barra' Velha,
Schroleder, Corupá, Mas
sarahduba e· Guaramirim,
integrantes desta Associa

ção.

Segundo informações ,do
secretário-:executivo, Aldo
Rómeo Passold, além de
assuntos administrativos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dona Dêa
l:!"� ==--

. r � .da abertura dos Jogos A-
Marcatto, Eugênio .José". Strebe. No civ�l, por DiQ�Confirmando: presenç'à berros, acompanhando

-

,

d' S'I
A

Terezinha Gomesem Jaraguá do '

ui, aprí- seu esposo, o' go';"',elrnador .� 'e M'IRANT''E' I SO"C''IAE'
.

-

,"".f. ... � . �(Marly Mva�ar) '(Ba Jh)'IV,'da, �gdenAeSraeU;J·ol; (Cur'lt'lba) Ingo'•

y, �: ;' t.9:.
"

.

.' •
,

li ,j 1'; � �J Eugênio lctor ;�un I. e 'e "

.

moira dama do Estadia e Jorgl6 Konder'Bor:nhausen. ,. • • Mahnke) Schmõckel, Fne- e Ursula Schulz,� (R,IO �epr�sidente (ja. Liga deI A-. .

**

J lro) IG 'r'o' e Manaporo ao ,:De,senvolviffiielnto�'" No'Vio\ .tpreSI·dente I ,'I "?Ji" "(NOSSA GENTE _, NbSSAw1ERRA�_"NOS'SO MUN
.. -t.lO'i')� /t � c'lltj;, (jfh� 1 if!! del,(f.l.o�!t,a) ,SOha�til"'Ge-. an�l.ro, ,: .. reg(Co I .'t· 'b- ,) '0

.-
S' s,

r '- �
. -'0, " ',.,. ".

U�
" � _I"' ,,�. ';'�raldo'.�(Llllan) Wemmghraus iJ AuxIlia �iJva uni a. soC.ial Catarin,ense (L�'-' Na-o' será surpresa" n:e- I�, ".1'1 It". H.' "" .,,',\,;, _.. :j U , -' (Equipe "Correio do·povO")r.,, - .... :1 fl:!_ 0.:.1.... ,�.

"" .,...' , .... , � 'vidados -nord )dO" ',': ...... h" "/: \ , " rfI' ;"1';6� ,', '
'

.• <.1,:,11)) ,'o .IS.'I:";. ,t ',' "Ham;llton (Marlll� Bu.tschar- pa9rml'�S' ��n .
_ .-t-::

esc, ona ea; Barreto
' .

nhum:a p�ra 8 .coíurta se
dt) Garcia Heinrich (Olga) � parte de Denise, no rellqlo- .Bornhausen, por ocasião J

Pedro Dorrlni ou Bruno f"
' .... -d,h. - ., ,

'.'
R b'" I" ,.. ão Mar-ilene' 'iJun'l(es'con nrmar; o. par.a .8 Pra-. Ido convíte ao t.o Encontro . Frei Aurélho "Stulzer, au- -J Glettert, Irlneu u nu, vo so, -sao: ,

'

Breithaupt, vier - a s�r ...

a- feitura Municip,al, o local Social, tocorrldn 'ontem à t tor do PRIMEIDO LIVRO (Márisa ,']je-nsin.i) , ,Kauf--' e ,Li��O �agner:,. �e�nan�'oP?ntad� para. ��.:preslden- , da 'secretaria g'eral dos noite, no . Baependí, DO JARAGUA (que" já l�lF' rnann ...Loreno (Marlon > de 'Maceaa: Furtado- e 5.11-
c�a da Assocl�aça� Comer- Jasc, central de Jmpeensa-» ,o', '�'i'-

••
_

- � . "tá 'a merecer. uma segun- Luísa :Meister) '::Marc,atto, P, vana T:erezi�ha Ju�.kes ',cial e .lndustrla] de �,ara-.') e sede do órgão rra se- Anotem e confira" c-' da" edição);' quando- da Reiner (lid.i) Wille,'.,walter, Aritônj'o' Cärlos e Mana, �leDia 04 ""'-, t b
.

guá do Sul O nome de ':
.

d S'I a ' No CIVil
uoe ou u JO; boje 1I.é.. " •

.mana des Jagas Abertos, Não será surpresa ne- passagem dl� Boda' "'de'_' Carlos (Gertrudes) Hertel, Lour es I V.
'.

'Sra. Paulina, esposa do amb?,s ap:l;i:rece-T .em po- Inclusive ... o gabinete do 'nhuma, o que" fatalmente Marfi'fYl (3e .anos)" do ca- Wigold (Ursula Raduenz) Celso (Rosa) Garcia e Da-Sr. Affons'o Franzner: Sr. -, t��cl�I;, COrnO -bPrt�tsl?e_n-. Prefeito poderá- ser uNli- :' ocorrerá, a Câmara de 'rG' sal. Ouandp' tomou- centre. Leltzke.. Heinz (Marilln) niel (Eduarda) , Peters. OWigançlo Me'ier;. em Jara- clav:els. " em �u 5 I u,l,ç.ao n zado- 1.; I ''1:.> ,,' • ,"); readores fnão 'irá' aprovar cimento" (lo fato- através Leif�kel'e Rose' Mere Gar- grato aconle'cimento social,guá 84; Sra, 'Gilda, esposa �, H�nnq.ue Be:IS ("�Iergan,,, ! r , _**_ .... '" �
.

O prajeto-def...llêi ''do Pr�,f�'i1; 1 desta' 'êoltina\ _ diz Frei ci.a Ve:rcb. r... terá l1ecepção, nas dep?n-do SJ. Alfonso Wagner! Ja ha d�ls anos �cupando I Distinçãa.-",,,. -

• to Víotór Bauer, 'que' es'i:f �Auréliö' _' "j'Untei" m/p'rá- Acompanharam em to-, dências do :aristocrattco
,as f�nçoes. Gesloes n�ste Flávio José, integrante tend'e"para"'todo o 'n'lunrcIJ ces .de ação de graças: 'às' das as excursÕles o Glasal saJão do, Baeper;tdi.sentido �e� se�do feitas "dia equipe· d'e'ste" jOmal, '-plO' o pe'rrmel'rô'urba)lo. O I suas", ilá no ConVento dà:" jaragúaense Samir (Leni) ,**_ ,

P?r. comlss.ao e �mpre- sendo ,,,djsrtirl�uido com projeto irá gO'rarr face'à' Penha, em Vi'la Velha; no M9\tar, de São Ralrlo. A. ' ;"
- , .Irsanas local�* I. • distintivo e, decalque I da sua,' inconsititucionalidade, Estado do Espíri,to' Santo. pl1Óxima exct,ír.s:ão aconte� Enlace ..

_ _

Universidad Mayor da Re- segando'o IBAM.' '

'Obs'ervando as diuas fotos' cerá à Manuaus; .ISie, OU" Su!,eim,a-Osn!�r Rp�,rto
/ publica Oriental . dle'l U�u- .

:.' li -=-��-, "nl' "y transformadas ,Ie'm, clichê tra mais pr:oxima� não�se Realizou-se dia 26; o: ca;.guay, entl1egue' pelrO joma- Rapftael" Gusravo "o �l' -.. .li ; GI!.._ umá de '1.950 e "outra d� apresentar � "d • sarnento '-de' $ulle,i�a, fHhalista $émio' t'MéloFl&,�pOrl' Fe1lizes da vida os ami- 1980:_ ele registra a sua �, _.*-;- die: 'Abdo MakansiiCarmen'; ro,-\-' • "" .' �'t,! ocasião do match interna- gos Waldi'r (ZulêiCa) Bern- impressão no postal do,,, O ,Ba�uarte . .}
.

�'
.

:': '; Makansi com ar jovem Os-

N·a S'C I- m'â'n to's' 'cianal d:e xadrez, realiza- dt, ele gerenrfe da'Agência r;'austéro Convento: "E há, .. Apos períod<? d,e matlVl- màr Roberto, filho' de"Os-li do no final da últijna lse-( 1 do Banco' Sul B:rasilerro' razão a tirar p'e'las fotogra- _
dade, volt?u a clr�ular O

mar Nascim.ento-Jurema O.
.. mana, em Jaraguá. de Jaraguá· do Sul, C10m a fias. Compenetrados entã<;> Balua�e,.' mforrm�tlvo da'

Nasciment.o, uni,nd,o' �'sEs-" ,...._.*_ ""
-

, chegada do primogênito sorr'ldentés agora, veJ'o Melta.lurl1glca\ Erwm,o .Me- tado-s d'e SãO' P,a,uJo e �l� .,

M tt Ve cu . ,'" t .,:.. '"; Irt .. '1.1': rI fSl· ('Com Delfim Neto . Raphael Gustavo, no- dia que a felicidade os acom- • negotti ElI enego I I ,-, Cafarina. Na '9�pl!,al pa.� I�-.t' Prefeito Victor Bauer, ,26 de; setembro, no Hos- panhoH. "TodÓo o bem p'eh los. Em s,ua
ta ;r.eali�O�-��;,a"?enm�,;t,a,,acompanhado ". da ver;e'a-' pifai Dona Helena, 'em feito vêm do Alto". o- afe- L edtção..n.? 6Q�ttra.:Z:'"f;OlifilJi>le, rellgibsa._J� ?Otl ?a9.;u�le .

dor' lídér do gOViemo na . ,Joinville. A coluna jtmta tuoso� àbràçö do afílhado.:'t ta reportagem sobl1e' �� dir O, ��rra�,g!uq�.,a�JI�-Câmara 'Enno Á'Janssen e seus cumprimentos aos ,_ frei Aurélio S.tulzer"·r" 40 anos da
.

empresa. rian6pohs, d�, C\1!:!!a!"g_p�1do·ge'Fente €I<!)' B!e'sCi local, .

já recebidos. - >\ .,.. _**_'. • gradlec��o's a remessa do devbsmar Rohe'no e I,nte- ,

José V.enâl'l'�io.,iPle,reira 'Jiú- "",
II-J. "'--:'1-* ",' �

'Az de Ouro excursionou inform�tlvo_'.••_" " grãrlf�,'��,énté-ke ��h�obrà(f1Q
,

,.

(J ) f t C I 'h j " , , I .

b I ,"' ,> f' f,,� ,"- r' p'''r''I'mentarmar uca oram --es' a se- , tim anc e
., '. �,

De 25 a 28 de setem ro enl" p"o,?er � �u,� . ." �mana para Brasfliaj onde Récebeu seu g'rup.)J d�ia de 1980, ó,Az de Oufl> Bo- 'Fesfá em'.Nereu
.

os noivos e flespfe,ctW?Sna te'rça-feira.'·mantiveram' 25 passado;) em sua resi- 'liche Clube. estevé excur- Nossos 'amigos da pro'" pa,là p�!g �!�!?:'ev���Ó;,,:"'.enoo'htro, .

com "'almoço, t.. dência, com lanche', a Sra', ( sionandO' para a Suiç:a B_ra. gressista Nereu Ramos, __ _

'com' o MinistrO' do Plane.... Isabel Brandt 'e;,' 'nesta' tsile'ira ...- a cidade, paulis- convidando patJ'!a os 1.este-
.lamento,' Delfim Neto. .:quarta-feira,' di's·1.o" a an� ta de Campos dO' jordã6" jas deste dia 04 e 05 d� tI'o zUm-zum. da Ponte

,>j_, _*._J ?>J,�'fitriã' foi, i-a. �ra.· Elv.iT"a·-,v·laJ·ando· e;m,' ônibus ·da. 'Ioutubro, em louvara Nos- I d I-

h d Rosa'r'lo Trarls,crevemos 'a co u-:t Fazenda ' ,j '·..Bauer, I'IIrtmelra dama,. "00 "Bru'squetur, Presidido' pe-
' .

s'a S'eR ora o .

.

Z
I'"

'áb d na "Os .Registros no.' oum-,O empresário Sigolf, Municrpio, nO' Kaffee Haus. lo' bo'lon'ls'ta Hamilton Gar-
..

0 infc'iO' será n,este s
.

a o
60'

-Zum", de A Ponte, n.
,

' ,Schünke, vice-pre,feito e, _**_
oia ê sob a coordlenação às 15 h,Oras, ,cF?m a.lI�-au-

o �eguinte: lUA vida' públl- ,presidl�nted�CCO,àdiqui-, �CM
.. ";,' ",: '�': .�", ,dos com�anheiros .Qo'l1Và� U�g_uraçã�,d��an<?hadß.bo= ca dos "gra.ndes hamens,rindo�gado no planal,to' ca- � MUl,tOS comentános ',na Marcatto e Eugênio- Jose lao le a reallzaçao de ,tor

I ed ,-, ompleto ser em particulär, Ia,'que es qutarin�se para a 'sua faZ'en- cidade ace�ca
_

a ex?e� da Siva, Ci> grupo realiz�u- n�elos, co� c '

"

-

não podem fugir ao, conví-da situada' às margens lente coliQca,çao obtida maravilhosa viagem à Cam ViÇO de bar e restaur�nte,
via <J:ineto com o g�randeda BR-101, Jno caminho po.r Jar.flguá do Sul, duran- pos do Jordão" proporcio- ,�hurrascos�, o�tros dlver-

"

ouPiara Barra Velha. ,te o 'mes de agosto, n_o hand'''' .,aos. seus iRte.gran- tlrnen,_tos prQipnos dE:)stas público, quer� qU'elr�m
.

_'
'

>V

não' tem íntIma hgaçaO_

.. ...:...._ que ',tamge a arrecad:açao tes momentoS! €I1e! grat:l<;le .00aSloes,
_.*_ oo� a Isua vida privad�, EAcarai do ICM, quando obteve a

, lazer a uma altura (Pico de ..

I so se
'

é
.

por sei' assim. • e es ' -'Muito boa a venda de quinta. p.osição. A lTIat r.la Itapeva)' d'e 2.023 metr\os. .

d se Q'R b d slentirão realiza os, ,tftulos patrimoniais dia So-' foi v,eiculada !Ja Correio O Az de Ouro, este)Ve ho-s- � ece, en o...
, ._."

suoeSso for co,mpl'eto. E:-,ciledade die, ' Desportos \A-, ,do Povo,' De·l�ve... pedado' no-· CampeIl HOltei,,, ...: ....."..' Marlene
I'
.Pa�stei�"

te é o caso do casal Euge-ca rar, atingindo, em pou- ..-'••_
','

1:. '.' em estílo germânico, com e�pos�. �o engenhe,lrQo CI-

nlo .Y....J�ctt!"_õ�ke.l e. Sra.co,mais de . dois meses, ,

Rainhà do leão': "atendimento -, primoroso VII' Anstld�s Pans;tell1j' re-
Brünhilde, dire\ofl do Jornalmais' de treZ'enrtos vendi- "

Lions Clube Jaraguá: do por parte da equipe 'co- ,I eebeu amigas do seu Gm-
"'Oorreio do"Povo" de J�-dos. A> pl10cura é boa! o" Sul- 'Integraçãot promo- mandada pel'o g�rente, sr. ,P�, de Lanche na �u_art�-
raguá do Sul -que no,

. dia
que ,pode, ,acelerar a 1I1'!- vendo no próximo 'sába- Antônio, que o�e,receu ao feira, em su� nes�denCl�.

16 p.p. comemorou s.uas 1
planta�ão do emp�eendl- do, d.ia 11, no B8Iependi, ° grupo, quando do natalí- _, Na qumta-felra, dia

Bodas de Ma.rfim. Os.. cu�-
"

menta esportivo-social, em II Baile do :.Leão,� com a
'

cio da sra, LiHan, de um O�, as senhora� Iri's, B��g à raçaoprivilegiada área no JarS''' musi'calidade do Grup.ö "lindo 'bolo regado à cham-
. Platera. e . Manz,a �'els prime�ritos e. "a .a, mI t '

•

guá Esque'rdo. O Acaraf Musica:l Cruzeiro do Sul, 'panhe, além de 'um noiva- Gu�z, lI'gada� � are'a te.<!u- desta, ��IU�*�l"' �1, II
�em !posto de venda de- '

aqui 'da cidade, 'No mes- , 0-0 que será comentado e cacl�nal da mlcrorre�la9�
!

J
' �

> '. • ," ;
fronte a revenda Ford, mo evento social, a' esco- re,gistradio ,."intra-muros" ,c.onv!da�am e,recepcl�n� " ,,'" , . 'IH ,., "..*.

'h I b O ram amigas de lanche no Enláêe ��r�ir'·,B��er,,'Cl .'
_ _ , '.' 'Iha dià Rain a' tio 'II' Baile nos an,ais do CI u e, ' s .

, 'HConcurso na 4.8 ,.", do UMa, com' seis candi'" alegres viajante1s (não· e-' "ac'Onchegante-Kaffe� au� Hoje 4'de outubro e, noSerá ,na quarta-fe'ira, datas côric01rrendo.: Mari- ram ,todos os membros do �

r,
_ E, na terça-feira, dl� dizer d'o convite "quan�odlia 8, ·0- COn'cur,so Bone- se 'LeitzRe; Marg:areth �i-

�

elube;"-por motivos impe- ,30� a· Sra. Carmem .schre� os "ponteiros �'<1i' l �elóglo ,

cas Vivas cO'm desfile de chstaedt; Gladis Garefa, ' 'fiasos); sem ordem de pre �ner,.. recebeu" a�lgas d
marcarem dezo-tto horas e. '

modas infantil e chá, pro- Maurise" Kriese't, Marli. ferênci:a, que- viajaram. pa- )radlcl,?,nal � cafe ,das
quarenta e cinco minutos,' I

moção do Lions Clube Ci- Zimmermann IeI'Maria Gla- '�a o nobre lugar em que, �.ter?as,' qua�ddOdcomemo- quando se ouvir. ,o dobrar
.dade Industrial. O evento ci Fr'�ibefger. '"r _. em 1720, parte die u�a cO-r .r )rou. ,��m;�é�, I a e., nova. dos sin'bS da Igreja da Pazin'icia-se às 15 horas, no '; ,�I'_L _**_" , -t

mitiva' ch!etiad'a por Gaspar, l' Felt��d,a�.1��.,. �.', e 'e'scutar-se os acordons
Baependi, tendO' mais de Frei �urélio cumprimenta --'Vaz 1"0 Oyaguara" tinha _,. _,

'da marcha nupcial", ,terá,
, �rinta'crianças' no. concur· , MÓito''''l'grátificant� 'para' ;por� Ioblreti�oI �escoblrir 'O'

lugar a cerimônia: de .ca-so, que esp'ell'ia Clonlfar �om -, nossd dirétorr 'E. V, Sch- caminho para as minas de "F'e�a;à
"

',' sarnento rde Eliane, fll.haa participação (de' tOOa a' �mõc'Kel é' dona JBrúnhilde, Itajubá, fO'ram' os seguin-" I Muito bo'm o 'III Festival
dileta de SHvio S. p�retra$O'ciedade local. a manifesfação sempre ca-' .

tes: Carl Otto' . (Gertrud) da Canção Jaraguaense,
,

_ Gertrudes S. Pereira e
'....:...*._ rin"o'�a"':dp 'járaguaetlse Enderle",,[i)orval' (Jutta) 'realizado' sábado" no Cirie

Ivan o' aplicado filhO' de
Transa do CD": ,,("I

."
-

1 •• �, ",
" 'Jaraguá; reunindo' 17 'par- Acá�iO Baum.er nn m'emo-

Grato ao Presidente.'·do' ·�_'''�_.·-''' IIIIIIIÍ '_�__''''
• ticipântes e�grandê nume-

Iriam) _ Serena �be...rtCDL, o hom'�m dia, fotogra-
l'

.

l -,7r \ ,"
"' •• ,. , 1'10 de jovens que tomaram -

Biaumer. Após a cen�o-fia VY�a.ldemar-�eh,ljng, ,p� .:.I••leali.... I.�I.I.I ;a quase totalidade das de-
nia religi,osa os �nvlda-P�'I :;" �� li, " ,

, tv
•

'-r ',' Ipendênqias do eine. Por
dos serão recepclo�ados" c, '(. ,;Agora na Reinaldo Raü,

__

626, at�n': , ..,ar s�,,v� Q.l!e 'a juventude
na Sociedade Espo,rtlva e�_=W""I11,'" -: c:fendo, diariamente, Inclusive aos sába- quer participar, o que falta

. Recreativa Vera Cruz,. n�""--.u'��' , 2dos até às 18 .horas e aos domingos e ,é somente um impulso, o
rua Santa Catarinl8l, na CI-

; J,'J feriados' das 8 às 12 horas. Demons,tre )'"que ,não vem O'oorrendo',' dade de Joinv�lIe. � No'sso
seu cariflho. Ofereça flrore� da 'infelizmente

.• * diretor que é padrinho de

FLORICULTURA ,IMPERIAL
. �

- _

batismo d�, .I��n ?'e�e�á'lIIJ'árcia Muniz '-

comparecer' .•� . c��lInO�la yDe aniversário amanhã, do enlace dos dlst.m�os JO
dia 05,' ã assídlJia I.eifora dá' vens da m.e;Ihor socledad�

't,colun�, Sra. Márcia Mül- jOinvilerise.' .t li" '

ter Muniz, esposa do ami:- ,> �. . '_*'*':_
go Luiz. A Márcia, as fl.o- "CI.' i '

res'deste ê'ãbado. Nivãido Júnlor '

�\ .�...'i ..:......*� ��-' f::uL.l .

'1

:!. �l' f� ,. � Gr. I -i�· .El

.. :, :Vaso e Denise Bastante fe_stej�do !l0-··-...-...,----·""I!IIiI.--�...�IIIIiII. ·�·I;.IIIIII.'·11I111,tÍII".,;-;..,ÍII�I", t,;;n U'fl'emlse't1oje:1às 18ti3ó dia primeiro, o,quarto ani
.---_-""!!'io"-..,..-!i::'''''"'!'''!'".'!""""'...........':� . ,< 'hÍin;''na Matriz São Seb'ag,.. versário de Nivaldo Petry

• a' t di \,rtião� OS, jovens Vaso Scha� Júnior, filho do casal Ni-
t: ,:' .1,

. ,1 . -deck' eo'Den'ise Maria' J'M'n- valdo (JuS:SBra Amódi_?')
.:.1,. f,) ,íf\es�'éle, filho do conhed- Petry, A. c:omem�ra�aO'

" JOIAS? '� J '-, mr, l .( t'.;. 'öo c'asál;LE�onides' (jútta) v deu-se fias dep�nçl;�ncl�s
'PRESENTES? 'i' I' "l(I �H. it. \';-;Schä(:f,eck 'e' ela, 'fi.lha pren.!.'" da.AABB.

" o .'. ',- ,"

'", S-O NO ,".t,;i .'V,,::' til'> lElll' Jf� :::dad�:{.. tdô· c'àsa:1 Antônió� ,('li fljm.lJ' « t�'; g;'<: .

t •

I "
'

,
,

. (Mátia:� Uunkés, Sér.ão' pa;:" Dr. tL�i� / ';0;-' . �, <,
I ) I o,s nossos cumpnmen-.Lan'z'n"as''e""r� ," drinhbs 'J)'or parte do, Í'loi': ;tos,�(),', p,ediätra: ,Dr.) L,Ú;izfi' ' '. . .", '" r va, no 'religioso,. Leanc:ffó" .

, M"II Martin� �çnçalv�s, ..qua �s.,Äv. Mat 'Deodoro' '364' ,- ,.. Schadeek e Carim
�

u er,
teve 'de aniversário r.'n.a .4,a .

- ,'", I "César Romero Mattar e

JARAGUk DO SUL _' SC Ms'rliZle Schmitz, e; Rui feirl:�: Dr, Luiz recebett as
Um mresente para cada gosto Lessniähn e WàJdinéiâ 1 felicitações diel seu grande,

I'"
número de amigos.

.

•
' 1]' Dia 30 de! agostoDia 07 de outubro � �:.' M8Iria, �, ..Wha de l-rineu

Sr, Berto'ldo Neitze'l; Sr: (Elzira� To-resani·. I
Mário Burchardt; Sr. Bruno Dia ,42 de· s�temb,ro < ••

Behling; ,Malise Fischer;,· Simone; -filha die José,
Sra. L���a' Marquand� Pom- "{Emília) Zimm�rmann. , •

me�emng; Sr. Ernesto To- Dia 14 de setembro .

rinelli:, '
.

• " ,. I ,.. Joana, filha de Conrado
.,,;.• , ,.. " (Hanelora) Oestereich ;:.,

Dia OS'de 'bUtUl)rcS "" 1 f'Dia 17 de setembro
Sr, 'Brúno'Wolf; Sfa. Ffi- Patllo', filho de José de

da Thi'em; Sra: kéne Zie-' 'Assis, (Irgrit) Pereira.
.

mann; Udo RawietSch' ;Oa- 't Dial 21 ''de setembro
nilo Balsan'elli' Eliane 'Cris- Carine, filha' de"Jacintô
tina Gome's.

'

'(Isa) Ida Silva,: J'

Dia 22 de setembro
Dia 09 de ou.tubro Takeshi, 'filha' de Maurí-
Sra. Volanda Mo-rbis En- cio (Lili Maria) Okasa!ki.

.

gelmann; Sr.' Elmo, Lemke; "Dia �4.de setembro
'

Wilma Gerent, em Astor-' Vaness8I,' filha" de Beti-
ga-PR; Anderson Dorval nho (Lúcia) Doegie; Geral-
filho de Hermes -(Doris) da, filha de Almirindo (Ma-
Raduenz; Aldelino Volk- ria de Lurdes) de Souza.
mann, em Rio Cerro II; Sr. Márcio, filh-O' oeSã5ãstião
Jael Dias Figueira, em Flo- . (Matilde) Potlemaier; J?
rianópolis; Sr. Carlos Mo-' siante, filha de . �e!'V'ásIO'
reira, em Joinville. (DorU Gascho) CarIIm .

'. .

'Dia 25 de setembro
,

Dia 10 de outubro Vanderlei, filho de Hilá-
Sr:. Manoel F. da Costa;: . ,rio (Anilda) Scl;l�I:l;. Gisel�,

em Itapocuzinho; -Sra. As- filha de �o�é, (�mlda) TI

ta, esposa da; Sr. José r�ni; Josll�la, filha. die A

Watzko; Rose Mari Teixei- ntldo (Regma) Mathlas.
ra, em Joinville: Edit Sch-' Dia 26 de .setembro .;.. I�,"

midt, em' Itapocuzinho; , Gílson, filho
,
de Valmor

Sra. Luiza, ,esposa di;> sr, (Laureana) Dalmann.
Vitória Bortol-ini; Sr. Nor- Dia: 27 de setembro
berto Kreutzfeld; AUtio Andressa, filha de Wal

Ruediger; Sandro Marcelo demar {Marli Rode� Reeq:k;
Kanzler; Flávio Mehl!er. I Giancarlo; filho die V,icen�'

(Maria) IKuhn, -

t' Dia 2S de setembro
------------

Volnei,' ·filho ,de Ambró-

'Mate- as sio (Bovena) Nass·; Gérs�n,
filho dê Rubel'ls (Grlânßla)

d d '?- Schmidt; Valmor, ,filho d:e
sau a es ,DO Va!morrErne�to (Maria Le-

G t'· h
.

- cir) Bona. , ",,',

ar 10 aus Dia 29 de setembro" . .�

Fernanda, fi'lha' de Nata
Hcio "(Jussara' Jt!il'ieta.) de
Oliveira,' ,,.' ': ,'-:t>, \ ,,'

Dia 30 de;setembro ,

Karina, filha de Jair (Inal-
',' de) Scherer; Gilmar, -filho

de Sérvio (OSmarina) Fer
,nandes; Janete, filha de
Ademir (Zemira) -

,Flor da
Silva. .

.

Aniversariantes

,

.,,"'

Dia 05 de óutubro
Eva lina SChWártz, em

Rio da Luz Vitória; Arrton.
Luís Schiochet; -'tI,eferson
Luís,' filho de �uiz �(Ne'i'la)'"
Bel!eti';' Sra: Winni Moeiro
Purtjer; Sflvia 'R�Narloch.

...... ; 'j j.i: f" ( �

Dia 06 de outubro
.

Eidélis PonticeIJi;lISr.< A-'
dalberto' Siefert.' l,,�

"'\1 "

. .."

e pelo telefone 72-:'1553
Restaurante

'

Uisqúeria
PizzariaJLazahhas
e Confeilària ,

GARTENHAUS -
G,etúlio Vargas, 84'l

r-: .....

"KAFFE HAUS"
o complexo comerciar das Ma

lhas Jaríta reservou un,'a ótima sur

presa à visltantas.,
Comprove vôcê ,mesmo; ••;
Faça-nos uma visita. Enquanto

você escolhe o melhor, sirva-se dp
nosso tfpico café colonial. Um
charme, Jarlta.

IPertlnhó de Jaraguá do Sul,
Rodovia SC-301, km 5. Fone 72-1266

[ß M f H [lU fL Ó R II'I f
'"

Oficina de Máquinas '

, '
de Escritório

J\ntes de mandar suas má
quinas para conserto, con-
sulte-nos. �i�,'o)' " '[

Ràpidez," efici�nêia e bons
preços estão a sUa disposi-
ção.

'

(. �r.

R,ua Venall�o,' J!ª �i1va
Porto, 331, ao lado dà �ê'$t I,
Fone 72-0053 (reêª(fõ) - ,-"a
raguá do Sul-8C. .,""� �

.

Definido
Vice-Prefe'ito "e; I?reslid'en.

te da CCO, Sigolf Schünke'

" • lol -( ,$ •
, �,

........ '��I �.. �._.,:,"--- �

,Seu problema de roupa -
"

sJlja já, era. CIRO'S tem a, /'

soluç�o. Eficiente! \.. .' " .

f
" ..

i'
, ·:;"0' " -;,.. " � .< ";1,

·'e-�'· P' tJ"'�:B' I',�:
;; ."

,
, ,.,. l� .. '"' ." J. .

,
I '. .' 11 ,.. ,":

Dec�rações para' càsamentoS _ Decorações
para,lgre;a��, Deco�ações para;clubes_ ArranJos

para festas..,.. Buquês em geral.
f] : ..._

( ..J.
....

,4 � .".

Plantas' ornamenlais.
,

]
ATEN'ÇAO: Nlo ternos filiale

,
"

.; . fJ ..' I\

Fundos Açougue Mahnke

, r

Para esta primavera, vlsfal.se
na moda, elegante e descon
,Irafda. Passe na

'

(7QrzßPflões
I

v'���4�)! Jstd�.
e verifique as opções
para .presentes ql,Je só a

"I SUELI TEM.

Calce � vista-se melhor
n�sta primavera com a

. '_
ç '!';

• a�lde;ela
• TrOs loJas para 'm,elhor

servir a dlsllnta';"; clientela,
duas na Ge1(íllo Vargas e na

Marechal Deodoro. '

CINDERELA.. , , ,

a melhor ,opgão para
• � -.;�-!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Castilho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa, Prof.a

, 'Alarde S. 'Amorim. Rudolf Hirschfeld, Silveira Jr.
. Redação, Administração e

\

PUbllclélade:
Av. Mal. Deodoro, 130 - fone (0473) 72-0091
Cx. Postal 19 - 89.25o-Jaraguá do Sul - SC

. �, '

Composição� Diagramaçãó e Impressãó:
Soco Gráf. Avenida Uda. .: JElraguá 'do Stil - SC

.

I

Assinatura anual: Jguá 8 região .. ',' Cr$ 250,00
Assinatura semestral • .•••.......•.. Cr$ 160,00
Outras cidades' • • • • • • •• ••••••••••• Cr$ 300,00
Exemplar avulso .. ' .............•.... Cr$ 5,00'
Número atrasado .... ,............. Cr$ 7.00'

Representante Comerciai:
PEREI�A DE SOUZA & CIA. lTOA.

Porto Alegre, Florianópolis, Curitibá, são Paulo,
Rio de Jarieiro, B. Horizonte, Salvador � Fortaleza

Este jornal não ',se responsabiliza por artigos as
sinados e nem devolve originais.

[•• �
:VEICULOS'U$ADOS REVISADOS

, MoreUi, Jordan & Cia: Ltda.

Fi,UllJciamento próprio

Belina II L - vermelho
'

; � .

Belina II L :. bege'. '.: ...............•..
· Corcel II L • öranco ;" '.

'

.

,Corcel II LDO - prata; '

'

.

Corcel cupê - bege '

.

Corcel cupê luxo - branco ' '.
Corcel cupê - branco .

Corcel cupê - vermélho .............•..
Chevette SL - prata ; .........•

Opala cupê - amarel!o ...........•..•..
· vw 1-300 - bege .

VW 1300 L - bege'· •• :•••••••.•........
�

- �

1980
1978
1978

.

1978 .

, 1977
1977.
1975.
1975 .'

1979,
1974
1979
1975

-_.....,__ ...... G"N ....._II"+D ............__ "....f>toJI.� ......__; ......

I
. .

..

.' "".
"

'i
! = Nós colocamos mais 1
i 'l!! '

.
,

"',
.

" ,,!

I .....I

c,?r em, su:a Empresa.l·
i CI!

.

i
! e Para' isto· ,estamos< i
'J c:i equipados. "I,

J .1. ,

! =- com um moderno . 1

I CZ, departamento de .arte
. J

I � Fotolito e Máquinas de �.
i"ca . . '!
I lD Impressão . O F F,S E T I
1

'

/ , !
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'ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGlJÁ DO SUL

DECRETO N.Q 610180

Alte1ra ocupàção de cargos dã CO,MISSAO
,

MUNICIPAL _' COMUN _ constantes do

,Artigo 8.0, do Decreto N.o' 542/79, de 17 de

agosto de 1979. :
._

VICTOR BAUER, Prefe:ito Municipal de Jaraguá
,do Sul, És�ado' d,e Santa Catarin.a, no uso 'ei exelrcí
,cio das. atribuições que lhe são. conferidas pelorte'iTl
XXIX do artigo 70, da Lei Complementar' N.o 5, de 26

,

de novembro de 1975,'
.

DECRETA:.

Art.. 1.° - Fica alterada a ocupação'dos 'ç:argös,
,da'CONlISSÃO"MUNICIPAL -;: COMUN -, ·do Movi
mento

. Brasileiro de Álfàb'etizaçao :.:.: MOBRAL -,
constantes do -artigo 8.°, do Dec:reto N.o 542179, de
17 de 'agoso de f979� passando a vigorar com Ia se-

guinte, ocupação,: . '"';
.

.

ENPAO: Iraci Mari,a Dum�e Pedri, casada; Pro-
fessora, CIC N.o 077.052.209-20.

.

-'

1 ".'
SEXEC: Arlene Teresinha Boos, solteira, Exten-

sionista Soci,al', CIC N.o 291.880.32949. .

·

,'. Parág.rafo único_ Os demais cargÇls constantes
do artigo 8..°, do Decreto N.o 542/79; permanecerão
inalterados.

'Art. 2.'0 .

.- Este' Decireto entrará em·Viigor na da- .

ta de sua publicação, revog,adas as disposições'em
contrário.

,Palácio da Prefeitura Municipal de' Jaraguá do
Sul, aos 26,dias do mês"desetembro de 1980;

VICTOR BAUER ('.

, Prefeito Municipal
O P!9:sente Decreto foi registrado ,.e pl:lblicado·

nesta mretoria de Expediente, Educação e Assistên-'
cia Saorai, aos 26 d�as do mês de setembro de 1980.

.

ASTRIT K SCHMAUCH.
,

.Diretora

/ I

.Cooperjurili '·mosira.
A Coopero Agrícola Mista de colocação de seus pro- . -setor de consumo: capacidade' de armazena- trat 3) Beneficiamento -

Juriti Ltda., com sede em dutos no mercado. Sendo Soba pre:sidência do sr. menta de 100:mil sacas de Com os setores de recep

Massaranduba. surgiu em o municfpio o rnaiör pro- 'rlneu Manl,'{,?, q ...e é seu arroz em casca, aumen- ção e armazenamento am-

30 de marçO', de,1:968, da dutor'-estaduai de arroz, o presidente até os dlas a-' tando, assim, em 100% a pliados, haverá necessida

aspiração' de 57 agrictllto� objetivo da nova Coopera- t:..els, reele.iN por-ttês ve- capacidade estática da de de aumentar ,a capacl
res que viram a necesslda- tíva seria o benetlclamento z.E'':� consecutivas. á Coo- Cooperativa. A' imp.lanta- dade de beneficiamento
de/de se unirem e fazer e comercialização' do ce- perjuriti inicio ..l suas atív} ção desta fase de sxpan- do arroz. Nesta tase é in

surgir o cooperativismo- no real de seus cooperados e.. d�1" es em 02 de [anélro de são deve-se a um Gonvê- tenção construir novo pré
rnunlclplo, para consegui- o fornecirriento de insumos 1�69. Com 57 sócios, na

.

nio firmado entre a' Secre- dio para abrigar novas, má
rem melhores condlçõss- rnodernoe, através de 'um ocasião;' e produção: de taria da lndústrla e Comér- quinas e instalações.

26.100 sacas de arroz, ho- cio, através da Cocar e a' 'Concluído este progra

je conta COm 370 associa- Cooperjuriti, . no valor de ma de expàhsãO, a Coa

dos e· uma produção de Cr$ 16,8 ". milhões" com a perjurltl terá condições de

·217 mil sacas do cereal, conclusão da obra prevls- duplicar o número de coo

qi,e é a maior fonte de ren- ta para o final do corrente perados, o que viria em

da do munlctplo. ano. 2) Maceração - Nes- benefício dos aqrtcultores
E' com o crescente. anu- .te setor a Cooperjurltl pre- e do próprio 'município,

xo de aqrtcultores que vê.n tende duplicar, até o mês pois, embora
. comerclall

'. sc licitar sua lnscrlçãc PO de defembr0' próximo, ,,, zando some.!! te 20% da

· quadro social .da Cooper- sua capacidade de mace- produção de arroz de Mas

j'J' iti, sua di�'etorja traçou ração: de arroz" que' atual- saranduba, ela é rssponsá
um plano de expansão que mente é de duas mil sacas vel pelo recolhimento de

está em fase de execução, diárias. Porém, para tan-. ;
58% do ICM total,. arreoa

dividido em três: itens: 1) to necessita contar com .dado. pela .

Exatana Esta

Armazenagem' � já com a fi�anciamerifos, tendo co- dual." '

infra-estrutu ra .conclulda ..

' rno' entrave a supressão de Embora Go�tando �o� o

está'sendo montada uma verbas pars I invesimentos, irrestrito aporo dos orgaos
bateria �e sllos que terá a. imposta pelo Banco Oen- de assistência,?O C_Oope-

rativism.o, a diretOria da
. Cooperjuriti teme, não con

O seguir sxecutar. totalmente
o plano traçado, devido a

política econômic(Hinan
ceira que ;esfá sendo. im
plantada no pars, e:. � que
mais afeta, a abollçao d.e
todas as verbas d�stina
das a inv�stimentos.,

.

"

JUI.Z� DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE INTIMAÇAO DOS CREDO'RES
INS,OLVI!NCIA DE ANNA FONTANA

.
PRAZO 20 DIAS

'o Doutor Hamilton Plinio Alves, Juiz de Dlrei
to dª Comar,ca de Jaraguá do Sul, Estado 'de San�
ta Catarina, na forma da Lei, etc... .

, FAZ SABER' aos que O' presente edital de lntl-:
mação virem O'U dele conhecimento tiverem, que
'por este dulzo de Dlrelto e Cartório do Cive.i e, Co
mérclo,' Orfãos e Anexos, corre, O'S seus devidos
termos, oe autos de D.eclaração Judicial detnecl
vência, N.O 6.526, em que

-

é requerente Luiz' P,e'"
dro Simetta e requeridla Annfa Fontarra, ficando intl-

.

rnados, por este edital, todos os credojes para, no
prazo de vin�e (20) dias, que lhes é comum, aI,&-;'
garem as suas preferências" bem como a nulidade"
slmulacão, ttaude, ou' falsidàde de éHvidas e con

tratos '(Art. 768 dó CPC). E, para que chegu� ao

conhecimento de todos a quem Inter.essar possa,
lavrou-se o compefente edital, que 'será afixado às
portas do Forum e publiçado na fonna da Jei., Da
öo e passado nesta cidade de Jaraguá do ,Sul,
aos dois dias (lo mês d� setembro do ano de. mil
nov,acentos e oifenta. Eu, Adolpho Mahfud, Escri-
vão, O' subscrevi.

.

. HAMILTON PUNIO' ALVES
.

Juiz de DireifO'

desenvolvímento

A,'
.

Capiial
.

quer
I Albalroz.

! 'San,la
Calarina' ' lambém

(), Esquadrã'o' de' Busca Nós, do semanárip mais
e Salvamento d�t ;Força Aé- an.tigo de San,ta Catarina,
r.es,BrasileJra (FAB), será S!elntimo-nos muito a von-:
transferido,� de Florianópo- tadle em ratificar nossol a"

Iis para a cidade de Cam- poio à importan�e causa e
· po Grande, Mato Grosso . fazemos voos d� que o

_-----"""""--------

.....

------.

.

d� Sul,' ,e com ele, desati- Brigadeiro do Ar Délio Jar-
· vados os

.

aviões modlel0 dim de Matos, Miil:istro da
Albatroz S,:,16, face a mo- Aeronáutica, Sie sensibilize
dernização imposta: pelo e dê este presente� que
MinistériO aa Aeronáutica. não será somentle da C� ,

Dos 7 'apare'lhos. baseados. pital,' mas de todla Sa,nta
em 'Flo,rianópolis, 2 deles .Oalta!l1inai. E soUcitamlo:s
apenas' encontram-se in- também aos preteitos, câ- .

teiros, um Idos quaJis irá maras de vereado,res, clu-
. para 10 museu da Aeronáu- bes d'e serviço, entidades'
'. lica de São José �'os Cam- culturais ê religiosas, "''''I

pos, ,São Paulo. fim, a todos que' se dispu-
Diante disso, nossos' serem, no sentido de q!Je

confrades do jOI�nal"A oficiem, 'ou mesmo e'xpe
Pon,re", simpático sema,ná- çam' telegramas ao Minis
rio· qUie se edita às segun- térió da Aeron'áutiC8!, em

da$-feiras na Capital do' . Brasíliá,' para a, pe,rmanên
. !:stado, iniciou uma cam- cia do último albatroz em

panha de mobilização n'o nosso Estado.
.sentido de prese'nte'ar a

capit�1 ca,tarinense com o

último Altiatroz, como for
ma de perpetUl8lr na memó
ria catarinense a grati(f'ão
,por tudo o que represen-
tou à comunidade.

.

"-.,

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL,DE JARAGUÁ DO SUL

'-EI N.O 796'/80

'Suplementa e anula dotações do ,o'rçamié'nto
vigente.

'
.

VICTOR BAUER, PrefeUo Ml:llilicipal d'e ,Jar:aguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, nQ USQ,e exerGircioi
de 'suas atribuições.

,;.
,

.

F� saber a todos os habitantes deste Municí

pio que a Câmara de Vere-àdores aprovou e elle san

ciona a segUinte Lei:

Art. 1.°) - Fica a,1?erto um crédito sl!plementar
lila importância de Cr$ ,13.000.000,00 (Tre,ze milhões
de cruzeiros), para re�orço dos programas e verbas
abaixo dislcri.minadas, constantes do orçamental vi
gente, a' saber,: .

An,exo I _ Quadro A
0501 - DJVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.99999992.027 - Reserva orç,amen-

'

,

tária : .. ; � Cr$ 13.000.000,00
'" :Anexo II _ Quadro A

.

0501' - DIVISAO.DE CONTABILIDADE .

.

0501.99999992.027 - 9.0.0.0 - Reserva Qe
Contin'gência ..... :........ Cr$ 13.000.000,00'
Art. 2:'9) ..;.... A despesa deeorrente do artig<? ap

terilor; 'correrá por ,conta da anulação parcial do pro-
g'rama e verba abaixo discriminadas, constante� do' -,

orçamento vigente, a sabe,r: ,1.,.
Ane�o I - Quadro A

,0601 .. DiVISÃO DE OBRAS,
0601 �16915751.007 -'Pavimentação de

Ruas ' ;;:........ Cr$ 13.000.000,00
.

Anexo/II _ Quadro' A
0601 � DIVISÃO DE OBRAS

.

0601.16915751'.007 - 4.1.1.0 - Obras e Ins-'
, \

talaçõe:s . ,
"

. . . . . . . . . . Cr$ 13.000.000,00
/ Arf. 3.°)._ Esta L:e1i ent:l1ará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em con-

trádo. '.
.

Palácio aa Prefeitura Municip,al de Jaraguá do

Sul, aos 26 (!fias do mês' de s�tembro de 1980.
. '!" .

"

'

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi' registrada e publicada,. nésta
Diretoria de Expediente,. Educação' e Assistêl]oia So

eJal, aos .26 dias do mês de setembro de .1980.

ASTRIT K; SCHMAUCH
Diretora

F

'·ORGANIZAÇÃO. CO�'rÁBIL.�
"

a
r

COMERCIÀL S/C· .. LIDA•.�
r' �

Eugê'nio Victár Schmöckel
CRC-SC n.O 0048 '

.

Téc. ·Cont. Antônio José Gonçalves
'.

CRC-SC n.o 7.786

'Téc. ·Cont. Yvonne A. S. Gonçalves
CRC..SÇ n.o 7.638

Con'tabilidade - Recursos. Fiscais e Admi
nistrativos - Serviços 'd:e Marcas e Patt;lntes .

Legislação Trabalhista e' Previdência Social _

Segul10ls em Geral' e Serviços Aéreos VARIG.
,

De$de. :1944 a serviço do progresso d� Jaraguá
do Sul .:.._ Av. Mal. Deodo,ro da Fonseca, 130 -:- '

Telefone�72-0091.· ,
, '.

,�
, '3

'

ARMAME�TO'
'

BRASILEIRO PARA A
.'

'ROSSIA
O p;esidente. da .E�tro

metal, José LUIZ DlDIZ- de

Souza reveloU' em Suma

ré no'interior de São Pau

lO: que uma del;ga�� so�
viética de alto nlvel vlslt�r,a
a (empresa no começo de

outubro " para estudar a

ç'ompra de mate,.,ial bélico.
Os militares russos esla

riam interessados em ree

quipar sua frota � blin�a
dos sobre rodas, da serie

BT-50, com canhões die 90

mUimetros fabricados no

Brasil. O Pais podlerá
transformar-se de importa
dor em' grande expotra��r
,de 4Igas e aços, es�cla:�s
usados pela: indústria. be
lica. Os Estados Unt[los

Bem o dizem: nossos" tambéml demonstraram in

con,frades d'e '''Ä 'Pont!e": teresse pelos
\ produtos

"Am'or cOm Amor se Pa--
'

brasileiros e uma dellega
ga:" • Santa. Catarina, rea,l- ç,ão ch�n\eIs'a' já ini?i'�U1 as

mente merece estiei p,re., neg.ociações com a dIreto-

sente!
.

ria d:a Elle'trometat..
'

, Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPALDE JARAGUÁ DO 'SUl ,-

LEI N.o 798/8Ó

Autor,iza o Chef,ei do Poder ExecuflVO" subvencionar"êntida';;
des, suplementar e anular dot�ção do O'rçamento Vigente.
."
'. . .'

.

. �.�, ,',. '.,.. ;., .

, "

,

o Sr. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá CI:O Sul,' Es
tadO' de Santa Catarina" no uso' é, exercrcio�de suás àtribuições.

,

.

- Faz saber a todos os habitantes deste Munic1plo que a Câmara
de Vereadores aprovou e ele �ancior�a a seguinte Lei:' .-

, Art. 1.0) .' - Fica o Chefe do Executivo Munlc,;pa,1 autorizad.o a

subvenci'onar nas importâncias abaixo discriminadas as segutntes 'entidades"
sediadas neste Municfpio: .'

'

"".

.

� _ Cjube, At!ético Baependf_ Atletismo. ;:" .. '.Cr$' 1-2Q.00C,00 I

b - Beira �io C;o'be\ de Campo...- Natação .... Cr$ 100,000,00
c _ Comissão MUBicipal de Esportes _ CME ,<. Cr$ 300.000,00

TOTAL ", , , . , .......•• : .• '� : . '. � .'. ,; Cr$' .520:000;OC
Art:2.0) .- As despesasdecorrentes da concessão das/.subven

ções const!intes do artigo anteriO'r, correrãc, por conta da>seguiFlte',dotaçãó:
.

("1(1 - Divisão de Educação, Cultura e Assistência Social '"

. 0401 """:'"" Divisão,de Educação
'

0401.084e2?42.018 -- Subvenção para manutenção do Oes,:>orto Amador. "

3.:2.3.1 - S'ubvenções Sociais, ô •••• , ••• ,'.............. ,. Cr$ '230.000,00
Art. 3.0) ._ O recurso para fazer face as' despesas decorrentes dó

artigo anterior" corr�rão por conta da anuí�\ção parcial Gia seguinte dotação:
,

A�E.XO I,� QUADRO A
.

Oee1 - Divisão de Obras
,0601.16915751.008 " Construções de Ponte::. Cr$ 230000,Oa

ANEXO ",_ QUADRO A
. 0601 ..Divisão de O,I;)I:as
060116915751.008' - 4.1.1.0 _: Obras e Instalações ... ,1."" •• C'$ 230.000;00

.

Art. 4.0), ....,. As el"l'tidm:les o�·a subvenciónac;l'as'd'ev�rão apresBrliar
a, d!qrli.onstração, �a"ap'icaçãO' e a prestação de contlil!S doa, recursos, até 31 . de

, m�rçc, q:� 198t. .�'

.

I

•

� � "

, '.,.. _ .Art., 5•.�,'. _ Esta· Lei cn�rará em,vigor na'oá'ta de sua· pübliçação,
_., r:evogad'8.s 'as d;spo�ições em contrário� ,.

, 1 .' I ••• ",r, Pal�o:o da Prefeitura Municipal d� Jal1aguá do Sui, aos 26 dias
ao�n"ês de setembro .àe 1980. -

,
"

.

,

:< ,�.; � , • 'v"" • �':,-;-"�, " , VIC.rOq ,BAuER
'

"(; 'c' ',.,...., - �,.; 'e ' Prefeito Municipal
, ._.. ,'...""";l ;,; .. I' �. ...,._ -",.

'
.

.

'

�:." ';', ',�
"

'�6(���ej,t() Lei fo,i re·gistmaa e publicada n���a ßir.etoria d'e 'Exp6">
diente,' Edu,cação e Assistência Social, aos 26. d:ias tio:mês de set.embro de 1980
I'" .. . . .

.

�STRIT K. SOHMAUCH'. ,

D!retora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



- A Co'mlsslo' pró Ginásio São Lurs comunicava que·

I10S diaa 12 e 15' de novembro 4haveria grandes festejos
nos 'pãteos do' 'estabeleclmento, especialmente no dia 15
...:.. data da Proclamaçlo"da Repl1bllca - quando seria
Inaugur!!4a a primeira 1

parte do Glnéalo em construção..

'''':;' Há 30 anás apresentava-sé um'negóclo de ocasião. ""n,, " ••�� ,_', , I d, ::::·:f;,:Oi'''''!�. ,11(' 'D :: ,.-

"p ih ti d"'l" 'd
"

J ,," ,.,. Estado de Sant�r,Catal'in�:_':...·,. .-'.,· .

�r (') v� � muuança, ven e-se em ara'luá do S�I, a
PrefelJtura Muniéipal_ de �araguá 'do s,.t'-:: .",.<;"existência do REX' 'HOTEL. Pafa melhores esclarecimen- " " /., .

tos' quêlrám os Intêr,essados se �irlg/irem,; por ,carta ou pes-. ETO .N o 60f"áÓ"
n (7"','� <:r:; 'j'm !

,DECR •

( .. : ),cr.t ,., 'i. l!lO'11J8.soalmente,',· ao "propriefário' à Rua Emllio Carlos Jourdan. '.
'"

..- As éOIß'as PllblicaS andavam ,complicadas, pois, não Suplementa"i dotaÇõ"�, do: 'Orçamento,�,)ll";,
existia àlnda '0, Ministro H�lio Beltrão para "descomplicar'�' Ö f, trl;1'1�� genle;:i" 'I '. {,,�, .,,,Jlooi,,' ',,", ':!..;:. '

a burocracia. Qúerém ver? Hermann Kotze, alemão,. re- ,., "Wlv1CTO�"B}m�R, Prefélto"Munlclpal de. Jara-queria·licença para pequenos reparos em seu prédio, em guã do SUl, .Estado de Santa Catarina, no uso �·

. Compli;'o Grupo Escolar "Divina 'Próvldêncla'" pedia .11- exerefclo' de !Suas atrib.uições, com base na Lei
cença pàra construir sobfado ei'r(',jiv�hària�no esteibeleci':" Mu.nicipal N.o 761/79 de 31 de outubro de 1919;. jmento Já exlstéríte,' à�ruaLMal. DêOcJ���; l;iullo

.

'MiffezzóJII,
requeria alvará ,de.. tiablte-se pars alu'gar súa casa' à Av. DECReTA:
Getl1,lIo ,Vargas; Jófto Oarlos Stein, Idem;' Walter Hertel, Art. Vi)'_ Fica aberto um crédito suple-idem'; .Idem, Idem, Pára'Jacob Eminen�á�ifer,'Mãtia'.LOngÓ, " mentar no. valor de crS 310.eOO,OO-{Trezentos. e �
Generoso Bona, Guilherme Moeller, Francisco- F. Fischer é dez 'mil cruzeiros). para �eforço do programa e
H,elmuth Neu,mann,'Todos os despachos eram ��Iíglõsamen_' verba abaixo 'dlscrlmln'ada:S, constantes }�'Q Or:-'

té pUblicados," pâra ccinheclmentó de todos'.' .

. , "

ç!imento VigJnte, a sa.ber: .1, Co. f,Í'.i.,

•• ._j. HA 21. 'llANOS � � .
. .

�

"O o
•

"

Anexo I - Quadro A - -_. � • . .. ,. ��-- .dr. Ayres Gama.,Ferreira de Mello, \Juiz de Direi-
Naquele tempQ,,:e'ra�e-to ,da Comarca�e.,Jaraguá do Sul, hoje desembargador, 0601 - DIVISA0 DE OBRAS ,,� ." < • sidemté da 'Federação Ca-reu�ia .;numª", d� �depe[l�ências do Ginásio Säo Lufs as 060,1.16915751.008 - Construções, d�, " :: 'I'� <:( "_, � .tàrir.i.e"nse ;de' 'Dêsportos e

·

claS!?§ls ')'lais represent��iv�s da �idBde, para fundar a As- pontes •. , •••••• ,:. • • •• Cr$ 310.000,00 senhor Osni Melo, já fale;-·

sociaçlo Jaraguáens� d�e Amparo aos Necessitados, ade- (, Anexo II _ ãuadro A cido" e presídente da i Litando a sigla A.J.A.N. � Pl9Ocupav!l-se o hoje. d.esembar- ,.

1
..

'.
•

ga 'Iifajaiense de Despor,., gado!- com os problemas' dos necessitados em nossa cida- 0601 - DIVISA0 DE O�RA� � ,- _� _..-'

-tos ô meu 'amigo Francis-de,-que ·felizmente foi superado com a ajuda da c9muni- 06Q�:169�5751.0�8-4.1.1.0 � .obras e.,. '

., _ .;·"oo.JÚiie Wippel; 'qu,e 'está
, dade. Po�te�lormente> e até hoje uma entidade d� proté- ; mstalaçoes • "� ••••• , •.. Cr$ 31.9.�O,POJI.I;.. r,(I:>"enf.. :O-iVolpâra não me de�

- .ç�, ao. ,'l11lioor desaJ;l1parado foi desativada, pelo mesmo· , • Ar1.•2.O) -.0 recOrso .para abertura eSlté
xar mentir. . fißQtiv�, 10gO��pÓ�/o�� 100. anos de Jaraguá.

.

•

cr�dito.. suplementar, corr�rã por conta do CO�- ti I 'I ". _, --#- J
..,.. Em G\Ja�miri!ll" I'!o dia 31? de setembro, .v,Qrifica- ,

vênio DER-SC N.O .24/79 com o Departamento de
. Genésio.Miranda Lins:,va-se a cerimônIa de 'posse do Pref!,!ito recém-ele.ito PaUIi.-, ',EstrBQa$ d�' Rpdagem,'assinado �m 10, �e out� , ,de saudosa memória, erano'de Bem, que $ucedla 'a Rudolfo, Jahl'!. �ngelbert .Jurk,,<,,;<. I br<;>de i.9'l'9,_,auto:riz8;4.0 pela Lel\ Mumclp..�J �N.', :., .diretor presidente do Ban-

P�aldente em' ,?xer:crclo Insta.Java a sessão esp'eciaf� prcr 765/79� de 23 de npvem,bro _
d� 1979.

. ,

" '. có· Incd e grande incenti-
s�ntes o Dr. Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz Eleitoral

' Art. 3.°) - E!?���,D�creto 'entrará :em vl�or f.!!i' ·vädor dos esportes" not&.�da F.a Zona, o dr. Ary Flaviano de Macedo, Promotor dlil data de sua publloação, revogadas as dlsposl- 1 damente lqold3arroso, de
Comarca, o dr, Paulo :Konder Bornhausen, representante ';" n ��� !e!1], c9,�tr�rl,� ..... � •

\ .. " I: ,. ." ,ltajaJ, 'que tet�". curtia COOildo GOvérnad�r do.Estado. Logo apóli!"�,,pp��e,usar�m.da,;, t ,"1. '�lI��A��,!�',�a:;)Pr�t�ltur81;MuniciP�1 �e aragl!ã _'" ,.gr�nde entusiasmo, muito
palavra os srs. Alfeu Uns, o dr. Paulo Koncler Bornl1all- do Sul, aos 25 (!!1ãS do m�s de' setembro de 198(1' embora n.em sempre tro-
sen, os Prefeitos Paullno Joio de Bem e ·FludolfQ J'�!ln. 's 'li <.1 i3 VICTdR ;BAUER casse de trave na sua tor-
Na recepção aos convidados, no Grêmio R�creativo. Gua- Prefeítb Municipal �

cid!l'Qo::s.::gundo tempo, cp
ramlr:eAse� !m, presença Ae mals Q_e -§QO ��ssQasl div�rsos {' i!lil: � t)tJj,J .

• ''-
. . , qu� .ltIe criava alguns pro:-

orado�e,s flzer.a"Ji'��)9u�ll?,�saud.nd�c�ßol(l> (�J;Wt eJ:ltre el,@8.1lli; �a , .il n O pres�nte Decreto fOI r!glstrado e pub�lca- �. blernas como por exempl�
Eugênio Victor Schmoeckel, em nqme da UDN jarag�aen- do nesta qlretorla de IExped!ente .. , Educaç810 -e", ",spl1!l!d.il.,!,I,m. gO,l., ..contra o
se, ,o p'rçf. l,!>r�R"l3a!1!f". l!m n�me;,d.aI�Rcallcilad� ,dá Lt.!l',,; n, J \.A��j§�ê[lçia Social, aos 2f dl�a�":d@' .�ês..,�de se..

.
seu time... Mas ..��:;ó�.� jOu..Alves, o dr: Prfamo 'Ferrelra dp JWarat e .:§ilvai de Jara.:. ,!1 LJ�JTlP.r9 ,q�rl��Q,. ,,-:,,;;

J I,. i"
I

... tra''1i�!9r(�,.�' ;�;' ,', ;",,;, :
guã do Sul. Prestlglancfo �o à�ont;,Çimel1fQ;!!�lt6ri�� l..8lZa�);t' ) i;, l'::. �"

.-

ASTRIT �. SCHMAÜCH"·
! �

-

.

w ........�
ris, Presidente da CAmara de· !o,farQgl,I�;.tJllqtQ.r ,Bauer", va-;; , ;( \)(.1 !:ts;, ,;o,:",í, .:t) ,.""h ;oç DIretora _ .. , � �� ..._ ...... ,emjp ..quEL.pQr""sugestã�
Bd L '{ '�Q".vv." ".w._� ..am., do-Franclsco-JtlHo·W. i:ppe..1.,re

. orl" aur.or�Br�ga;�chefe dOC,Po�to.r9§ V�llIlâncja Sal')i-)�.�J"1 ,,'" "fi. I .

'

,
\

\ .

..

.

.

'}.
a Federação instifuiu e,.táriliLAjllmal, 'd9.:�1I!li�tttrlo datAgrlcultura e outras auto�ii-:"):) �iQ ,i •. iI; � .. , dgl;...;,; ).;:0"",,\ " .

dades gradaS. ' ;,' T ( Troféu Genésio lins, que
\, � • •• HA ...10 '.ANQ$ T '" (' ",I 'f' ::! (\ rI" I

"

"

, ser:j�\. I��1i'JJepl:ie' rotativa-
_. .-;.;., O Bet 'IItbn 'Steliigrlberr; Prefeito Municipal de Qcb O t-J -:-.'I;.I�H-e"'I-lmuth Ra',:�d'er 7."��'.·', ·;/:.·J·'311W.:._.re··.

,mente,vao . .clul:re que fosse
rupá;"distriburá-' Nota di' seu Gabinete, alertando contra ." U. campeão do Estado.

,

-�"possíveis exploraç6es demagógicas e poHticàs, quando da )'11P" .

, I. :
• '.,�.""''', • ':- HJ.1 ri_) C1iltJb�m�':eempra:r es"auju�ç�o_§tetl!.a.4..a pQr. fi$ç$I�.4Q .IN,PS. ��.perfQclos. ant&-:-" -\ '-Bald Ist"der"6 oktober''WI8cI,r da ,

"I'elf; fFn in;: II se;t[of�u em Porto Alegre,
· riores à sua administração e Informava da impetração de Und dann ziehts uns Immer all� nach çorupá

. Ul'í1á casa especializadaRECURSO com o propósito de. ressalvar direitos do Munl- Weil an diesem tage Freunçf H,lImuth Geburtstag hatt
em artigos esportivos dacrpio ae Corupá.

, Findet bei 'ih� Immer eine ,)delfle 'brilt!���!.l'el.erl S�,a� n' . '} capjtal ,'ga(feh�b'" .en'Carre,-- Numa pe9uena IgrEÍJa enfeitada, em Badenfurt, su-
'. Wie G�rn9 fall.ren wler, �mmer ;nach; dl��eru ,Mann .

�'. gou�se, de. fazê-.lo I C0m ,umbl1rbio de Blumenau, servia de palco para a cerimônia d� ,'A.:
�,

.�,'.m�!!. immer mehr e�en soll-w,le man,l(ann
'1. '':11'1\'11'': :-, pedestâl: de mármore, uflldia: 2íJ de setembro para 'a ordenação .do Pastor Egbertó' Und man braucht den teuren GasolInpreis nicht Scheuen

mapa de Santa CatarinaSchwanz. Hoje ele está em Nauhelm, Alemanha, servindo
-Nichts dient der Gesundheit mehr wie Freuen rec'Ortado em ouro e final-àqueia Comunidade Evangélic� Luterana, cercado de sua
Mitt lel'lrem Magen kommen wler immerbel 'Ihm -anu -

mente, em cima de' tudeesposa e de seus filhos. Na cerimônia de então estiveram
U�d �uf der ROckfahrt Ist,der.lelbrlehm.�n" fast zu. stramm). a ta9�', P(O�fiLaFljl�nt� t9itapresentes o Rev. f':r;@9§.984§toer, a assisJ�ncJa dos Pasto- #'(!hclf� ,Gl)tt will, wElrden wler:lhn :aUCh di�: �al Wlede� que., ao que .me.lembro,res Werner AndreseJn. da Igreja . de. . Badenft{I1t;I" Wolfrám ,�I' ,h C '..,.h , l' V"I' ; �- Besuchen .

era ,pr;ata ou .ooisa pareci:-Mehler, pastor distrital; Helmut Burger e Hans Burger" é l\L {' tlhd(f_ en uns schon unbllndlg auf den sehtln�n Kuchen dai O� gosto artístico mui-:-Jolnville; Otto Toliesson,' de Jolnvllle e 'originário dos Wler W!)nschen HELLMl.!T� wlel Gesundheit und Woherge- to -discútrvel, um "kitsehEE.UU; Nelso Weingaertner, de Tlmbó; Ingo Seil, de Coru- hen talvez, eSSei trpféu foi pa--pá e Hans Spring, de Barra do Rio Cerro-Jaraguä do Sul. Und Bitten Gott dass wier úns:1oft noch mal wi.eder ·!Ze�en . go"pelo: s�u� .... p�trono . e'Fato que como.vau foi o perfeito sentimento de identifica- HelTmuth hatt dass par� bens tauf Deutsch·' G'einh'öht,J �,..:'.,
posso garanÚr, �ãô custo�çAo religiosa, com a comparência do Grêmio da Juventu-

Und hatt es mler mal Ins Haus GebF�cht II
• muito ,pouco.

'

de Jaraguaense, o ·Rev. Pe. Ivo, representando ·0 Pe. EIe'-
Und so wollen wler es hier' brlngen;.i;..t {u t U-i' ' � '.:

•

',.

�mar Scheid, Vigário da Paróquia de Jaraguä do Sul e o
Und bel ihn im haus werden ,..vIer es singen Gené§j,Q I.t.{ls!!iI�P .QpsiiPastor Claudemar Reinhelmer, da Comunidade Evangélica Wier GratuJi!ilron voll Freudl '"

'tou do àcabamE!nt� -da Re.;-"Emanuel" da ..Qomunldade Evangéllc� Luterana do Brasil. .

"'ell Geburtstag '.st heut ),
h'

.

t
"

YV ça, . m�, aVIa. ,1ll8IS" �mpq"Correio ao Povo" esteVe presente, para registrar os fa-
VIel GlOck und wlel segen n

para trocá-Ia porque haviatos da história. �

VIele Jahre Zum leben
i r (

'um campeonato em anda...- Hans Gemard Mayer era Prefeito éfe Jaraguá do
BIAlb du Immer g,8sUM E i�

e to a a d·snutar. e
·

Sul e Alai; �Römeu ·1j}aSOld: �dàC<lütirarrililn'l\ Anítiö" ':.Inlcla-'l: l 1, ff�be:Df,' 8i;zft��!""ni!l '1 �Of�U. P r I � ,,'. �" s.s�vam a ligaçfto dos dóis munlclplos, através de uma pónte" So wferit dler auf erden, , \ , _*_ . �pensil�de 70.metros, errt rItmo de ,BrasIl170., TGdoS coma-
Dass leben leicht werden l ,')) l'\,.�'r'; ,Bonifa ali feit .�rtf�iiCíi"çavam a falar uma Ijnguagert:l cdmum, em vigor até �oJe. , EMSI OU Kitsch,1a taça foi SQle-

nemente entregue a Fran-

J

cisoo J. Wippel, que; a re-:'

meteu a <Osni Me,loo' que.' a;'
'agradeceu el inclusive' ela- riam posto for�? Teriam
'borou um reg_ulamento ps;, " simplesmente retirado dela
;ra a sua con'cessão. o mapa de ouro, para pe-.
a >sua·concessão. ' nhorá-Iö na Calxa 'Econq-

� �- mica? Afinal: que fim le-
o Com essa tíiça"'larcolnteJ-� n\llOU essà·:taça? i
·;ceu o que, há multos,anos - ' . , ;:;r'T..--k- �

'�ocorreu com uma abóbora Tai um bom motivo pá-
[de Jum�harroba • .que<,a l1Ii- ra Agatflä',Christie �·ionar

.

=nha,1rr:lada mia Ju�tina ide -. (1:seu ('diligente • Hercule
'�araguâ"do.Sul, ofereceu Polrot"que çomeçaria: uma
de presente 81 um : terno- batida à meia-noite..a.os re
.de-reis qu.e fora cantar em cônditos porões da FCD,
sua casa,· Too'os...� ag.l;a.de-,�{�lentte taças e 'troféus, mO'f
rceram muito o bom cora- cegos: ;9"' teias-l de aranha.•
,ção dessa minha,/ tia, ?an- J

Num rT\om�n�o d�. susper)
taram )'Ioas'-à. suar"valiosa, se, <aparecena" um' vultp
'oferta mas se foram todos deslizando na penumbra:
e- 'a, ,a�óbora

.

�í��� JDtoca.:_ ...�ria. 0_p6[i.spirito de Elis

,d\a:, no lugar on��. fora Giul!ari .•. Tavez o astra,l de
�colocada... r I ':I rl')(3 ;;; > �Osm Mela.; ;', '

.' '--k- � ...-- d_ � ..
'

....I_ .......--k--, .. , ,'-

, Pois também desse tro- Pois aqui vai o ,meu 81pe-
,féu' t'Gene�io Lin�! só.ouvi ! 'lo aos"crônistas'esporJ:ivos
falar no dia· CIta sua. entre- �'Robei1o <Alves, . Mário Iná-

.

ga, quando Júlio'�i:PPI1I, cio Co!,I'lio; Miguel Livra-.
lna sede da Liga ItaJalen�e mento" Alfredo Alberto,
{de Desportos, fez uma pe�, Fernando,. Linhares; New
,:Quena recepção' ao ;seu

I t?n ,(l�g,�� e��.B. i Teiles,
1patrono que a entrego� . paraequ�,,,de�,vendem este' I

para que fosse encaml- mistério: Ond�.anda a taça
. nhada à Federação. Con-· "Ge'flésio lins?" Por que
·fesso que sou homem iiun"êa ló(CJispÔtada em na
.muito

.

pouco' informàd'Ö�' "nhurr. qämpeô'nato?
,em assuntós esportivos,' ",;;,' 1 - ,,, .. : L.J
'mas garanto que nunéa'�" � pa: Recebi'do Dr. Perci
;mais ouvi falar nada a res- val 'Calädó Flores,',elogio
peito dessa taça.

.

sa�rr$'1erê1tcia!f aeÇlneu ar
:� -1r-,' '.

' tigo·i·'Ment6rià'�d'e um Jor
. Genés,iô": Lins ·'Sob'revi-,t .. .; nal NAniCo", publlcacl'o em
vau muitos" ànbs ' a' éssa '''ilüri1êfó''''àl'lterltJr deste se

entrega, mas era do seu ";:'Manárlo;��m�' uma relifi
feitio não, perder' tempo" �çlo-que m�" ap'resso em
com as coisas que não "reglití'àr: "O'Estado", diri-'t
frutificavam. Nunca per-, gido nos"'anos� de: 1937 e
-guntou a, ninguém -que .... · segulntes;�pelo'lIustr1e pro,.

. fim levou essa taça: 'rai'" "fessöfAltlho Flores, pai do
:Vez até nunca mais liou- rneú Informante, J,féizia de

. {vesse se lembrado dela. claraêrai'oPosiçlo'iLao Esta':
-*- .

. .�. -,'do Nov2"; U�tldQ_a' teoria
� Penso que issö<'-e'Sfá'fa..L) ·ltOs·ccSh,trârios� palrecia-me
'zendo uns· dezoito a vinte que em 19371;1;938, ,quando
anos. Uma vez pedi a Hum- ocorntu..oepis6dio,·descri-
�ber��tMe:nPH��a� 9��Ja�u,s�" JO" nO, ..m�,ll"al'\ig9",� .D!ário.

�enha" que me localizasse da �arde era, OPOSlçaO e

,a -ta"ç<a, entre os pe,rtenc�s' O Estado ap,oU�va,Q·g�!&r"
da FCD, mas lelle me garan- ,'o no, engano inéu� Peço'des
'tiu que lã não 'encontrôti

-

culpas ao professor Altino,
nada. " , , 1':'" e quem· não desejo atri-
'I

'

. , t'1'f<rrl- n;>:1J .".� .' buir uma faJta q. eJe:"ão .

; Tenho. curiosidade em com'eteu: apoiar o .boje
�saber que fim' levou'essa tio badalado EstaCIO No
!peça que, só de ouro, ,de-.,· vo ef por�conseqüência, o
veria ter algumas gramas, ·,,,....u todo-poderoso cria..
hoje muito valorizadas. Te- dor. (SJ).

Silveil'ai Júnior

-o·'· .•.
molar�-,ae-·.fusc-a,�:---··-c'--.e-q··

_

ui�pã· ale ävia�� .''':'N·�Vä Es1ãç�o da Piscicultura no ;�ta-d?,

Coordenador da. AcarpesÇ cultivo d� peixes." �sslm�,.j, ..' ,
.
,.' ·�o 'P.,· .. Está eendo ..implantada A rpeso diará ertenta-Porsua construçâô com-I, , é'fapl'oveitaö.-também 'pe- com a envergádura das a- �v.Ião desenvOlv? a'veIO-, '-pela Ac�rpesc no Colégio "entre os objetivos da im- a ea '. 'cultopacta, pequen .

é'
.

d de de cruzelr09,� 177 plant...ção desta Estaçãq; ç.ão técnica aos piSCI.' -

.
. ." .,

. o peso, r,e- Ios exigentes\ construtores sss de 2 metros, consl-., .�CI
a

."
.<1 .v. ,'��,oro -�·Ag.rrcola..... de Camboriú, ,.., ,

'f ecerä tambémf '

Ih
" • .., - "

., iM �

está o g' raride po.fancial res ,orn ar.lgeraçao �,�r".'e,excep-: dé pequenos aviões nos derado omenor avião'írió': . m. .

'. .' uma, E·staça-o -de Plsclcul- . O cultivo deI f b "

u

� hídrlcode Santa Catarina, os elevmos. .olon� c�n Ia IlIdaçfe,. o Estadós Unidós .e Alema- noposto do mundQ:-Eq-ui- (, '-16. O,,::I.'�,W.,�l. �He,P�"I�.,n:j .tura,lRuma "éÍI"Aa;-\COm. qua, d 'gua doce det d S d V "t. nU...
b

� �t ""

ínúmeros riachos, peix� e).. a
. _'.

mo or o El.'an olk.swa- Qha,.que utilizam'o'motor pado .com um motor de �al",;q� .ta,m m" urll;z� :se 5:7;inU metn. quadrados-; com
. cultivo garantido, serao ogen - o msulJstitufvel do fusca para equlpar os Fusca'modiiflcado de·4pa- .um motor do fusca mOdl�l- fruto de con:vênio firmadQ fontes e pequenas' bacias onto de partida da 'Esta-"Fusca" -:-, cada -vez en- seus-modelos. São peque- ra'2' cilindros, com potên- cado, é uma estranha mis- entra a,' AC,arg�., &,udep&! que P?derão ser melho!, a= . PãO como a carpa e a ti-eontra male aplicações nas peças artesanats co- ela-da 42,8-CV, 'O pequeno Ll;ura de helicóptero com a- .u�Sç� e.�epr�t�na .

da A provettadas '�cono�lca_ fá i,�. Serão .tarnbérn pes-práticas, .
_

.... " '�, 11'l()," por exemplo, o "Wat- <.,..•. ! I � .. � v '1..1�'" j\lião. ,EJe possui um-roter gricuItur.a:..e Aba�t.�clrnen: mente. Uma orl�nt�çao a. �sadas espécies nativasToda 'essa versatilidade son Wind Wagon" que, '�'� :-". �.e., -, I .que, ,acionado, pela-força '9.,,,,,. _, .� 111 ,:,'- 1 dequada podera dar ênfa- q... •.

ascuä'o' jundiá e
.

'N-OITE" �os'ventos,'quando' ove,f-. , .

se a uma nova fonte de .como c .

, .

•
� 11'\' "":;;'

.

J
' , T

Martins recursos protéicos para outros .

.,,', '.
' "

. .,e'" culo é colocado em movl- .: ..?�g��o, .,o�Ei, ,,', . . inúmeros piscicultores ca-'./', .... .',. mente, S}!bstl��t!1�-'la�a�."�,,,. """" $ �; (,"I.' """. �-.. "

rentes de assistência e-de
�

1

"A 'situ;çãO a,!t'ual da, im-
• "',

' ..

,.... 'JO�� �'

�����;j.i'bdM'pl:riE\3t�dj,! �i,·!t'ri n·tM )DjrO�") ::EfN''!�SOf!I� maiores corméclmentos plantação trslca da Esta-Tudo�cur�ê:
� .' ". ,.,

"

�"'te-' /, Ci '. ,COISAS, ".'" no cultivo ptsctcola ou a-
ção de Piscicultura se. en�ö"dla transforma:� 't ' 1410 'kg, e uma po nora e .

_ ... ,,,' "

qufcola". Uma outríi razão contra em fa� bastante�����::':�si,���o� ��i.�;�C1��';���I�lh:; SI�:�����.,1tC2nSQ:�escobre (a��::���s:e�r����cf�i � adlantad�'á' af!rm� c���éA mente, f Q ��Ii�g�F!P�::.ß_ac;l?p.a�; ,"1V')� �1:íjS's'a'�S-s':I-'no.:';"
.

grande interessei existen- '��r��s� Jaç��ea�eo,40 mii·
a 'alma" .. ,' , ,,'

.

� ne" � na �.radLlç�'o, "B�ni"'l"� J,'�lI .,:"t ,.,' te em todo o Es:tado pelo metros qua(Írados, comtlltJO e�êgrece. �'.. (J'eir.a'Neaqpra::·-né::;Hma• '" '�>Sr,M· �ç::, ": YlJ:.' •. '"

, barragem de 1·20 metrosSilê,nc)o. \ ttas'construçi)8S' .m�l&a{\.i,k,�)<;Jtilámlro('8nttoú"num<bar� ...

que abastecerá os tanque$Sons incautos,' �igas-e' ouriG$B$(� et�!4,�a.., räêO"para ·'l.assaltàr"e<·não da Estação; 24 tanquesgesto� temidos. ' ".1 por -a,mado.r�s. lda aVI�ça.,p., 1iàviaQlnlrig1.lfrri'.�'Dai a' pou- '\ 'escavados com a inra-se-
Salidad'eS';' P seuw.nome:'té:le:�9rre3 de,,,: c"'� alöUét1í tialeü 'ä"pôrta: \.

trutura: em fase' de acaba-
. voritades�, sua dOl1ma Ir:I�sltada de.n, �'Ir� �on re'Cênseador' ·J!.,d'o 'c'h'o' Sa-o mento," oom mais de 3 mil
ambràs: ' �l uma,-.banherr8,i... pO�. issQ". Tsbe.m ÔdálrJi'lIEf" �So'uza re ..

.

metros quadrados de su-
Sil'êncio.-'.�- resmo,grande'atraçao"em.\,(t�ô ��'�àrí'egaaodóben- B I M f perfrcie·de ágl:la e _5,,{an,.."Sono."$onhos. competições,'áé�eâS".Ta�r.� \bIS',,! a� riglão:�";Ramiio a':' I 1 . en 0- a ra . ques já povoados comA1alm:a limp.lora" bértij·ac:tuiTó"r:not�r."d'o ..FtI�-� ..

, nf't� â�'esptÍ1gärdlã� ,...,as·
.

d "Carpa Espelhão" el ({arpaO'�iTlcónScierite ss�agità, ba "'séJVé 'de ;,pro,pylsãO"'-dàsisti�'ct� _tirar�'ESsieen- ser.á melhora o comum, ,trazidas do' Para-
estremecei;

.

com. pótê�ciá (te ,1 og. oy· e'"' cooifö levóu ."à priSiö, no '. ná; -sendo 209, olevinos e 27
vive:"." -- i velób1dàde de�'12(}"�mlh;'; =altimo"éfi��"3 "em' -Córum- peixes de aproximadamen-I .êl: pJ� •.Ii' �,�" '�. _",. ,

- iII., báiã "·'300'.J uil6metros de Fonte do 16.0 Distrito
te 1 ano.

'

'�'•.' ..d�l. ' ,q_, "
• I Rodovi'ário Fecleral do,

Até o final do ane, 'se-�p��o'ia, ,�, ..�ª�i,ro.·Batlsi DNER Inf'or�a,:'q' ..... , o .Con-�
33 f ..� Í'ão ainda 'escavados ' 10t�. $jgu��r�" .-.an�,. o' a ,

selh'o Administrativo do d
'

did d ri ., tanques com sistema �l]i_o$Q '�b.a.n_ I l(J, .... _a-ca U-, 'DN'ER vem de aprovar con-.. 'á·.l..1 por
.

abastecimento e escoa-chej�a,,..: r.e.spons YIIC',' I,rato para' exeCução de".
.

..._, mento e a 'Estação esperamais .. de 30 mol� n� zo-
serv·lç·os de pro"Jeto de ..

En- . ., .
,

G'
, 'produzir ate lá, alevmos

, .....naJrurali.d.e·Mina$ e olas.

E,ge'
",n,har·la.' para restauração '

d'ádi dá carpa, jun I e -cas-.·A. �oncia, Ramiro' ss� m melhoramentos no
cudo. Até meados do pró-que 'não sabe exa�t� echo $ão Bento-Mafra da ximo ano, ela deverá es-quantas ,.pessoas matou: rodovia EJR-280JSC, que tar totalmente conclufda"Pode dar'até mals de 32, ,tem a extensão de 53,5
para dar infcio a produ�

,
, porq'ue eu. sempre matlei km. O valor dos serviços .

a1 I ção de.. alêvmos na su"

qoãntfd me deu vontade e contratàdos é dei Cr$ . . . .

capacidade t,otal, qu.e s�nurica me importei de tp. '4.815.000,ÓO ê tem prazo rã de mais de 500 mil ale
mar, nota". Sóbre o recen de 180 diás úléis para a e-

vlnos de espécies \ exóti-seador:· "'Nlo "dex:.vcm�çI!
.

�ecuçlo do trabalho. cas e nàifivas.
(Ie atirar".

BlU'6o de ltapocu

'. I

;,.�Q�:�'Mistérié íJ'd�i':�;r.ã���·mde,;I�':�,P.Iata

CONFIRA A HISTÓRIA ...

HÁ 30 ANOS �. ',\"� l : �

•• ,;.:_:'" A seml!n�·,qe JI.-a 10 de outubro de 1950:era,as�,
sinalada de grandes festejos, pois, a 3 do mês feriam-se·

as :eleIOé5e� que dariàm ,a: Artur, Mülíer o govemC)�.da Pre-'
feittlra !V'uß'lclpal de �äraguá do SuJ e o 'governo do'Esta
do a Iri,!�", t;3ornh!,��en. T.ambém" '!'Iram', eleitoS' Qois d�
·putados: Waldemar· Grubba' e luiz :de' Souza.

-

, A"Câmar'a
Municipal era 'composta pelos seguintes, vereadores: Adoi-,'
fo Antonio Emil1erido:e�er (o mais votado), Octaviano Tissi,
Willy "Germano Gessner, Curt Vasei,' Herbert SChneider-,"
Walter Jark, Ney' Franco; 'Mário Nicollni, Otto . Hillbrecht,

· Osöâr Meister e Alylín 'Seidel. ,,', . ',> ,..; , .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CO,RREIO DO POVO - "�gu6 do Sul

, A, segurança, da lua co�pra ou da' sua ven-
.

da, uma garantia ..eg�Í'a dá,' InvesUmento. '

Se voei quer conq,rar ou. vender uni 'm6-
v�l, procure a EMPREENDIMENTOS I

IMOBILlA;. ,

RIOS MAÀCATTO ,LTDA.
I '.' ,

I, 0' � '1 I ) ,l ( 1;...

Em,reendimnlDS ,�'. :IIIIobilíários
: I .' ,Ma.reatlo "

' Ltd,I•.:
t e-

, ,

" t �+ .......

,"

" ..

CONSTRUÇAQ CML, ENGENHARIA E
.,COM�RCIO, DE MATERIAL

. DE CONstRUC;AO. ,'-' ...", IH
�,

.

'" Rua' JoAo ,PlcolII, 94 ,;, Edlf., Garlos Spézla ..
(, Telefone: 72�14

'

, , r

,

"l .... �. '-',<"\., ...

'ir . ir.

, \

�
, ,

Vargas
, .:... de lido Domingos Vargas'-

'

•
.,

.

'f, ,
�

,

' .....
,

SERVliÇOS �OM flETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS'

-'E-'
I,'

Tuhos Santa Helena
"':\j�, \,.-r:--.l -

I).. ,,,_ I

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO,
EM GERAL'

Rua JOlnvfllét 1016 Fone: 72-1101 T. tJARAGOA:>DO SUU.. e -m:�,' .I\� ,Santa Catarina
_

I [

:;Jq llI11Jl'
.

'!l',':' t�"':.,;1 :,'

,V��ª'ç<ãOW�::ICana!fi�nhO���9�'"
• • -',,1; I". r, J • , - , , ' o.::', •••1:: i:', ,:

-

,
J\j.� AJ.U tll,,"'�" •• _ Ir •

\�\ .T9ANSP..ORTE·, ,URBANO,l ;::�'! ;'

� .. : INTE_RURBANO, EXCURSOES•.
'

. �."

• :? tJJ

1,),1,,1'.1', ,I ,r •. 1 .' I!I: :'J".I. "V::1C
A ,."�CanarjnhQ',·, p,reocupa"se,:.çomla,'sual,IQ-:;�::

cornoção;: cO,h)c�lJdQ:'t-à disposl.§Ao. ,lJlodemrssb,:';E f

mos ,.õn�t;)Us,�çgh). p��oal e$peciall,zado,t,possl;- lJL'
,.bllitando . ..uma viagem tranqüila, rápida e, segura.

� ',u!J } t��.! U \JI • _ I ,_
_ � �

, �rog!�medterntf?tliogral1lel\�ANAF.UNHO - O:Uf'
transPQrt� _ç�,r�J;l,h.Qs9. o "

...".� ..
'

/..,: ,c '" -,' l':i��}<J
" � I" �:> C"f:�';t'1Iunl n (J�' J,\._ta �,f_.\.... ""',

.

�/':;)
JA��GU�'iRq §Y.J.. ,�:V _'_,.....SANl"At CATA�INA, 1;;

:'"

"
'

.

,

"

�aA'�IA�,�JVIARIA Ltda.
. ,"'.1 J:CQMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇAO "-

'Hsr,� • O�:�li1 -:.at ,:x,"l!,D& IMOVEIS. '

'

J JS':, el: e::: :;iH1 =j e�RJ!CI N.O 1.309
}I}{ ln:f ::. J�' " . JUIZO DE DIREITO DA CeJMARCA DE JAAAGUA, �O l �UL': " ,Sindicais, um represen-
a,:,' �:�·t � {, ,>,.,'

�C""
�"'� " ;;. j 'i '

":"i;.'
..

I,
,�' ,;'"

,'.

,,,'h ,�\) tante do
.

Banco do Bra- ,

, :i:!l mo: Iç..,;;. t: O"'-�'p'"r'amos'
,-'� �

EDITAL! DE PRAÇA
I ,

ISÚ, e um. representante
-,':;I '!:IW �ji" ;.r .... ;lU ' ": '��

�

. .

Em resumo' (ärt._ 687 do CPC); f'sz saber o· seguinte: d'o- 'Orgão Estad1ual de A�..

-,=,
" MELHOR PREÇO Venda em 1.a, praça:'"Dia 27 de outubro p:v., às 10 horas." o sistêrÍci81 Tecnica . e" ex-

ot· '.� ..
' r.: :,�: ' : i' -.,.

Venda em-:"2.a praça:\'Dia 17 de novembro p.v.;,às 10 ho- tensão Rural" êaberá es-

! '�' .j;�',j'.i,":'J ,�,., f

.. V;el'n','"de2m''O',·s-,.!" '�\-'
ras, por quem. mais der-'e maior lance pférecer. Local: E- colher 0S qu'átro' ;nälho-

,'.
- ,. I' �l r'�. I .�: difíêiô' do' Fórum da Cômarca de Jaraguá\ do Sul.' Execu-

.) .

'I :) r ! '1 "","" I " , .. -� ção N.o 6.611: Exequente: Banco do" Estado 'de Santá Oa-
res, agricultores. entre a-

�" '.r, iI. " rr '.., QUALI,DADE 'l' ti' f.'.f ';- .., Ut�'ii�a 'S.A. Executados: WALTER 'EUGENIO WERNER quelés selecionados pe-

r Cl ,,:i :"r'I��1t(j!ll-:.;t�,·u· ".,;" • . GOSCH e ISOLDE GOSCH. Bem a,ser prãceado: Um ter- las comissões regionais.
".; Ih.. :I,�'J1 ftlHtllIDlstramoS _. . r�fiõ,,!úrJj�no:' s'uuado-nêsta,cidade de Jaragu,á do Sul, na À esses produtore;s serão

,

:' W ;-HlC..;,Ú!: l"(llf 'mrCONFlANÇA�·:·.-,·,·r
l" '''''',:" "''';dn :1" 'Rüâ :Jo�r.gé 'C�êrÍlre*icz,. furidos; contendo Sl árEJa de "4.500 concedidas ,viagel;ls de

:",c �'}lq,�'; fi1r-'� L I�(�r'. .,"
, . ,,"

'.' m2, medirldo' Á5ri1 dê frente por 100m de fundos, fazendo visitas aos princiipais cen-
, • ri �",.A�l' 1 �'''l v } iren'te com terras de Egorf 'KiitZke,!'" servido por um cami-

>;:';r;l;' :Jl�-,'t�;:;,äi1i�âmos 1'- ", .... ; "

ntio, particular, travessão dos fundos com o Rio Itapocu, trosde,pe�ql1isasagrope-

;q, I :: ",: -: l:'. -: ;) �� .' �'TRÄNQuíLlDADE ',' ,,', ,(,. ,�onfront8Jnçlo'. d� �m lado cbm terras' de AI�erfó' Wag�'ê� �e"
.

cuár-ias
. e� a,:vária�i f�eln-

i ",�' ":!'.''"l 'I �t;' -: . Ü,( :�.;,:I, " ,

,-, J
'�.

I
" PaJlo Fodi e do outro ladO co'nfronta- com. te�ras 'de" Egon'�1 ,<l", das' conslderadaSi mode-

,::,111 I '-:,�I C ".L·l'J"",b�;·j' t .;.. ;: ..'�."" ", ,'.:',:

':':'1:0:;
"KlitikJ.�:Âbhà-se devid'amente registradó-no Registro· de

'

los, '�ilém de B'rasília, on-
_,

" .Cg,NSU �I::NOS,. TEM·9S .v�RIPS,'IMO.VEIS;'1>lI'
'!' ,lJím6véi�{ 'dest'l'éörif2ircâí:\\ob in.P 9.224:& 8.03�,l'�dÔ!"livr"0

;0.0.
7'1':'

'Il. 11(je\� �feL�nirão'é.m dezem":
Rua Ylaldem!rq ·,Mc:t�urechen, 42 - Fone 72�1101, 3-D, ríti�äloi{de'êí$;f9ÓO.OOO,oo. Nos aulos'Nnllo" cónsta'" t)' t'JI ',"f� '."'.

.

, ,

,JA_RAq��p'b suL -:- STA. CAT�RI���t,." qúalql_:!�( ônus ou recurso pendente., Dado' e )jassh"d'ó ·1'nes·l'lI- '.i; ,.br.��'R�ra ,partlçlparemi1l��
, !:'�' � • ,,-:. -1'1" .e h ,'t" 1d f

',/. "-
" ta cidade de J�raguã do Sul, aos vll'lte 'e três di'asrlt!oi "ré's,,;, I' I" sßleçao dos quatro

dà setembro do ano de mil növecentos'e'olténta. 'Eu,'A\;ií'r 'Ihores_produtores" de to-
.... � � ,�,.,..,� .. "� ���.. '�... .. .

-<"dörpfl'Cf'MãhllTd; 'Escrlvlo; fi subscrevi::',
' . I·r:>." 'r\w'llb":j·!,:.n . .'.t,. doó'ö' Pars;,quEt receberão

,

j r', l >;...�" I. \!�r " - �y.,""'''' ........ "", ..,;. .v"........... ·, do Presidente 'João Fi-
: :��� �',�. �Iel�oaria,: Avenida" ,."" , )f�'.����d::::::'��," ,,, ,,"' , '".. '" • �4�lied'? '�ma�n.. :e

',I,�, ê'_� ,'i· , --l,� ,,"'c • ,? 11 ,; (c is' tE ;:m- cl)!2!:!:fl \ c' •

." '" {""t. �.' ,;"'!'''',',�,., 'I Q4.;:O" ,e", u�m '. Ip oma e
....-. .' I , -

_ *- ,� '" • J J_..... ,:r ... �' �. I .... I." -'-' .' • -

QUALQUER QUE SEJÃ A OCASIÂO, pergaminho.. .:.,

'�(>I P,8ESENTEIEtCO�1IAS SÚGESTOES
'1' DA 8E�OJQABIA AVENIDA.

.

JUIZO, 'D,E DIREITO hA1'COMARC!A�PIi JA�Q�h. ,DO sl!�,,,
,\� , -ll' ��� �'·0'n�.l1· IA iltf:l�� oll_': ..

,.. -

'_
•

�" EDITAIl,�DE CIT.AÇAO "�,
". '�_ ..

;.-
i uaL !/'C �'rl"'" Ol.a;�.i' �"";:/� 'ana.- �

f "� • .J�'"

;1.11� ,.QJ,;li)outo Hamilton ,fUnio Alves, .JÖiZ"tiEf Dii'eifo'da: C'I;>':-'
ti!. marca;.:d$ Ja�aguár,<fo ·auJ'.Il.Estado de Santa < Catarina; 'na
,r: forma. aa L!'Ii,r,etc •••-;t 'J,HII1;

,,' - • -",:, I•., , 't.,. tÓ. lO'

,1(' '" 'FAi'':§'ÄhÉtRJ,�, í�d�á!�·�tranto�· 'o
.

r����t;:"É�i�)'d� '�i_..�i;i

,

I

'y�(ã�/g?!ij.I,�u p:it,�,)+ ß��ta dt�:'�;e� I ��t, del�I:���h�I��\�
cimento tiverem e mteressar possa, que por parte da .

•
' rol.IJ"- . .,d.; ,.P P. tA .." .J j�

Herbert WIsch, residente e domiciliado à· Estr. Izabel-Alto"
"

, t ,. "'
..

' t '<I" ...l'l J 'h.), .\;�I 13 ..

munlcfplo de,Corupá,edesta Comarca, através seu pro-
curador, Dr. Relnõidö '�Murara, foi ,(�uêr.ida luma" Açã� d�('t-.,.; �""''''.r .. J t.� l H!tt.n./.. 1, :f; t ",.1 �,

�SUc�pião !".�" 7.��9, ���� ,aqulsl��o .: �orl,iWq,ve15P8.p}Jr��i.)"íl'
Um terreno �ural, sem benfeit��la�" :�Rn\;� J:�Wt"tpt�h dn! .

1 01.500m2.. lIltua�0�1lO:"",I�do pa� !�\i' ��VMJa ,;,r}���I-tlto 1 �
municlpio de CoruJ?á, Comarca de Jaraguá do ,Sul, 'distan-

- _'«t:' - fi:; *'-r() )h t ',' c • \,. ,.p ""1"
te 12 kmsdo rcenifor etOiide de-Cõrupá, feZen-dd _frente'

'.

'comi92i'metfosfHdllllma:rgem esquerda do Rio 'l�áö�l, t(a\:.rIJ�
'V6ss�O�,d_q� J,uo.qo�t,:.COm 195m em' t.rráS�-;!d9' . Mdbó's� 'aat-1
tisteJagLl=irjlR��n_cfifiJ��tos Florestais cS�Jt; elh'réih�rldo "p90l'o"
.ado di,reito com 1.037,65m em temis "do' reqiJér&ntgl"Her!!n;-'

, .�,e�:�is(�fh�' ,p�lC?i iM.C?!ilesquerdb::·dàlri (.,. .230mi;Heilnr' 'terras"" i
..de Miguel.J(netsch".• Despacho Exàràdo. pêlo-"Or. Juiz dê'

I\Qireit�:àtfí;l'���;fSq:\I�: ;' Citem-se os cóhfróntànte's' 'por''-�, __ v .... . .. .,'.1 .. ,Ij j • ., I. 1
_

,

•

0,.mand,'ado( ,9,. OS 'lic;ertosr OU,. aus,enteS'!\ 'PGr.: editalr" êom.'.I'O J
_ .. t;r... .,.!.t-;r �� �\I .. ) l... .' ., ...

> prazC?�,�e, �O.. <!la�,� II \- ,.qtl,cle-se, à"Fazenda· do I Municr�,

't Il?jq, d��sta�oy\� da H!"iãQ. para· manifestarem-'; interessa .. ,

,AIJ r. A�yJr;t�7��,�q�� � ''1�it�ção • valerã palra. todà!f. OS atos �,

; ,st.q,-i?�Q�esso,.et,�u.er. <?, praio'; para, a: ,contestà'çãoê, S�\I ilÍi�ia.",: '.

:J3 ��, I�J�m��.�p� d�, ��m��9� que�,j!Ítgár: .ju,sti.f!cf,lda�, a:r�osse;"
ädotanáo-se o prlncfp.lo. do"'art. -��9'do CPC "no caso de·.

"11'- d .l:r.« ., r- 'iI'" ut .. " (.fI .. ' !!o., .... ," "':.." . tá : )

ur�Y,�IIa.·�l�!- It�e�
.

D�e....,ClênCla ...�� �PI' !:ma!Cj)�!"d�-�e S" .. •

.)���I�nc���e !U�t�C�?��:;1de PO��I pan�,;C?tdtB:: í28.11,�9','-
lis 9h3011J11'J. (as) Hamilton PUnio Alves _ Juiz de Direito

•

- JS. "7.8.8Ó...Jr� pànl"'que chegue1",aO' ..conhecimento....de'"''
'

"todÓs'-:frffe'ressad6s aUsirite$; In6ertos e desconhecidos, foi

'�eíC:pedldó�o t"preserlte::' eiÍltal;'quJ' 'serA pUblicadO'-' . na� form,a""
"dá' lel'e afliado,nti�'foCàl de· CO$tume, àsr,pörtSlt dO' Forum,"'"
• Qorrén'do i

ej.' prazo;de "q'ulnze díàs para contestar, da intb,,,,
'\mação da"declslo que, ,deplarar, Justificada a posse, sob,
pena de nl10 senefo....contestada a ação'K s$'�presumlrem CQ;- tr
ma verdad.elros, d,S. fato!' artlcu ados pelo requerente. ,Dado

'.,e P..IJ!léaçf9. n�a_cJda(fe . de: Jaraguä do, SU,I, aos quln;z;e
dias do mês ,�e.",setjlmr;"ry.?� ano de mil n�vecento� e oi-

tenta. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi. �

/.HlCd 'O!

� .I�!I \J It ,,;_\tt;�

HAMil:.TON PlINIO' 'AlVES I :

':.n: ·�;:Ju'z ere Direito
I '-=l;l;Jf ;1"

--

,
.,

C�RoçAIIIAS
\ ,

\'/ Hornburg · lridústri:a:'· .,de _<.
I

Carrocari,as' Blindadas ,Ltda�'), ::.

.. \�, I

" 1

'CARRoçARIAS" " ..

'Bt.INDADAS E
"ABERTAS - CASAS-,
-REBOOUES':
ESQUADRIAS I!
,·M6YE.S (,

Av. ,Mal"'.'ffeódqro, 1.479 Telefone: 72-0144
•• #� �·�.r

I" t'? r JARAGUA' DO,SUL - S.C.
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, ,. .

-li �g� »I�' vÇolr9.;o.g�jßSq�9P,C:t!A!�.9.c1��1 "

PR�MIO DA·· , gricúltores mais eficien- qüente, ac�mU'lando os

paODUTIVIDADE,., tes na exploração da ter- prêmios ,de �ada fas�.
RURAL ;" i . ra. O "PR':MIO PRODU-

.

,

.

. TIVIDADE RURAL" se re- "'A7'p'rimeira fase do prê-
: ".1 Á'iém d$�d�d'uÇQes de petirá anualmente, por- 'mio éscolherá os quatro
(a.�� �o .por :,centOt dOJfT1- 'qu&"esta J previsto:'na"Ié'i' melhores o produtores ru-

pOS!O"�1 T�[T-itqr!.l:J:l. ,134r:al 6.746, ,.,que modlftcou a rais a nível municipal, o

(ITR) a pagar, os produ- Sistemática dEr "Cálculo" que será feito por' uma
tores rurais conslderados do ITR, instituindo o sls- comissão formada pelo
modelos,{leçelbér:ã!h�in- tema de Progressividade Prefeito tooal, reprssen-
dàl por 'parte rfo'H'JCi:v� ,e, Re,gressividade do' Im- t8!rltes Sindicais, um re-

a' devôfuçãó'dbvrmpö���: 'posto em função do grau presentante da EMATE.R
prêmio em dinheiro e me- de utilização da terra. ou ó!.��?:. d�.A>�ist��.cla
dãlha de OUfiO a ser.en- "w)t('t � "'I. \:I L"1 "''é' V,?':.? .E;�frec'Yi'l(�'a·eqUJvale'1te e um

tregue peI6'Pre�iéiénte'dà '!�b
"' eG la' o 1 �l P ,t,t o I '3 repr�éntante;' do Banco

Repúblicà:�'Joa:crFrguei're: 'O-PRt:MIO ,G-f.l�f:tl • <l.,.�u �'''dö 'Brasil ou Entidade de

, do, em BräsHiã. '; ."
..

',"" -s, ••• d ,� crédito' rural que opere
,I," "",_ .. :" - .' ":,-:.

no 'munlclpio. Os-escolhi-
• _ , I, r : O "Prêmio Produtlvlda- dos "tecebérão a devolu-

Esses beneíícíos estão de Rural",. que faz parte- I';,' çãO._ tdtâí 'da' ITR através

previstos no- "PR':MIÇ> � do 'esforço ,:govern&,men-
' .

de 'che.que nómin�I" um

PRODUTIVIDAdE ,." RU- t,al 'de e'stímulo" ao. setör .'ll'>\di1plbrfiâ, t{m'a;'\ m(etJalli� e'

RAL", lançado em U�erl ( agrícola,' será oonced'iäo ' ö 'êHreUo de participar da
Jândia, 'pelo" Ministro d� aos produtof'1es' considel.o, i 'sele�Ao. regio�Ta� ..

Agricultura, Amauty-Sta:." rados modelOS' em seus' ,",",t,. ", • \" •. ..

bile, na presença do: Pre- 'rTumiQÍpióS,; 'através' de ,,".' h" ,,.,
,

" '.

sid'ente da República, seleções', a nrvel mémilçi� -', A seleção -8 .nrvel� re

João Figueiredo,'" �cort16 'pai '"'regiohal; )'ésfadual',',e,'
.

giol1al compreende a es-

parte dá "campàhha dê na�iona:1. ,IA comiSsão 'na" r. I "coltla dos·'quafro melho-

'aumento da produtivida'" cional será formada pelo, "tes agricultores das r�-
de'';' promovid,O �pelo ·Mi" Ministro da Agricultura, 0"''\ giões f�rm�das a partir
nlstérJo da Agricultura;,' Presidente' I, do INCRA,'" de' :mumcfplos '

que 'este-

cujo objetivo é estimtJlár Presidénte do �Banco" do ,'''' 'jam" participando da pro-

o uso racional da terra e Brasil, Pre:sfdente da: EM': mOç'ão, escolhid.os a: par-

'o cumprimento"" d'e'''''stJ8 BRATER e o representali,..
, tir de uma comissão for-

função' social, contribuin1 ,te das Entidades' Sindi- '" " mada' por um � represen-

do destá- forma para au':: cais. Em cada
.

fase do' tante 'da Sec�etaria Esta-

mentar a oferta de ali- concurso, 'serão escolhi.;- dual de 'Agncultur�, re'-

'mentos'. h - 'dos O'S quatro'
�

m�lhorés prese'!1t.an!e·?a, ElJtl�ade
,1 produtores, rurais," dos ,

'de Ass�stencla, Téomca, e
n'�"''1:'f,' '�quais dois serãó sempre ��ensao .�ural, do E.S1!a:

'O principal, critério' !pa- pequenos agricultores. do, represe�tanfe do Ban

ra a se,leção dos me'lho� 'co do BraSil e represen-
res produtores �urais se!.. tantes die Entidades· Sin�

tá às resultados 'obtidos Aos
. que pretende.rn dicais." Aos' ven'cedores

na safra 1979/80 e seus ,concorrer ao' "Prêmio
. serão cQncedidos�.9S se-

pro'gramas de planfid' pa- 'ProduÍivieade Rúrai" s�. guint'es" prêmios:, cJ:leque
-ra a' 'próxima safra, cuja rãç)' exigjdos apen�s--que" no' vaiaI' de,C� 100 mil e

colheita 'se dará a" partir !

estejam cadastrados ,e o 'direito dei 'participar da
de março. 'de 1981. O IN- em dià com suas obriga- seleç.�o. a' nrv�1 esTadual.
CRA calcula que 16 mil 'çõ�s'lu"nt� aó:',JN,CRA, .Os·, ,

produtores' . � rurai,Si serão quatro produt�r�.s , �sçg,-._, .. ,_" \, ..
:
...
,", , _ ....

premiados a nrvel muni- Ihido's nós di'{�r�o�. nr:" ',,,� �'- CO}!1_I�SÉ':� _� nJ".e�,es�
cipal e conéo-rrerão ao veis ficarão automatica- ,a'Çi:y.al" forJ1)act� pelo Se-

prêmio a ilrve'l nacional, mente h�bJUtad!l's _a,con- ," 'cretário- da _ AgricuMiura,
qu� indicará, os quatro a-:- cor,rer .;�ç, l1(ve'I",�.su�s�-. .um. 'representante der IN-

� .....
.1 .. ;. ".� .. Io -í� �I, CRA� "'o _D'elegado do Mi-

� 'hls'ério da'Agrioultúl'a:' no
---,-:!--,-�<--------------------- Estado, represen'tâhtes

i ):� • ou"':..J": I � ,.

,\, V. s' .",' ''1;' t
�..

ti' . I j'!" I'l tl ,,1' �! t-

u·' ,., ,�(;!'.. . ',.';
, "

��I l�fti�.� t,,:,i!,.o:�'t·'I� ,''\tIW' I,�M!., ''7''n�, � ._f :'1 .......,
!",.

),;"",'af,,,,f,r�� J, �n' ;J},��,t"::"'!!-� r!'í � 1� ': lf ,.,'
I

i,
. '
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REGISTRO
:A�rea ,MülJe� GrUbbai ca de Jaraguá do SulOficiaI. do Registro Civil Estado de Santa Catárl�do 1.� Distrito da Comar- na, Brasil.

JUIZO DE DIREITO DA COMAF.lCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CITA�AO
o Doutor Hamilton Plínio f,lves, Juiz de Direito da Co

marca de Jar-aguâ do Sul, Estado de Santa 'Catarina; na
forma da Lei, etc...

'

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de ci
tação" com o prazo de trinta dias, virem' ou dele conhe
cimento tiverem e interessar possa, que por parte de
Edith Hardt Grubba - Hedla Hardt - Manoel de Carvalho
Lopes - Carlos' Roberto Hardt Lopes - Tânia Hardt Lo-,

. pes Cançado e Octavio Prancisco Lemos Cançado, resi
dentes e domiciliados os dois prlmelros, nesta, c,idade �e
Comarca e os demais na cidade de Curitiba, Estado' do
Paraná, através de séu bastante procurador, advogado dr.

'

Relnoldo Murara, foi requerido uma ação de Usucapião N.O
7.489, para âquisição' do Imóvel seguinte: Um terreno ur
bano, sem benfeitorias, com a área total de 670,00m2, si
tuado nesta'cldade no lado par da Rua n. 04 -' Presi
dente Epitáclo !,essoa, dlstante um metro da casa, n, 948
de Ralf Sprung, fazendo frente com 0,10 cent. no lado par
da Rua n. 04 - Presidente Epitáclo Pessoa, travessão dos
fundos com 21,20m na margem direita do Rio Itapocu,
extremando pelo lado dlre!to com 70,00m em terras dos
requerentes Edith Hardt Grubba, Edla Hardt, Manoel Car
valho Lopes,' Carlos Roberto Hardt Lopes, Tânia Hardt
Lopes Cançado e �eu. marIdo, e pelo lado esquerdo em

_

terras de Ralf Sprung. Despacho exarado pelo Dr. 'Juiz de
Direito à fls. 12, e verso: "Marca-se (> dia 19.11.80, às
14h, para te� ,lugar a audiência de Justificação prévia da
-posse, II -, Citem-se por mandado 'os confrontantes do
Imóvel e em nome, de quem, 'ecaso� esteja r.egistrado' e,
para efeito deste óltlmo qaso, deve-se .oficiar· à Sra. tlíu
la�r do Càrtó,rlo do R.1. III - OfIcla-se por carta com, AR
à Fazanda Federal, Estadual e Municipal para que mani
festem Interesse da causa,. IV - Citem-se, por Edital ,os
Interessados Incertos e desconhecidos e os réus adsen
tes, acaso ,exIstentes. 'v - Nos mancfados e nas cartas
deve constar que a ,cltaçlo valem para todos os_ atos do
pro·cesso ,e ,que o prazo para contestar correm da Intl�
mação da decls!!lo .qUe declarar Justlflcàda ·IJ posse.' VI, _'
It�!!e. ,Not-se o MP, (1\18)' Hamilton Pllnlo Alves' - Juiz de

, DireIto. JS. 30.06..80"., E, para que chegue ao conheci
mento, de tQdos" I�teressados ausentes, Incertos e desco
nhecidos, foI expedido o presente ecJftal, que será publi
cado na forma da leI e afixado no local de éostume, às
portas do forum, correndo o prazo de 15 dias para con
testar, da� fntlmaç!!lo de cleclslo que declarar Justificada a

posse, sob pel111 'de nlo sendo contestada, a açfto" se
presumIrem como verdadeIros os fatos artlcul'ado� pelos
requerentes. Dado e passado nesta cIdade ,de Jàraguá do
Sul, aos sete dias do mês de Julho do an'O de mil nove
centos e oitenta. Eu, Adolpho Mahfucf, Escrlvlo,' o subs-
crevI.

" ,

HAMilTON PLINIO ALVES
juiz de Direito

LAR Imóveis
Rua Estéria ,Lenzl, esquina Av. Getúlio Vargas,.

sobreloja de Dalmar Mag�ine.
Telefone .......•....•..•.. (0473) 72-0510

TERREN'OS:
...... Rua Epitácio Pessoa, terreno de 16x25m2, com vis

ta para o Rio Itapocu, no 1II�lo rde Cr$ 200 mil.
- Rua Guanaba�a, lateral da Rua Roberto' Ziemann,
-_ Rua 225, entrada entre Dalmar Confecções e a Kukl,

terreno de 427,50m2. vista panorâmiCa, região calma. 91$
280.000,00.

- 'Rua 25 de Julho, próximo à P9nte pênsil do Beira
Rio Clube de Campo, terreno C/área de 806m2. Cr$ 380mil.!_

- Rua Preso Epitácio Pes�a, próximo ao Viaduto,
, ,terreno de 672m2 c/28m de frent$, fazendo fundos para. o
Rio Itapoou, Or$ 300 mil.'

1------ ---
CASAS:

- Rua Frederico Curt Alberto Vasel, magnIfica resl-I
dência nova em alvenaria de 208m2, com 2 suites, mais 3

dormitórios, banheiro social, dependência pafa empr,eg'ada,
garagem, edificada em terreno de' 933,55m2. Também fi
nanciável pela Caixa Econômloa.

- 'Rua JoAo Planinscheck, 322, próxImo à WEG-I, 'ca
sa de madeira em bom estado de 93m2 cl 3 dorf'!lltórios,
edificada em, terreno de 480m2. Financiamento até 600mil.
Saldo a combinar.,

- Rua 25 de Julho, esquina clRua 199, Vila Nova,
casa de madeira com sobrado em terreno dê 504m2. Fi

nanciAval pela Caixa Econômica. Aoeita terreno '-em negó
cIo.

1 SALA:
- Barra Velha, Avenida Santa Catarina, 90 centro, ao

lado do Cart6rio, defronte Farmácia e Prefeitura, Velha, sa

Ia de 100m2, com possIbilidade de' ser dividida 'em duas
sàlas. Troca,' preferencialmente, 'Por Imóv�. em Jaraguá.

,
LAR ALUGA,

- Uma, saJa de 88m2, na Rua Jo!!lo Plcolli, Ediffcio
"PALOMA" e!1l Jaraguá, do Sul, contendo telefone qomer-
elal. )

Faz saber que compa
receram em cartório, e

xibindo os documentos
exlqldos __pela lel :

a fim
de se habilitarem para
casar: '

Edital n.o 11.578 de ,24.09.1980
WaImIr Cardozo da Silva e

Cristel Dorótea' Meier

Ele, brasileiro, solteiro, almo-'

xarlfe, natural de Jaraguá do Sul,

'CIVIL
;te Estado, dcmlcllíado e resi

dente na Rua Epltácio Pessoa,
nesta cidade" filho de Luiz Pe
reira e Bertina Cândido Pereira. -

I;:la, brasllelra, solteira, lndus
trlária, natural áe Francisco Bel

trão, ParanA, domiciliada e resi
dente na Rua Eplfácio Pessoa,
'nesta cidade, filha de Mau'rilio
de Me,deiros e Silvalina Martins

de Medeiros.
domiciliado e residente na Rua

Jo!!lo Januário Ayroso, nesta cí- Edital n.? 11,581 de 25;09,1-980
dade, filho de Dari Cardozo da Valdir Gerent e Laura Gama
Silva e Cecilia Leltheld da Silva.

•

Ela, brasileira, solteira, secretá

ria, natural de Joinville, neste

Estado, domiciliada e residente

na Rua· Rudolfo ' Hufenuessler,
nesta cidade, filha de Gerold

MeIer e Eva Bramigk Meier.

Edi�al n.o '11 ,579' de 24.09.1980
Irineu, Glasenapp e

Irene Derettl

Ele, brasileiro, solteiro, co

merciante, natural de Jaraguá do

Sul, domIciliado e residente na

Rua Joio Carlos Stein, nesta

cidade, filho de Haroldo Glase

napp e Maria de Souza Glase

napp. Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de cartório, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Domingos da

Nova, nesfa cidade, ,filha dá Jo

sé Derettl e Maria Denk Derettl,

EditaI n.o 11.580'de 24.09.1980

Slro I PereIra e

Arcedlna de Medeiros
Ele,' brasileiro" 's.oltel.ro, pin

tor, natural de ltuporanga, nes-

Ele, brasileiro, soltei�i;l, ope
rário, natural de Jaragué: do Sul,
domiciliado e residente na Rua

Epitáciõ Pessoa, nesta cidade,
filhó de Aloísíus Gerent e Mar

tent. Ventura Gerent. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, natural de

Guaratuba, Paraná, domlclüada
e residente na Rua Epitácio
Pessoa, nesta cidade, filha de

Luiz Gama e lVIaria Agostinho.

Edital n.o 11.582 de 25.09.1980

Claudlmlr Ayres Maba e

Estela Marls de Andrade

Ele, brasileiro, solteiro, auxl-
\.

�

,

IIar de escritório, natural, de Ja-

raguá do Sul, domiciliado, e re

sIdente a Rua Verdi Francisco

Lenzl; nesta, cidade, filh9 de An

tonio Maba e luzi Zumach Mai..
ba. Ela, brasileira, so Itejra, au

xiliar de escritório, natural de

Jaraguá dó Sl!', domiciliada e

residente na Rua Leopoldo Au

gusto Gerent, nesta cidade, fi�

lha de Antonio Pedro dá ,An"

drada e 'Ivànilda Voltolini de An- ,

drade.

I' ,

EDITAL

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaiXO re�acionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus 'interessEIs:

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL.
r I'· ,

EDITAL DE CITAÇAO ,

As ,prOIDOçÕe�,
arlísticàs ',� SOCIal

'Jas,c

Edital ,n.o 11.583 de 25.09.1980
EdsOn·Mer1eIln e '

Lella de Fatima LI_
Ele, brasileiro, solteiro, auxl

IIar.de e!ctltórlo, natllral' de' Ja
raguá do 'Sul, domiciliado e re

sidente, na Rua Ma]or Julio Fer

reira, nesta cidade, filho de Ade
mar Mens"n e Lucia Konell

Menslin. Ela, brasileira, solteira,
do lar, 'natural de Curitiba, Pa

raná, domiciliada ,e residente em

Curitiba, Paraná, filha de Paulo
L1ssa e Marcilia Carmo Lissa.

/

Afora as competições
esportivas que

,

tornará
cheio o período dé� 17 a

25 de outubro, da reali

zação em Jaraguá do

Sul, dos XXI Jogos A
bertos de: Santa Catari

na, a arte e o diverti
mento não foram esque
cidos pelos organizado
res do evento poli-es-

, portlvo catarinense.
A coordenadoria so

clal, por exemplo, ten�
do a frente o empresá
rio José Oarlos .Neves,
definiu para 22 de' outu
bro, quarta-feira, no sa

lão nobre do complexo
esportlvo-soclai do Clu
be Atlético .Baependi, o

"Balls do Atleta" com a

escolha da "Áainha dos
Jasc". Será 'das 20' às
24h. Para animar a oca

sião foi contratada a
äandinha Turec.k, de
Rio Negrinho.
Também no Baependl

dia 19 de outubro, do
mingo, será encenada a

peça teatral "Te{ra de

Terrara", da IV Oimuito
Universitário, patrocínio

nos

Edital n.o 11.5�4 de 30.09.1980

Sérgio Prawuqld e

M-.rlí dos Santos

Ele, brasileiro, scltetro, meca

nico, natural, de Massaranduba,
neste Estado, domicfJiado e-re

sidente' na Rua 25 de Julho,
nesta cidade, filho de José

Prawutzki e Joanna Prawutzki.

, Elà, brasllelra, solteira; lndus

triária, natural de Jaraguá, do
Sul, domicllllJd� e residente 'em

'Jaraguazlnho, neste distrito. fio.

'Iha de José dos Santeis e Maria

Bona dos Santos.

Edital n.o 11.585' de 30.09.1980
,

Reinaldo José Furlanl e
TerezJnha Ceppll

Ele, 'brasileiro, solteiro, co-

,merciante" natural 'de Jaraguá
do Sul; domiciliado e' residente
em Garibaldl, neste distrito, fi

lho de �gldio, Furlani e Mar,ia
VoltoJinl Furlant, Ela, brasileira,
solteira, do lar,

,

natural de ç:o
Rlpd, n� -Estado, domiclHada
e residente em, Corupá, neste'
Estado, filha de José Ceppll 9
laudellna Cêppll.

de SEAC, FUNARTE e

MEC, . com a promoção -r

da Universidade Federal
.

de Santa Catarina, atra
vés da

'

Pró-Reito'rja de

Assuntos Estudantis e de
Extensão, DJepartamen.to
de Assuntos cutturars,
Núcleo de Atividades
Artlsttcas e' Culturais.

E!d� 18 a 26, a Socie-,
dade de Cultura Artísti
ca mostra o talento do

jaraguaense, através de

desenhos, pinturas em

tela e porcelana, escul
turas, taple'çarias e ou

tros objetos líqados à
arte na "Exposição de

Art�", com a colabora
ção da Comissão Oen-:

traI OrganizaJd'orá dos
XXI JASC. Esta exposi
ção estará aberta à visi

tação pública naquele
período, nas dependên
elas do' Sindicato dos
'rraba'heocres nas In

dústrias da Construção
e do Moblllárlo de Jara

gU:1 do Spl, na rua r�8-

sidente =p;tácio Pes ,oa,
'145,

,LEI N.o 797180
Autoriza o Chefe do Poder executivo a conceder auxilio financei
ro à entidades que menciona e dá outras providências.
O Sr. VICTOR BAUER Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-
.'. . .-

tado de Santa Catarina no uso e ,exerc(cio de suas atrlbUlçoes.
, 'Faz saber'a todos os habitantes deste Munic(plo que a Câmara

de V:ereadores aproYou e .el,e sanciona á seguinte Lei:
.. .), Art. 1.°) _ Fioa' o Chefe' do' Executiyo �un!cl:pal, autorrzado. a

conc,edeJl auxflio financeiro nas impo: âncias abaiXO dlscrlmmadas às segum
tes entidades sediadas neste Municrpio:

a - Beira Rio Clube de Carr, P-d ,','i. ',._.�.:�"_.JO o ._. •• Cr$
b - Paróquia São Sebastião ,o o •• ;. o,. 'i" 0'0 OI' o,." •••

' Cr$
c ,....... Comunidadie. Evangélica de Conf� Lutherana .• Cr$

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

d - ,Colégio São Lurs ...... 'lo;oLolo,oIOIO o'oLo,.iO;OjO .:0 •••

e - Grêmio Esportivo Juvenlu8 "0 .;0 • o_'l' .: •• ,.' ., ••

f - 15.0 Grupo Escoteiro "Jacoritaba" • ',' 0;' •••• , ••

g - Sociedade Esportiva e Recreativa Vteirense .•

h -- Sociedade Rio da Luz I l.�.j.,.l•• ,.,.,.;.j•• :.1.,'" ••••

TOT A L •• : ; .• ,......•. ;.:.;.,.'.'.,•• ', •• ; •• '. 'io'o ••• 'Cr$ 2.21.0.000,�0
, 5 1.° - Os auxflios ora' concedidos

"

deverão ser' obrrgatona-
mente apllcádos na construção. ampliação, reêuperaçAo e refo�n:'a�das sede.,
sociaIs e demais dependênoias, bem ccmo a recuperação e ,aqulslçao de eqUi
pamentos esportivos, das�n�ida:de'S beneficiadas, com vistas a realização dos
XXI JOGOS ABERTOS DE SANTA CA-rARINA.

§ 2.0 -- Igual,mente, desde J� fica O Senhor
.

Pr:efeito Municip_al
autorizado a assinar com as respectivas entld�des ,convênios,. on�e deverao,
constar ,as responsabilidades :e encargO$ de ambas as partes, ,lOcllJlSlve as nor

mas para movimentação, aplicaçãó e prestaçlo Cle contas dos ..,ecursos� re-

cebidos.' "

."

\

Art. 2.°) _'- Para E(>cecução da pres�nte Lài� o� .aux�ios de�orren
tes do artigo an.terior, correrão por conta da seguinte classlfloaçao:
0400 '--_' Departamento de Educação, Cultura'e Asslstlncfa_Social .

0401 - DivisA0 de Educação '
'

0401.08462242.044 - :Auxflio ia divelrsas entidades p/a l1eallzação d�s XXI Jasc.
4.3.3.1 -:- Auxfllo para despesas de capital •• 'o ..� ••• ro •••••• o'. Cr$ 2.�}0.0?O,00,

" Art. 3.0) - Para cobertura das despesas do artig!) anterior, ficam
anüla�as parcialmente as seguintes do� CIo orvamento vlgenle, com a

seguinte classificação:
'

,

Anexo I _ Quadro A
0601 _ Divisão de Obras

C t
-

d P t CA 710.000,000601.16915751.0Q8 ___:" ans ruçoes Ie', on es 1.... ,''"'
0602 - Divisão de Estradas de Rodage.., ,

0602.16885342.034 -... Manutenção dos serviços do D.M.E.R. Cr$ 500.000,00---
'0603 -- D,ivisão de ServiÇlOS Urbanos '

0603.10_605752.035 - Manutenção d<;>s serviços de utilid. públ. Cr$ 500.000,00"
0603.1,6915752.037 - Manutenção dos serviços relativos a

, '

vias ,urbanas '

.. �r.I.To:I.�r.r.;ol.:oío:".i' �,•••••
,

Clt 500.600,00

TOT A L '- : ,- , Cr$ -2.210.000,00
:Anexo II - Qua'dro A "

,

'

'_
0601 _ 'Divisão de Obras

,
,

0601.16915751.008 - 4:1.1'.0 .. Obras e instalações Cr$ 710.000,00
0602 - Divisão de Estradas de Rodagem
0602:16885342.034 - 3.1.3.2 - Outros serviços e encargos Cr$ 500.000,00
0603 _ Divisão de Serviços Urbano,s, "

0603.10605752.035 _ 3.1 .3.2 _ Outr08 serviços e encargos Cr$
,

0603.16915752.037 _ 3. j .3.2 - Outros �rviços e encargos Cr$

TOT At: ... ,....... Cr$ '2.'210.000,00
Art. 4.°) -- Esta Lei entrar'� �m vigor na <fata de sua publicação,

revogadas as disposiç'ões em contrário.
,

" '.'
, Palácio da; Prefeitura Mun'lclpal de Jaraguá do Sul, aos 26 dias do

mês die setembrp de 1980.
'

VICTOR BAUER
,e 'Prefeito Municipal'

A presente Lei, foi registra�a e publicada nesta Diretoria de Expe
diente, Educação e Assistênol� Social, �9S 26 �I�sd.o,m�s,d� s�t�,!,br<? de 1980

ASTRIT K. SCHMAUCH
,

Diretora

, Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

AUREA MOLLER GRUBBA

Tabeliã e Oficiai do Registro de
,

Protestos

CornI. de CI1'çados Cirlderela Ltda., Av. Getúlio Var
gas, 198, nesta. Ne,lson José Dornbusch, Rua Augus
to Mielke', 58, nesta.

Adalzira Plazera de Azevedo
OficiaI Maior

o Doutor Hamilton Plinio Alves, Juiz de Direito da Co
marca de Jal"aguá dõ Sul, Estado' de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc •••
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de ci

tação, com o prazo, de trinta dias, virem ou dele conhe
cimento tiverem e interessar possa, gue por: parte

'

de
Dário Stinghen e s/mulher, residentes e domiciliados a,
rua 108 - Amázorras ,..... (fundOS), casa n. 294, nesta cida-
de e Comarca, através s�u procurador, advógado dr. Rei
noldo Murara, foi requerido uma Ação de Usucapião n.o

7.499, pa�a aquislç!!lo do Imóvel seguinte: Um terreno ur

bano, sem benfeitorias 'com a área total de 164,65m2, si

tuado nos fundos do lado da rua 108 - Amazonas, nesta

.cldade, distante 10m da oasa n. 294, de propriedde do re

queren-te Dárlo Stlnghen, fazendo frente com 7,40m do la
do Impar com um caminho de servfd!!lo, travessão dos

f�ndos com' 7,40m em tarras do espólio
�

de luiz 'Klein, ex

tremando pelo lado direito corn 21,60m com terras de

SergIo Ewald e pelo lado esquerdo com 22,90m em terras

do requerente ,Dario Stlnghen. DESPA,CHO EXARADO PELO
DR. JUIZ DE DIREITO à fls. 8 e ver:so: "I' - Cltem-se os

confrontantes certos e'a pessoa em nome de quem aca

so esteja registrado ö Imóvel por mandado e, neste últi
mo caso, oficia-se à Sra. titular do Cartório do R.1. para
Informar; cltem-se por adItaI Os Interessados Incertos e

desconhecidos e' ausentes" acaso existentes .11 - Oficia
-se, à Fazenda Federal, Estadual e MunIcipal, para' o fim

de manifestarem Interesse na causa. III - Do mandado de
ve constar (e também das cartas) que o prazo para con

testar correm da declslo que Julgar Justificada a posse,
lembtahdö-se, ainda, que a citação IniciaI valerá pa;ra to-'

dos os 'atos do processo, epllcando-se' 8 hipótese previs�
ta no art. 319 <to CPC em caso de revelia. IV - lt-se.

jNot-se o MP, ma'rcando-ae a audiêncIa de Justificação
prêvla para o dIa 10.11.80, às 16h. (as) Hamilton Pllnlo
Alves - JuIz de DIreito JS. 30:6.80". E para que chegue
'ao conhecImento de todos Interessados ausentes, Incer-,'
tos e desct5nhecidos, foI expedIdo o presente editaI, que '

/

será publicado na forma da lei e afixado no' ,local de cos-
-

tume, àS.,poitas do 'forurn, correndo o prazo de qU,lnze,

dias pSra cO'ntestar, da Inttrnaçfto da decislo que decla
rar .. Justificada,' li posse, liob pena de n!!lo" sendo' contestada
a aç!!lo, se presumIrem como ,verdadeiros os fatos artI
culados pelos requerentes. Dado � passado nesta cIdade
de Jaraguá do Sul, aos sete dIas do mês de Julho do ano

de 1980. Eu, Adolpho Mahfud, Escrlvlo, o subscrevI.

RAMllTON PLINIO ALVES
JuIz cre DIreIto '

, .

350'.000,00
'

250.000',00
250.000,00
575.000,00
150.000,00
310.000,00
200.000,00 '

12'5.000;00

'.,'

1
500.000,00
500.000,00

..
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A principio, serão 'insta

l�dos nó. �I\fimento -supe
rior d'o'prédio da munici
palidade, onde atualmente
funcionam. as . repartições
do Fórum da Comarca,
que '�stá êm vias de mu

d�nça 'para um novo �ré
dlo qu� deverá ser inaugu
rada -dia 17 ou 18 deste
mês, éom' a, presença �o
Governador Jorge Kon�r
Bornhausen e�mais auto
ridades estaduais e munj
cipais.

,

J IQ".l "".... • _!"",

"CRUZ I)E�I\IIALTA', .

S�RÃ RECo,NHECII)O '

D,E: UTIL:, eQPuc�,'
�'(i11�1"'"\ , t �:I.. ;

Deu' entràda ná Câ-·'
mara de\íereadóres se�'

• �'. F J

gunda-feira, prOjeto'de
lei d,e autoria do verea'·

'�ur, ,Arnq:ldio _ ªchu:z,
prooondo utilidade uú-

, blic'a �0 �r,êmio ESpl);
tiv,Q, G, ut de. Malta,�de .

R o, da [u?" I. O ,pr.oj ato'
,vai � amálifle' das cOi:nis�,

I '-" ;.J�JI '

�ões. ,té!Tnica� j- inteJ.n�$I';;
para p<J5terior. votaçao,
-,._

�'.I. _ • ' ..

"ia: edlh, é oe, .f. • ,�
. . '. ,I',!

'f � � ..... �
'1, ....

.... ,

, ' lHlhl')II"";: r 1 �I

'Júvelilôs ';'Iem::
'Paysandu e

,

Blumenau. ,fora

,

Sigolf Sc6GntGe,' o Presi

dente da' eco, 'confirman
do a implan,tação de, u�
placar eletrônico n'o Glna

sio de ,Esportes' Àrtur Mül

ler" local onde acontece
rão às disputas de ba's

quetebol' e as finais do fu

tebol de salão-

çaQ :defioo: ···.esquem� final Qe;: preparaçäo aos, tJögos ADe�tos
"A�COf!li�o,' Cen�,':.!I"O_r- "'�:"",'l'_,�,I_' '�,CI.'mí,' O,:P'.:-"·I- mesmo hor'rlO·

-

to O """'.·á �e ..nt A -pacldaol'- total fundonará 'I, inlnterrupta-

gantzaicfõ
- VI! ....-.�IU_ .......,.. a , ,JUD ,ao - corre qlle,��es.<J ,se clubes, no sentido de que I _. ...� d'

Ge".. i ",'
ra"

�'
a j SJ.'A,eretar.ia to,..;Vi�� a.uer jã .g8l:lJntlu ' ,Ginásio de E�potleS Artur ,', adiantaram, ao. calendário concluam os trabalhos até 'será. de ce� pessoas. ,_.. mente as 24 hora� do ta-,.a

, cu '!'!O,S 'I' se e�a -- Preslden�d C"'''' M"II I I d
'em, 'sus' estação de cap

Centràl"'de' Imprêneaa nio asev n�",,�f7:
a

"""I gue,á
u er, c aro, 'com menos esco ar, recuperan o ante- aquela data, para o "sinal

mais fun' -' _' v C ,._..._rlO;' ,co ocar membros representando
-

cipactãmen·te no mês de verde" ao grande evento CONGRESSO TCCNICO ção e trataméAto, para su··

,

' o'." clon-lr��no ., � IP, iMlusiVle àeu 'ilabinete ,ã cada delegação. ,
I"l

.

jIlIÄO" de modo que.- foSse ," do, ,espofte amador bartl.
,-

prir o efevado consumo

;::s ::eie.::'o :S�I�dal,s disposição,da CCO je de-
B.

'I ,�t 'I atendida a sOlicitação,da, ga-werde/ " Será no dia 15 de"oulu:- que se r,egistrará.
c': \ -'�,t) I '. �.yn�C,lPa. mais instalações'se preci- ELiCHES', '

<.,1 CCO e cedidos os locais "

'.'
,-bro, às 14 horas, no Sa�-

segundo,lnfor�u,o Pre�- so for, exc,etuadaS'1lS safas' "

'1 �('l1' para alojar os componen- SEM COZINHJt pendi, 'o Congresso Téeni- PLACAR ÊlÊTRONI'OO
d�ntrl�a cc<?' .VI�.Prefe.- oa1de acham-se instaladas Já,se 'ef1C()ntram eJ!l "ã- tes das delegações.. ','

� .- ce dos XXI Jogos Abertos

to �Igolf Schünke. .' a Delegacia '. I' SetviÇö' r�glAa do;Sul, �t emRfés-. ,.J, _ ,n, Pelo ma'pa levantado pe_ de Santa Catarina. É neste

',i'i ,
� " �',) ( . '�, Militar e a Iesouraria,i.:da tllOO, qulnhe"tos, beliches JOAO PESSOA . [! Ia ComisSão de Alojam.en- congresso que, se ratifica

,
O r.emane;amento de IÓ. Préfeitura. par� os alOjamentos.. een- to, apenas doze delega- ou não a participação dos

éal ,s� deve à negativa do • seguiêfos junto a 'Fedéra� ,Está definitivamente ga- ções virã� a Ja:raguá do munlçípios nas mod�lid'a-

Ses� em ceder', as ins�ala- Todo� os preparativos ção 'Atlética Catarinense rantido as disputas da bo- Sul, nos Jogos Abertos, des anteriormente. inscri-

ções
'.

da 'agência lOcar: para o remanejamento es- (FAC). Se.gundo Sigólf ena ju�Jo a $:ociedade Es- sem cozinha, consequente- tas, .bem como, também,

Icujas dependências' tiä� tão sendo .. ultimados,' de SchUn:ke, este número de" pOltiva J,oão' Pessoa, pois, mente, trinta trarão os-e- elaborase a tabela' e o

viam sido destinadas para modo a atender -as neces- pe� será o suficiente pa- que seguramente as obras quipamen,tos necessáríos calendário de jogos pâra
abrigar a delegação de sidad9sda C1:0, Il1fpre�-

ra abrigar os,a.tletas, 'o
estarão concluídas até os pára tanto.' Sao . as de A- as competições qde se ini-

F,'orianópQlis. Com a �-'I'.a,_ sa e Secretaria dos XXI :ir
' '.' JASC, apesar ni�mo dos _ grolândia, CapinaI, Frai- ciam no dia 18, efetiva� ,

,

-
,":':� AULAS \, bl

'

mente.
' DIFICULDADES '

tlva, a defegação da Capi- JASC, a seIfem'-realizados . ""
' , pro emas que houveram, burgo, �aspar, ltapiranga, Afora as múlUplaSi difi-

tal do Estiado fO'i transferi- dé);f7 aj25,de:butUbto,'vin- Uni total 'de dez es'tabe'-'
o maior, relacionado à que- Laguna, Lauro Müller, Or�

culdacfes figadas ao sistle-

da pat:a o CIP, onde, deve'- cIou'ro. l
_" t. da da cobertura.· Esta afir- leans, 'Presidente Getúlio, OLlVEl'TliRECOMAQ"'"

riam funcionar 'os 'Ó.rgãos
leci�ntos da � esta- mação é de Sigolf Schün- São Carlõs; São Francisco

'
\' "r'· '" .::. i_, 'ma organizacional' dos

na semana db eventO polt- ABERTURA
. dual, quatro da rede mu- ke,

-

Pre$idente da. CCOf e São Ludg.ero. .., H' A titulo de registro; a Jasc, a'principal' delas,

-esportivo.

.,

nicipal, 'dois da rede parti- baseado em,' inform'açõ':!s OlivteHi do Brasil cedeu, atualmente, 'prende-se, a

A aberi�ra Clos'XX' Jo-
oular e uma fundação edu- oficiais recebidas da .dire- HO-r:EL'BERRI �� .1: C por etnpréstlmo, trinta má.... falta da liberação dos prin-

GOS ABERTOS bE SAN-'
caci'onal que.minis.tM 03.° toria da Sociedade." h" \ ' quinas de escrever para a cipa'is membros :da "CCO,

TA CATARINA, dar-se-á no
gl"8U, paralizarão suas ati- ".', Ségurame�te, a 'hot�I�- Secretaria Geral dos Jac,' ligados à empr!esas, ba�-

dià 17'do', côr�n,tê, às
vidames curricular1es letivas VISTORIA � It. � ria do município, deficitá- que funcionará durante a cos 'e imprensa,

"

o que dl-

19h30min, junto ao ES'lá-
já a partir do dia ,1� próxl;'

, \" ria como 'semprte foi" ga- seman'a dos Jäsc"enquaH- ficulta seguramente um tra-

dio'Max Wifhelrit,' uqüándo '�o, retom�ndo às ativi(:la- Na próxima ,terça-feira, nhOiu maior número de a- to a sua rePresentante, à' baiho mais d�dicado, h.�
d I > '

es normais ho\dia 29 so- dia 7",a... partir '�as 9,horas, comodações, com a am- 'Recomaq,' calculadoras e . por isso, claro, 'deixan,!-,v
e égaÇ(Sê$ representando men,te. Esta decls1io' : {" � 'de ·ados to
todos os inunicipíos inSeri- ' ' ,�,' , e ne os n;aembros da CCO, da , pliação dos hotéis Itajara mimeógrafos para "os tra. de ser· provI nCI, ,-

tos à Coti\j)etiça"'o désfflà-
cessarlo que se esclareça, Coordenadbria de, Despot- e Berri, o primeiro com balhos afetos à ãrea.

'

dos ,os itens da organiza-
se aplica àpenas aos es.. tos da, Secretaria de Cul- conclusão definitiva\ até ,o ção, atra,ves grande esfor-

rão. Pelas in,formaç"'ões'q"ue tabei' t' d d' eClmeflOs de 'ensino' tura, Esporte e Turismo·e. dia,,10, o segundb,'J·á con- SAMAE ,I" :I' ,'� ço que vem sen o eS,en-
se têm conhecimento, a qu b'

-
. t

b
.

e a rlgarao em suas de- da impl1ensa, local, da co- cluid,o, dispondo nas no- volvido: A falta de mo IV3-

a eltura. serà'!"realmelite dA i'"
. 'd'

pen. encas as várias dele- m.issão ,de- -divulgação e . vas dellOlendências-",d,e 36 O Prefe.,ito Victor Bauer ção também é �n,tl a �
marca.nJe_'. f;, �caso 'chö�a, ga"o-es ro�' t"' d" ;- I" ,

'

" � , P �n es e di- ,publicidade, estar,ão ete- apartamentos, dos quais confirmoU à eco. q\le du- ,isso foi, esta semana, CI-

o. q.üe certamente estraga- versoc t d" 'Es' elo
s pon os o tado tuando ii vistoria fi.mal das 20 para, casais ,e 16, para rante o, períodô éla reàliza- tada reiteradas �&zes.p

rta tO(fo o brilho maior da
. .".' � O

abertura, tal 'Se cfa'rá no

e que aq�1 e�tarão partici- obras para os XXI JASC, 'solteirqs, que se -somarão 'ção dos XX! JASC; o Ser- Presidente da CC , que,

pando das c,ompetíções,' N�ste aspecto, foram ofi- aos 11 quartos, 14 aparta- 'viço Autônomo Municipal segundo disse, está �ntin-
,''_ � ,,1.1_,_

de 17 ,a 25 de �,utubr��
,

ciadas as,sociedad�' � os mentos e 1 suíte já exis- ,de Agua e EsgotoJSamae) do o fato.

Acer��d<?s locais--éie'(:doj(J��ntós Enxadristas . tazem': .. excelente' '. "match" internacion�1
ÇI�� ol,,4� , (�e�,.eqc;lçõe,,� aos 'I'ase,' I Os :en)Cadristas jaragua- drislas uruguaios,

'
,

rtos mantidos pelo sr. Ri- tante da Menegotti em

p
enses e uruguaios, estes, Sérgio M�no

. I cardo Feldens, represen- l"1'ontevidéo,
.

'

ara abrigar os 3.636 guá do Sul, foram', defl'nl'- (
- -, da Unl'ver�I'dad' Maya'r da E t h d

compo t d
. FER,J); Caçador (1'97), no s eve acompan an o a

ga'çõe nendes as '42 de·le- dos oficialmente. os locais Centro, Shaloh, em Ne'reu Republica Oriental d'el U- derlegação alvi-celeste; o
, s os municfpios de aloj'amento, ruguay fizera últ"· I' t d' I' t S'

que parrlidiparão dos XXI
Ramos:. '.� Cámpos '"'NOvos "

,. m 'fiO Imo jorna IS a e ra 'la IS a er-

JOGOS . ,ABERTO'S DE' J'
. (65), na Ação Social,' 'ca- ,

.
flnal-de-semana, na sede gio A. Messano, intima-

,

. om'(iIIe tem o maior nú- do Clube J d t"'d
SANTA CATAR'INA, de, t7

noinhâs (17), na residência .' aragua�nse, e men e Iga o. ao esporte

a 25 de'outúbro, em Jara- �5e.:° de componentes,' aos fundos 'do' B,aependi; �a�rez" exc:elente� malc,h deSde 1942, locutor espor-
.'

. ..:., �.'�
,.' ,ps �.u,ais ficarãp.'alo- Concórdia':(160), na E,B, ,ntemaCIOna!, mUlt? mais tivo, comentarista, 'arti-

jadps 110., Catégio;.Divina Heleodoro Borge,s' 0riciú- para os I'ocals, que tiveram culisa,' tendo
. trabalhado

P·ro.yid�n.Qi,é\, 'As d,uas ou- ma '(130),' nà E,B" HOlando çfesta forma um�pronto fi- no vespertino EI Plata e:no
tras rnàior:es ete,legaçõ:es, MarCél1ino Gonçalves" Ita- ,nai de ªltQ' nrve!' parLl,'os diário EI Debate: 'Massa
Blumenau e Florianópolis, jaí (150), na E,B.

oJosé Du-
XXI J,Ogos Abertos· dé;,Sàn� no,' em vi:rtude de� súas .

tem igual número de com- arte Magalhães na Barra t,a �tarina, ",�" \� 'funções profissionais!'lo

p�nen3tes40·!ßm,suas delega- , do' Rió',Cerro'; I�Cfaial (70), ,:)' I 'M-','
"

:',.� I rádi�, e !.?!na,l, presehçiou
çoes"

, pessoas: �Ium..?- no' EdifrciO Bre'ithaupt I,
A eql:tfJpe uXHgua!a, _ filJa e tnansmlÍlu quatro copas

nau f�Qa�a n� Coleg�o Sao d'e'fronte o Itajara; Hupó.� compqs!a também" -d.e,�I1- do mun�ô, dois torne'ios
Lufs ,e Flonanópolls no 'rangíä (20)�' n' I' -E . I xladl�istas.JigQ.eto1? ao.;.CII�b,e sulamencanos de "futebol
Centro Interes 01' M' '10

' as sco as
B '1' d

' ,

,

",
.
c ar. 1r'� ,,\ "li 'Reunidas 19 de 'Abril, em ,rasl·elro e Mentevidé'O e _torneios "d� oIubes cam-

Grau Prç>f.•.M, ��ltt:{�p.tl ' • ��JlaraglÍá Esq.lilerdo' . tages
à ,.Seleção , ...�, l,Jnlv�r- peões:' da ,América:: ' e ,do

A menor delegaçae, d,e La- (140)/ na 'E,B, Rbland"H, sitári,a pr;uguaia,>.todos ex- Mundo ie sulamericanos de
guna, ,com, 4 comp?nel1tes". Dornbuseh; Lauro<Müller celentes ,tabul,eims, Mes,- ;basquete.
(xagrez), !1�;:lrA Jilol�da.) na. (12)�"'na �scolas Aeunidas �o d�rFotad'�, a equip� ja- j," "

. �sq_ola :BFlsICat,AbdontBa-,,, Alberto' Bauer; Maravilha. r�g4aense ,Vibrou? pms ,a
' Enfim" te.m �uma, !ar:ga

tISt?, jU9tamenfe, çpm a-:(17),.:nasrEscolas'Reunidas ,çlf,er�nça'fma�,fol de dOIS ba�agem p!ofiSsional c

delegaçãoCll ..r:e T"barão, Jal·. K + [') d ponto<>. apelnas: frente a ,hoje"em razao Ido se'U car-
- • . 'i" "" � - , " IUS.4 at::s.'el'll't confler<:> . e " "'F' . , ,

'
" " I'

'com 407 çom:ponentes:-,,·' '(65)' o C�I' '." -S'-":L' um adversário reconheci:' 'go na.UnlVersldad de Ia
. , .,

. ,
"n eglo ao ms

.

,_ ,- República onde é chefe
E G ""''''--f''''- !,: (sujeite ·aaltel'1a.ção); Rio d"amentesupenor,Sao'i;S_-' .

�._', 01 .•
'

m uar�mlnl1Jl.rb9,���9, ,\,d O (1
'

, " tes os resulta.do�� Jorge da l' Seçao, '. de Esportes,
B:s de,legaç���� \dl�.,l:Salnea- � ��te 8�, �as 6seo.las, Bellàgal;nba (campeão,.-u/li- deSligou-se da radiofonia,

.no Cambonu, 1-19 compo- Reur.udas Olilstma Marc,at- '

'".
" l , ' /Neste entido refende

'

t' Ch
'

140 S' to' Rio·" d@ISul "(92}' 'no ver�ltano-79). fXO.l W�,lt�r ,�,' !:. ".,.P, i· I •

nen ,es, apeco, e iI.' ,,1;' I,.,
. ,."�,,

SonneFlhohl Alberte Fer- :esten.der: e.;> mtrRduz.I,r �s
Carlos, 15, r��pef�'{aD,1e��;/ sCeennat�?sd�,:rreBmatmednt()'sdO,

'

nandez.... (p�r;ticipante : do átividá-des da Universjd��e •

'te nos segurntes .Iolc1aIS:: I,' .ao en o" o (j '.'
, ..:, '

" �

ã ' t
." "'dí' ,

C "Ié '.
N.

,1
I 'p' f �t ,'I (25);'" ,lila � residência' Le'i- F,lanamençano Juv�mJI� �O,5 n ,o somen,e no"?Ca �e.]l"

LO, �.IZC;>' ! orilTla: IJ �I o 'lI;thOId,� da: r'ua" 'Joi�VHI�' 't 1 ,5 Mário José Liço, At;l- mas também _,nq, futebol
auro Immermann \;irup'o " ',. .; t�'" R

. O' 5 1 5 R"
,

de salão e basquete com
, Escolar' Almirante Ta "an-I!;I São Miguel do Oeste (95), omo oVlra ,x, Icar-

.

'
'

I' '. _

, �. ,,_, ..... : a,1j!1 .,' "",' no Pavi I hão;:;7ItGafé ....·Bauer,· do Feldens, FedericQ BIi- ,.um�, ,OUd,�-a� c�!!,�e!lç,o�s
dare e Salao t"ar qUial , "

,

xen Pereira 1 5xO 5 Aldo" anuaiS, com eqUipes bra- ,

São �o��, ,I ii" , ,. Ta";>;.(25)'En�R�;s�l;puthera- .Prada"e 'Álvat�ll"slaa Za- �ileiràs, tendi:> Jaragliá ao
/ ", i

ÇI W - • • ,. ,na, na
.

'j:)ltaI.rIO essoa: ,,'
.

.'
"

Sul Já in'c'ad' 'í- t' 'b
�el� Última rodad�" ?O' 'j A distribu'ição, dbs'lóêaí�<�\··rri'!lbó ,(?3): ,O,o.'Sa!ão Paro� ,vall� 1 :5X�,5, Má;r�bs. ,M��� lho, conslidera�!���it�ai�:

primeiro turno e 'Rnmel.fa foHeita de man�e'ira.'a: per- ,·qUla; V,,:jelra F2)"no Jet- fud: No, resultado fl,�a'�,l,a ortante ara es rt _

dO,.rßtu:r�o,. oJuven�us tem, mitir que as del'egações}�' �d'i,� ?���'llif��Ci� d?"�olégio UAIV�I'1S.I:�ClIc�bYo�.ven�e�
. �ador dos d�i�- P�a:r=e�"

dOIS dlflcels c>ompromis- sintam confortavelmente' 'UlvlAa, Provl�encla e Xan-' por. � :
o ,ti e ara.atJ� considerando-se ,dT�

, sos' pelo Campeonato Ca- instaladas dlirante,a reali"" �?<:erê)(68)', 'na Apae:' , r lense d: Xadl\eZI �ue e por , ..<�s JJ ,

t.
,

.' '" ; '.1' e·xtensao"o,se·I'eclo·n·a"'·o".,I" culdades que se tem a�en-

artnense em sua quarta: zação· dos JogoS! Abertos I , '
,

"

. 1:1, :O'J
, ;

, " .'..
",o

." 'mun'cfp'o') "fentar. SergIo Messano . A

fase, todos . fQra de �eus garantiu o coorden,ador Vi- Além dos 3;63E? c9mpo-, .

I I, ; m' u' '1"0. o,t'lm's'ta' A

'

d ,. -' . <O. .," c tI d 'A2d'l -A� " ....• u, ,

b
I l' I "crequeseu

0!1Jmu;ls; Amanha, ,do-' qente Domm,
-, nen �s as.. e egaçoç:;, rOI mUIto om o resUlta- objetivo pod'er:á '

mingo, iráa Brusque: onde ";_" _'l'!:' ',: � ".'" dos qU,ais 2.446, .,M .§ex'p do,'ao_s�' I�cai,s,,_ di�Qte pe eontar da rece�W���d:�'
a partir d.as 16 horas en- 'São os' seguintes os 10- mascullnp � 1.190 do �er adv:�rs.ário,s, d.e; pr,in;Jeir�, Que encontrQu' a v.. :

frenta o Paysandu,,:;p:aql 9 cai�,<d'e �'ºjamentol e <? 19..; ,xo femi�ino, que p8:rticipa.. l_inba dO_,Y-,izinh:c>, p�rs, E a- Jara uá d'o Sul
� (tUt em

qual, no returJ1o, ..da Taça talpe) , C?ompon)en,tes,I, �o:ß, rão doS' XXI JASC, a Es- gora, em fevereirb de 1981" aos �ontactos:int�;�J'\ad�s
Santa Catarina, tooi vergo- res�e,?ti\(.os ,,_' . !l1unic!p!�s .,cola de Edu�aç.ão Frsic)� ���s _ 6,.?",� �', o CJX irá a. '1 '. > me} -

nh�amen�go��?,.�o, partlmpa�es:' A����� -�a FUru ��n�"�, oo�,�o���Jwp��as� ��---�� � �_� ���_�

qUe determinoU a queda (15), Gaspar.",«1ol)� Ita:pl- 183 wembros, flClará alo· gunêla edlçao da taça, 0-

d?',fteiriador"tJno CIo, Ro� .ranga (7), Orlean� (1':;), S. j�da�,q? �qi��i� �a.-�C�mu-.. f�!tad.a ��/? ' Çl.�b,�, �r.�i-.- ,

o:

san'ö. H'óje; cofn outro 'es- 't-ud€Jero' ,(48); . flcara0 ·nQ mdaéfe' Evangélica, 3. an- lelro à eqUipe que con

tilo dê jogO; l' 'impregnado 'Ediffoio o.almar,' ,'Gapi�zall�da:r. ,1�'l:Ialmlente 0' -destac�- qUistá-,la,por. três"'v,eze'S',
peló' direto'r-treina:d'(!Jr Raul (25); Porte- tJ�ião .. (:t02) e.... mento da 2.8 Companhia Receptividade �.

,Ro'dri'gll'$s; term' 'esp)eratTç'ã,.t PresJsJ§n!e, G'et@!iR;f26),. 1'),Q,f"de P�trcia MiUtar, com 100 ' Outro fatdr importante
de' 'obter' um' bom, resulta- GrupC? "Escolar ·Munieipal � Integl1a:nteis, aproximada- a ser "destacado, afora o

do';\se'ri�o'trmar vit6rrFa,�pe-!� AlbaflO)�al1�l�r, ,lirait?lJr.gO r fment�, ficará no 'Co�po,�e.. tabuleiro, fo'i' o bom núme

.lo menos um empate )1 (23}.,\JDaça:t?a. (.85)",Mafral:.Bom!Sel�0's' VoluntárIOS'''-:>. :ro de ,enx,aClirisas--. novos; ,

que já se'ria fato positivo, (60},;,e''\Sã& Fr.ancisc,o, (25) ""Jaraguã (Jo Sul, sede, """ inclusive desconhe'cidos, \"l S'e'crelarl·UE na quarta-feira, 'dii!rB o serão, alojadoS-'I\I(!)' Edifício 1\ , � que pllbcúrararn: no :sába-'" .

vai à B'lum�rí:au,"'·'l"ârá ã�' Menegofti" n!;l, 'I Marechall"'::' Tailnbém 11ir'-ão 189- árbi- do e domingo' �a' sede �do ""., t; I fi \ �
21 �hor��'no estâ�?�,Ad'er-"'" Deodoro., , .,..,,, iH. " fros e'�als aotoridadés C,lube, "proctl!ando ' a�S'cr..i", ,I '

'., '�'I\'!\('t) ii

bal'Ramos 'äa� '"Silva' etim""',
,

.

Ii,gadas à ,f'ealização e ,pr(�- clar-s'ei, em v.lsta da dllvul- J
prrr '�ál'S uma etaJ)là' dô' es- ,',

I As de;M,B;is \.d:�leg�ções; moç§o êfôs' Jogos
-

Abé(- gação ,efefuáda por rnter- 'i

taf?rte,,<·tc,ampeonato,!"a�!f-' , têm <;fefl�id�§liestep'lpC>IMS::" los e\ que �carãö�a'oJadoS' .
médis tfos 6_tgãoS'''ftde im-

and'ó'· ffentS·J....aö'�'8h)ln!elíaul, Brusque, (1\66), <õ\ na ,F.aGul-,C>\ nos �otéls';daL cIdade: ,pren;sa'�a Cidade, flle,rta-
Espore CJúoe.-

,.,. ," � " dade de 'Estudos Sociàis dos peJa vjn�!a', dos-en*a-,

r Ja-raguá 'sedia etapa
do: Estadual de FS'
"Realizou-se no último "da foi a de que os jogos

. final-de-s:emana, rio Gi- deste sábado, dia 04 de

näsio de Esportes "An- outubro, serão realiza
nes Güalberto'\ em ,São ,dos no Ginásio de Es

Bento do'SuI,..a.pritneiJia portes' Prefeito Rodol

fase'do Campeonato Es- pho Jatlni._' de cquarami
tadual de" Flltebol de rim, a partir das 18h30m

Salão, promovido pe,l·a obedecendo ·esta ..pro

F:edeJ'\ação CatariA'ense' gramação de jogos: Ja
de Futebol·de S&lão" ,rita� TFevo, Gwus x Zi-

Os jégos , r;eallzados . ,Ji)rinho, 8ésç ?' �emone
no sábado, e no dbmin- :.:e' Jarita x Trevo, Am,a
go, nas', categorias' a- I nhã, domingo, as parti
dulto,'e Juvenil;. ,obtiv�- ,das serão no "Artur

ram os seguintes resul- o:MülJer", a Ji)adir das· . , ,

tadIDs: sábado. - ·;revo d3h30min, ,envolvendo
Ox1 -.:Jarita; Ziprinho 2x3 . Cyr�s x,�revo" .)arita ,x
Cyrus (juvenil), !reyo Zi!pr,tnho (Juventl), Besc
1xO Jarita e Gemone 2x1 x'Tt:,evo e Jarifax Gemo-

,

Besc. Doniing.o, -. Tre- ne', ;no adulto.
vo 2x5'Cyrus:; ZipriA,lílo .' E quanto a realização
4x1 Jarita (juvenil}; .Tre- dos, jogos deste sábado

vo 2x2 Besc e Geme>,J11€ :'iem ,Guaramirim, o vice-

3x6 Jarita (aduno).' :;presidente da Liga Ja:'

raguaense de' FutebOl
...tie Salão,' Alciorie. de Si-.
mas; não poupou críti
c'as' à 5ldrninistraçãb do

Ginásio de 'EspC)'rtes, a":
firmando dar preferên
'cia a shows artfsticos
'em-detrimento ao 'espor
te, quando sua, fünção
,específtcâ.é a)'de rsêrvir

para a prática desporti
va.' "Os'shows d'e exp.IO-

o ração parecem que es,..
,

tão ganhando' a prefe-
• rência, ficando o� espOr- ,

r te a plano ihferior", de
'sabafou Alcione:

- • • "0' P' l'
� f;��ur.n'?_< ,'_ ', .... l'
'O returno desta fase

regional do 'Campeolila:.
to' Estadual de Futeból

.

de Salão, será n'este fi'"
nal-d'e-semana, 'A prin
c�pio, 'todos os jogos
e'StavaTn 'previstos para'
,o Ginásio

.

dê Esportes
ArtOr Müller, rio entanto,

: mot'iv6s ihi'p:e'riosos, co
rno' â 'h�ssäol para rea

lização de uni show ar-

tfstié6 determineu que
se p'tocúràssé' outra al

ternativa e 'a I encontra-
. '.

Ö�iaÔgos-'Ä6eifôs de Santa Ca:fãrinhãos-'iiíãiór-"'-
- ,_ festa do nosso esporte 'amador. Aos atletas, temos' ,

) _,' um- recado: Ven.ça!
' :'. � t;1

v r .: : - ._,� :,�
.

As.medalhas\ID$ troféus e apo'io t�cniÇ.9t.são:.p'Q,r" . I

nossa conta. ',',
_ ...

t
I
b

''''' • .:.' <"1

","I
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n:J�é �C�nmeça: pgt<?, -. Massaranduba \conclui ]sua. ,central telef6nic�g çfa.
_

Tambem Foram encerrados na. Prefeito Dávio Leu que como representante dos

nas empre'sas
semana passada os !tr,abá- dentro de pouco tempo, professores perante' a tur-

.

,
",

, ,
lhos de construção da se- novos aparelhos sejam co- mar O dlretor geral, do es-

Sendo um programa so-
.' ,_.., (-,f wde da CentraJ�' Telefônica Jocados à 'lenda;' sàtista- tabetecrmerrto � Profes-

trIas ReunIdas, 'Marcartto e de Massaranduba, faltando zendo aqueles ínteressa- sor CarmeHno Dolsan ,cial, criado pelo .Governo e K��lbach, aos seus funcio- tão somente as instala- dos em possuir este impor- A escolha dos três noque- temd' seus servi:ços e:.. nar,los e,.pa�a 1981, justa- ções técnicas,. para que se . tante e: rápido meio de co-v-mes, foi homenagem dosxecuta es pelo Banco, do me t t doBr�sil e Caixa Econômica'
ne eVI an, a formação tome em realidade dentro municação. formandos pelos relevan-

,d� g!rande.s filas e de per- em -breve a grande reivin- tes serviços prestados pe-Federal,
, começam a ser da de serviço para ai retira- dlcação do Município no 2.° grau forma los mesmos quando dapagos segun�'a-feira, dia 6 da do abono, pretendfe-se momento, tendo em vista primeira, turma criação do ensino de se-o abono corr,es.pondente 'à incluir na folha 'de paga- os inúmeros problemas gundo graU em Massaren-retirada das rendimentos' menta das empresas com que tem enfrentado

.
com O Colégio Estadual "Ge- duba, habilitando profis-e de uma parcela que com- ma'is de cem funcionários referência a comunicação neral Rondon" , deMassa- sionais em contabilidadeplementa d va:lor do salá- este abono, con,forme a- telefôriica de Massaran- randuba, forma este ano, e magistério de 1.a�a 4.8rio mínimo regional. Tem nunciou o sub-gerente da . duba para outras cidades. a primeira turma do curso série, uma velha asp i radirteUo a este abono quem CEF, Mauro póla. "I�to vi- Atualmente existe somente de 2.° grau, composta ds .ção da juventude estudanestiver cadastrado há p.elo ria de encontro aos inte- . um Posto de Serviço para quarenta e nove alunos, til da "Capital Oatarirrenmenos cinco anos e ganhar resses mútuo's das lempre- uma grande demanda de distribuldos nos cursos de se do Arroz".até cinco vezes o salário sas e da própria Caixa", usuários. técnico em contabilidade

mínimo regional. d'·sse· .

té
.

d 1 a 4 aI '. e magls no e . a .

De outra parta, já foram sérle. A solenidade de for
adquiridos pelos massa- matura está marcada para

.

'randubenses, os primeiros o dta 15 de dezembro, nas
aparelhos telefônicos que dependências' da Socieda
serão instalados no munl- de Desportiva e' Recreativa'
cíplo, obedecendo uma re- Tiro ao Alvo Massarandu,:"' Av. Get. Va·rgas, 847
lação prioritária de usuá- ba Central.
rios, mesmo porque' o nú
mero de 'telefones destl
nados, nesta primeira eta

pa de funcionamento da
Oentral é bastante limita
do. Todavia, acreefita o

Como detalhe, a d;fe!ren- . AS DATAS
ça entrEt·o PIS e o PASEP,

, é. que re�be O' PIS quem
traibalha lern empresas par
ticulares e o PASEP, quem
desempenha· funções em

empresas lesta,talis ou liga
dos

-

a ela. Estes recursos
são aplicad'os em emprés
timos ,e investimentos que

. visam ao desenvolvimento'
, social, e econômico do
País.

'

EM JARAGUÁ

A é�emplo das demais
- cidades, em Jaraguá do
Sul também inicia-se o pa
gamento na segunda-feir�,
e a Caixa Econômica Fe
deral, agência local, apre
sen,a' inovações quanto ao

pagamen,to do PIS. ,�
.

que
pela primeira' vez 'sera pa-'
go nas empresas;".leste ano
na

.
Eietrom'otores Weg,,

Breithaupt" Marisol, Indús-

Os empregados não.fun
cionários das empresas
citadas,· deverão, per; via
de' conseqüência, obede
cerem ao que determ'ina o"
escalonamento, pOJ'l mês
de nascimento, para paga
mento do abono (14.° sa

lário) lei rendim'et1,tos, cor
responden,te . ao exercício
79/80: JANEIR'O - de
06.10 a 31.03,81; FEVEREI-

: RO - de 13.10 a 31.03.81;
MARIÇO - de 20.•1'0 a , ",

31.03.81; ABR,iL - de 27.10
a 31.03.81; MAIO - de
03.11 a 31.03.81; JUNHO·
10�11 a 31.03.81; JULHO -

de 17.11 a 31.03.81; AGOS
TO - 24.11.80 a 31.03.81;
SETEMBRO -,01.12 a

31.03.81;
.

OUTUBRO
08.12 a 31.03.81; �OVEM.,.
BRO - 15.12 a 31.03.81 e

DEZEMBRO 22.12 a'
31.03.81.

JASC:· Aulas serao

parai izadas já' 'no dia l3
A 19.8 UCRE - Uni

dadSi de Coordenação
Regional de EdIu.cação,
a,través de sua titular,
Professora. Iris Barg
Piazera, aCOlhendo soli
citação da CCO, comu
nicou ao Presidente da
Comissão Centtal Orga-'
nizadora dos XXI Jogos
AblSlrtos de Sànta Cata
rina', que os estabeleci
men,tos de ensino per
tencentes à rede esta
dua'l de ensino,' localiza
dos em Jaraguá do Sul
e Guaramirimi, �araliza
rão suas atividade$ já 'a
partir do dia ,13' deste
mês, plJ)ximo sábado,
retornando às ativida
des normais somenle no
dia 29.

rold D�rnbusch, E.B.
Euclides da Cunha, e Es
colas Reunidas Julius'
IKarsten, todos de Jara
guá dó SuJ, além do Co;;
légio Normal . Prefeito
'Lauro Zimmermann e

Grupo Escolar Almiran
te Tam.ndaré, de Gua
ramirim, num total de 10
estabelecimen,tos .� en-
sino.

.

Estes {estabelecimen
tos já se adiantaram a'o

calendário escolar, re-

'cuperando lanrtec'pada�
mente no mês C!I!e julho,
dSi modo que fosse a
tendiela â solicitação da .

CCO e- cedido os locais
para 'arojar as delega
ções.

Da rede municipal de
Esta decisão se apli- ensino, Slegundo o Pro

ca' apenas aos estabele- fessor Dolçídeo . Menel,
ciinen,tos de Ielnsino que Inspetor Municipa.l; não
abrigarão 18m suas de- funcionarão apenas es

pendências . as várias tes estabeleciJ:nentos:
delegações proceden- Grupo Escolar Muniei
leIs dos' eIiversos pontos; pai'Albano iKanzler e as
do Estado e que aqui Escolas Reunidas Alber
estarão participando, to Bauer, Oristina Mar
das competições relati- catto e 19 de Abril. Es
vas aos XXI JASC, a te- ,fes também, leim J·ulho�

,
'

rem lugar de 17 a 25 de se ,adiantaram no calen-
outubro próximos.

.

dário letivo.
Isto significa, portan.. O Colégio São Luis e ,

to, que os demais esta,. !O Divina Providência',
belecimentos

_

de ensino da rede particular, igual:'
'

!pertendentes, à rede e� ,mentSi não funcionarão
taduaJ, funciona,rão nor- no período, aC'Ompa
malmente. Apenas, dei- nhando desta forma a
xarão de funcionar os paralização das demais
seguintes: Centro Ihte- redes. o. mesmo' ocorre
rescolar de Primeiró com a Faculdade de Es
Grau "Prof. Máriº� !Kru- fudos Sociais, mantida
tzsch'�, E.B. Abdon Ba- pela 'Fundação Edúca
tista, E.B. Prof Heleodo- cional Reg. Jaraguaense
ro Borges, E.B. Holanda uma "'SlZ que as suas de,.
Marcelino Gonçalves, pendências servirão pa
E.B. José Duarte' Maga:- ra abrigar , a delegàção
Ihães, E.B. Roland Ha- de Brusque.

'

. Secretário ,An.dreazza
,

\

A Associação dos Enge�
nhe'iros Agrônomos - Nú
olea Litoral Norte, ,presidi
da pelo eng.o 'agrônomo
Paulo D'emo, promoveu on

tem à noite" a, vinda do
Secretário da Agriciultura
e Abastecimento para Ja-

raguá do Sul, quando às-
20h, no auditório da Asso
ciação Comercial e Indus

tri�l, participou de mesa

redonda sobre "agricultu
ra". Hélio Andreazza parti
cipou da mesa redonda
promovida pela AEASC -

Para Paraninfo, foi es
colhido, o Prefeito Munici
pal Dávio L'eu, para Patro
no, o Deputado Estadual
Ootacílio Pedro Ramos e,

CSucesso O' Festival da,Can.ção
, Com um total de dezes- nalista Rivadávia Rassele.
sete concorrentes, realí- 'Com um total de 61 pori
zou ..se dia 27, . sábado, o tos, Margareth 'Rozza, com
III Festival da Canção Ja- a músioa "Foi Deus Quem
raguaense (FECAJA), pro- Fez Você" foi a vencedo
movido pelo Centro Cívico ra do FECAJA, recebendo,

. Estudantil "Coronel Emílio por isso, Cr$ 3 mil; em se ...

Carlos Jourdan", no Cine gundo lugar, com a músi
Jaraguá, que apanhou em ca "Rasta-Pé", a dupla
suas dep,emdên.cias bom Mário C. Poffe -El: Ademir
número de j'ovens, estu- Koehler, que reoebeu Cr$
dantes prinCipalmente, que 2 'mil (59 pontos) e, o ter
foram prestigiar o Festi- ce'iro classificado, o úniéo
val. ,O Cónjunto Mus,ical com letra 'e música' de
"Tone de Comando�' à- sua própria ',autoria, Wil
companhou os candida- mar Lurs Bortolini, com 58
tos, cuja somatéria -final pontos, recebeu Cr$ 1 mil,
variou d� 33 a 61 pontos, , além de medalha por a

dados pelo júri, formado pre,sentar música de cam

peia Profa. Iris Barg Pia- posição própria, o samba
zera - ,Diretora da 19:a "Salve >Q Operário'\ Wil
Ucre, Irmão Frederico Un-' mar Luís, é- também fun
terberger ...-- Diretor do cioÍlário qa Organização
Colégio São Luís', Prof. Contábil <tA. Corriercial".
Alufsio Gesser - Coorde- O FECAJA foi; realmen
nadar _

do Centro CJvico; -, te, suçesso,' e provoü que
'Prof. Durval Borba N'eto, 'a juventude quer partici-
jor'nalista Flávio José "par e mostrar o que sa�e,,

Brugnago - do CorreiQ c1p no entanto, .
necessita de

Povo, Helorsa Hertel - oportunidade. E as cportu
representante do Centro nidades aparecem somen
Cfvico e o radialista Eliseo te quando se promove al
Ubiratan Tages - da Rá- go, e nós, neste sen�id'o,
dio Ja raguá. A qpresenta-' estamos aquém, aliás, mui-/
ção esteve à cargo do jor- �o aquém.

,

Exército 'co-nsidera
ínqice de aptbs' ,em

bom
JS

No período de sábado a

quarta-feira (27 a 1.°), cer
ca de quinhentO's e trinta
jovens da classe 1962 efe
tuaram ,inspeção, de saúde
�m Jaraguá de Sul, nas de
pendênci�s âo Baependi,
através um grupo de mili
tares ligados ac 62.° Bata
lhão de Infantaria, dei JOin'
vjIJ,�, .

além· de funcionários
da' Delegacia e Junta do
Serviç,o Militar do Municf
pio. A presidência da Co
missão de SeJ!(�ção esteve'
confiada ,ao Capitão Sa
randy.

'.

tau ainda que foi baixo o

índic,e de jovens alistados
e que não particip,aram da
inspeção de saúde, pod,en
dia os mesmos, agora, di
rigirem-se no perrodo de
13 a 30 de outubro, em

JOinville, no 62.° Batalhão
IPe Infantaria, se apresen
târ. Caso não cumpram
com seus deveres, pode�
rão ser considerados re

fratários.
Idêntico serviço realiza

do em Jaraguá está slendo
realizado em São Bento
do·Sul.

'

E segundo' o Capitão A Comissão' de Seleção
Bi,anchi, entrevistador, e foi formada: pelos.' Capi
Relações Públicas do 62.0 tães. Sar�ndy e Bianchi, a
BI, fo'i muito bom o fndice lém dos Sargen�os Demer
de aptos em Jaraguá do : val, ; Roque, Magalhães,
Sul, .ßm torno de,' 85% do G.ilsonei; Dorneies, Tenen
total 'de inspecionados,' te Alberto (médico) e Ca-

,

dos quai:s, acredita, 50% bo Filho Da Delegacia e

deverão ser incorporados ,Junta do Serviçc Militar de
em 1981 às fil'eiras do E- Jaraguá do Sul o Capitão
xército, Nacional, em Join- Bahia, Osório Klein, Luiz
ville ou em Brasília. Adol10 Czemay e Paulo
O Gapi�ão Bianchi adian- Roberto Ramos.-

.

esteve . ontem em
,Núcleo Litoral Norte, com
sede em' Jaraguá do_Sul,
que deu":se em ,comemora,.

.

ção ao Dia do Ag:fônömo
que ocorre a 12 de outu
bro.

da AEASC, dent'ro do pro
grama de comemoraçôes
à data," tem determinado
para o' dia tO, um tomeio
esportivo no Centro- SO"
cial Urbano do Ita,um',' em
Joinvflle e, jantar, 'dia 11,
no Tanminhof.

.
O Núoleo Liforal Norte

VÁAO

"GARTENHAUS"

Sistema de produção
para melhoria da'
pecuária

c leiteira
Para' orientar os produ

tores e técnicos do setor,
visando o .aumento da pro
dutividade do rebanho lel

telro 'estadual, a Estação
Experimental da Empr�sa.
Catarinense de Pesquisa
Agropecuária - Ernpasc,
em Itajaí, instalou em sua

base física um Sistema de

Produção d'e Bovinos de
Leite.

Segundo o' coordenador
do projeto, engenheiro a.,.

, grônomo Carlos Paulo Vet

terle, o Sistema nada rnais

é do que uma simulação
do processo produtivo, nor
malmente utilizado na re-.
gião, só qué procura ote
recer alternativas técnico
-econômicas superioras às
em uso pelo produtor de
leite.

Marisol promoverá festa
,

homenageandc as

crianças de
Jaraguá do Sul

. ....

,No próximo dia 12 do
C'orrente, com infcio às
eh, te:ndo cornO' local ã
sede da Associaç�o Re
cre'à,tiva Weg, a empre
sa Marisol S.A. .....;.. In
dústria do Vestuário irá
promover interessante e

sugestiva festa, home
nageando a criança d'e
Jaraguá dOo Sul.
O acontecimento está

sendo e�per.a'do com e

norme exp'ectativa pela
petizada, já que as atra
tivos anunciados' prome
tem muitas alegrias e

bastante animação ..
A Marisol distribuirá

brindes à todas as cri

anças que' comparece
re'm ao even'tO', além de
�valiosíss;imos prêmios
como bicicletas de cor-

rida, bolas de futebol,
skats e patins.

. A participação' da cri
ança consiste n'a píntu
ra die' desenhos sobre
pape:1 e, mesmo que
chova,' a festa não terá
problema de interrup
ção, pois' se desenrola
rá dentro do . Pavilhão

. coberto da Recreativa"
Weg.

\ '

A MarisO'l S.A. está
de parabéns por esta
feliz iniciativa, pois' a
congre'gação ,das cri
anças jaraguaenses 110
"Dia Marisol da Crian
ça", nada'mais é do
que uma demonstração
do interesse que

- esta

Empresa tem na promo':'
ção das boas ç:qisas.

'Sociedade de�Atirad'ores . Progress'o;
Jaraguá do Sul - SC

ASSEMBLJIÉIA GERAL EXTRAOR'DINARIA .

EDITAL· DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os senhores sócios desta socie

dade' para se reunirem: em, Assembléia Geral Ex
traordinária, a ser realizada no dia 13 de outu
bro de 1980, com infcio às 20 (vinte) horas, na

-

Rua Jorge Czerniewicz, 590, nesta cidade 'i' Es

tado, a fim de deliberarem sol;>re a se'guinte
ORDEM DO DIA:' .

a) - Eleição de Diretoria; .

b) - Outros assuntos de interesse soc,ial. '

NãO' havendo na hora indicada, número le

ga:! paFa instalação da AGE em primeir'â co�vo
cação, a mesma se realizará 1 (uma) hora após,
no mesmo dia e local com ,a presença de qual
quer número de associados quites,' e em oon-,
dições de votar. '.

.

.'
.

Jaraguá do' Sul-Se, 1.° d,e outubro de 1980.

Sócios: Hans G'e'rhard Mayer
Eggon João da Silva

C: í;rado Riegel
Alfredo Mohr

':s,i'O' Enke

Sociedade
.

Recr�ativa
.

ALVORADA·
CGCMF N.o 84433036/0001-59

ASSEMBLJ�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA
\

1
� ...',

Pelo presente 'Edital ficam convooados to-
dos os associad'os desta Sociedade, para reuni

rem-se em Assembléi,a Geral Ex,!raordinária, em
sua sede' social,' sita em Rio Cerro " - Jara

guá do Sul-SC, no próximo dia .12 de outubro,
de 1980,' às 8h30min em primeira. convocação,
às 9h em segunda convocação ou, às 9h30min
em terceira :e última convcoáção,' com qualquer
nÚmero de assqciados presentes, para tratarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- Assuntos .gerais de interesse da Socie- .

dade.- .

,Jaraguá do Sul,; 03 de outubro de' 1980.

. GÉnhardt Schür1k!é - Presidente

Em Santa Catarina a pe
cuária leiteira localiza-se,
principalmente' nas áreas

do litoral norte, alto e mé
.dlo vale do Itajaí, grande
Florianópolis, Tubarão e

Lages. De acordo com a

CEPA-SC, o número dava..

cas em lactação em 1979
.

farde 37'1.357, com uma

produção de íeite de ....
406.636 rntlhões de litros'
ano. O Ieite ocupa o sexto

lugar em importância en

tre os produtores agríco
las .catartrrenses quanto ao

vator da produção" sendo

superado somente pelo mi

tnó. rnadelra, carne sutna.
fumo em folha e carne-de
aves.

.

Além do aspecto eco

nômico, asclarece o eng.�
nhelro agrônomO, a bovi

nocultura die leite, tem

grande sentido socià!. Isto

porque, nas prlnclpals re

giões
-

produtoras (inclua
-se, ai;'uaraguá do Sul), a
maioria das propriedaáes
possuem em média de 1�
a 20. hectares, caractert

zand'o-se por um
.. sistema

misto de exploração (agri
oultura e pecuária) �m
que a produçãO' d� I.elte

desempenha papel Impor
tante na formação da r:en

da familiar ..

, Por outro lado, ressalta
o técnico, os índic�s de

produtividade desta ativi- .

dade são muito baixos, va
rial1do de 1.000 a 1 .500

litros de .Ieite vaca/lacta

ção '(o Sistema propõe a

tingir 2.750 litros). Isto se'

deve> prtncipalmente à ali

mentação _deficiente" ttaco
nrvel zootécnico do reba
nho '.e ,aoo p'recár:io estado
sanitário, do.s_ animais 'on

de as 'parasitoses ;:_ ver

mes f carrapatos -::...cau
sam grandes prelulzoS.
Além disso ela é consi
derada uma atividade su

ptemehtar peJa lÍ1aiori€tJ

proprietários.
.

'

Diante' desse -quadro; a '

instalação de um: Sistema,
de Produçã� de Gado' de
Leite na Estação ,Experi
mental de Itajar, da Em·

pase, é de vital importân-
,

cia para o desenvolvimel,
to deste setor agrop'ecuá
rio não somente como

m�del,o· d'e criação ne qual
'são empregadas às tec

nologias disponrveis ao

alcance· do pecUarista,
mas, num plano maior,

.

com o objetivo de _testar e
.. adaptar novas tecnologias,
avaliando su'a praticidade,
e economicidade para pos
terior divulgação ao pro
dutor.

Combustíveis
.

majora�'os_ e

gasolina vai

a CrS 45,00
O litro da'gasolina pa'

sou a custar Cr$ 45,0:0 a'

partir de, zero hora de on,..
,

tem, com o aumelnto de

18,4% determinado pelo
Conselho Nacional do Pe-.

tróleo, dentro do "pacote"
(te medidas aprovadas p.e'
Ia Comissão Nacional de
Energia para conter o con

sumo' de combustíveis e

derivados do petlról.eo, tlen
do em vista os desdobra
m�n,tos da guerra Iraque-
..Irã. ,Desta ,maneira, além
da gasolina '8, Cr$ 45, o gás
de cozinha foi a Cr$ 235,00
o botijão com 13 quilos e o
óleo d;esel a ,Cr$ 17,30,
estes, os combustíveis
mais utilizados e conhe
cidos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


