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Número 3.108

. .

A.'�s9ci�ç�o�Çomerci'al elege
Q , Conselho' na segunda
Será no dia treze, se

gunda-feita, a eleição do
novo Cons:elho Deliberati-'

Encontros idênticos s'e

rão doravante realizados
anu8lmente, cong(egando�
os ex-alunos; como ocor':
reu eOIl) os fo'rmandos da

prImeira turma de estudos

1��,ive�,�c�u�o�s"e�·�p�e�e�st�r�es"�MeIM�II"������._�!S��
.

nas prÓximas horas, se- O S!ncUéa,to 'dos Empre-,

·rá a ponte 'Iavares So- gados no Comércio e Sin-
brinho,· na·ProCópio Go-

.

'di_c�to do .Çomé,rc:io' Vare-
mes, sob�e' o Rio Jara- 'jista de 'J,a;raguá do Sol.
guá, cuja .P!issagel11 fq! firm.a�am �cord,) de, Pro ..
interrOffi.r:;>iç!a h� r:nai� d� rogação. de. ,HOI:'t1ftO, cre
H meses,:' f':I�)uye'.atra- Tr�tid'i'�o :a vigorar d:.,;ran-
so eil) 's�u cronograma- �e a reanzaçâó dos, Jogas
d'e cOl1strução, o:igin�", Ab€if'fos .de, Santa Catari-
rio de v�rios'f,atores que ,nq, .no perrado de, :-1 i 3

sjJrgi(am .

no' -PElrfodo"
'

2!?_éf�ste m�s. ,S,egundó o
um dos quais, enchen- Cfocumento" 0.' tlerário co-
te. Tem '44 melros de mercial ser�' este, naquele
extensão. .

perr�do: C!Jmércio em ge ..

O aterro'está eonclur- ral - Nos.dias 17,20, 21,
ào, necessitando ainda � 22,23e24 de outubro� até

de uma camada asfálti- 19_ horas; no dia 18 de ou-

ca sobre a ponte. Fo- tu6ro (sabado)', afê 13 ho-

'ram mais de Cr$ 4 mi- ras e nó dia 19 (domingo),
Ihões invesUdbs, somen- fecllaéfo..,

.

te na construção,
.

que,
Os supermercaéfos, nos

/
como ãoutra, .

deverãO' " afas '17 e 18 (fe outubro,
ser inauguradas no pró- (fes" ,7h30min,. às 20 horas
x,imo' final-de-semana, '.1ft - fê'çIlJl! para o almo-

inclusive com a preslem- 'Ço:-�éna 19; domingo, das

ça do Governador do 71l30mln às 12 horas.;,(jJas
,estado Jorge KondeJ. 20,�'1 e 22 de oútubro das

7hSOmin ás 12h' e das
'Bornhausen' e do Se-

13h30min às 20-horas.
cretário doa Transpor- .

�
,

tes e Obras" Esperid'ião
N,os (femais dias o· expe"

.. itlenfe' 'será: norníal.Amin Helou Filho, :entre. "tfacora,O firmado entre
outras autoridades.

()�. 'preddentes Alfredo
!l'enzrt�tet e Bruno B,"e'·
ttiaupt, respectivamente,
obr:iga.a tqdas. as, firmas
'comerciais e seus empre
garjq�, em Jaragu,á 00 Sul.
a cU[l1prir�m o'. disposto",

, Liberada . a

"'ponte- :sobre
o 'Rio- do Cerro

. j

Foi aberta quarta-fel
ra, dla OS, ao tráfeqo, a
ponte". sobre o Rio do'
Cerro, na Barra do Rio
Cerro, imediações .da
Malw:ee, de 36 metros '

de cernprlmento, cons-

. truída pela' Construtora
Marna Ltda., de Curiti
.ba..�á-obra, -toram apli
cados recursos supe
nlorés a dois milhões
de cruzeiros, afora o a

terro e asfaltamento do
seu, le,ito,-' vindo' repre
sentar num empreendi
í;néntº�. de

.

vulto que a'
P.�feit,u�a Muni-cipar' de
Jaraguá do Sul entrega
à comunidad.e, prll'ci
palmente para aquela
progre,ssista região. .

Outra obra quê será

.-� ,

Apresentação dos
projetos'

O prefeito V. Bauer e

o engenheiro ArieJ Ar
no Pizzó'latti,

-

participa
ram terça-fei-ra,"ila Ca
pital, de �euniã'O com o
SecretáriO'

.

dos".. Tráns
por.tes e Obras e os de':'
mais das ,c,idades de'
porte' médio, ocasião
em que 'foram apre:sen
tados os projetos ",prio·
ritários dos municípios,
analisados e debatidos: -

Járaguá do ;I.$ul, çonsi:
derou ,nos projetos, co
rno prioridade máxima
·para 'O prÓximo' ano, a

p�vimentação asfáltica
das ruas' Walter .Mar
quardt, Ange1ó Rubihi,

. .

Hor�cio Rubini, - Padre
Alursio Boe;ing, Bértha
VVéégê ,e José Théodo�
ro Ribeiro, inclilCdas no

programa de transpor-,
tes para economia de.
oombustrveis.

vo da Associação' Oomer-'
CÍ'l3i1 e Indústrial de Jara
guá do $,ul, como somen
te-uma chapa concerren
te, formada por empresá
rios ligados ao Coméroio
e indústria, um dos quals
será .apontado para presl
'dir a.entidade por manda-

,
. to de um ano e relelção :

por mals um período, co
mo de praxe..

..., _,
.' I

Papa o .Oonselho -Dell
beratlvo foram indicados:
Eggon João 'p'a Siiva, Wal
dir Octávio Rublnl, 'José
-Carlos Neves, Udo Wag
ner, Luiz 'Antônio Grubba,
Hans Gerhard Mayer, João
Waldemiro Hohl, Ralf Ba

-" tho Hermann. Rivadávia
, Ressele,· Bruno Breithaupt.
Ädalbertq Zanoni' Brito,
Octaviano � Uombardi,
Luiz Nfcoloaelli, OsWaldo

•

Pereira, Mauro 'Koch e

lWan:a�'r Weege. Para o

CQnseltlo Fiscal· - Efetl
vos:,Henrique Reis BergaliÍ
Werner Schuste'r e João
Batrsta Prim. Suplen'fe:
Wlhn_ar Ulisses'Ullrich, A
ndor L:ueders e Waldemar'
Behllng.

,

.

Comemorando seus

quinze anos .d'e fundação,
a MarisOl S,A..-- Indús
tria do Vestuário estará
premiando,a seus cola.bo
radares' com u-ma gratifi-

�

cação especial de' aniver
'sário, cOnsistindo em cin

qU'�n.ta. pór cento ,de sal·á-
-

rio' percepi.do
'

em 31 de

março de 80, para todo co

laboradar com mais de

11m arto de .atividades, na
le'mpresa

.

Os demais que não ti
nham completado ainda
um ano tle serviço, rece

berão suas gratificações
proporcionalmente ao tem

, Ex-alunos
,:da F E S

confraternizam-se· ,

Sob, a coordenação de

�aldurno Raulino,. Tarei
sio Küster 'e Arlete Osso
wSki, os ex-alunos da Fa

culdade de ESitudo·s So

ciais da Fundação Educa":
Ci�onal Rleigional Jaraçua
ense (FERJ), que se for
maram no ano . passado
em Licenciatura. Plena;
reuniram-se quinta-tetra à

/

noite em jantar de confra
ternização, no Itajara, em

encontro que objetivou re

ver coleças e proféssores"
de 'faêuldad'e; Além'do 'jan- ,

tar die confraternização,
muitas surpresas surql
ram para um ambiente

mals fraterno da comemo

raçãe,

Jasé· abrem·" na • sexta-feira.
I· .. visita ... governamental. a Jaraguá .

. . ,. ....
. ..

.

... �

. Em meados da próxi- Ie com o eoordel1ador 10h - RIe'Cepção ao Ex- NA. Local: Clube Atlético

ma semana começam a SocIBÍ "osé Carlos' Ne- oelentissiino' Sr. Gover-, Baeplend; - ,Rua' Augusto
chegar a Jaraguá do Sul ve$ 'es�o prleparando e' nador do Estado de SC, Mielke.

.'

•
�
,as defegações que parti- que, palas informações' Dr. Jorge iK. Bo'rnhau· 22h30min, _. Jantar no

ciparão dos ·XXI JOGOS recebidas, Caiusará verda- sen e comitiva. Local: Clube Atlético Baependi.
ABERTOS DE SANTA CA- deiro impacto. "

Prefeitura Municipal., Local: Rua Augusto Miei-

TARINA, também a im- E, caso chova no dia, o Uh. - Visita ao. Estádio ike •

prensa � elementos en- '-que certamente empana- do Clube Atlético Bae-' .

volvidos na, parte ·técni':' rá o briilhó, a abertura pendi. Local: Rua Augus- DIA 18.10.80

co, organizacional .e de dar-se-á no mesmo horá- to Mielke:

apoio, transformando o rto, no G'inãsio de! Espor- 9h30min - InauguraçãO
município dur�nte nove tes' Artur Müller. Não se-

'

. 1411 - Visitai àSI praças da Ponte - "Tavares' So
dias, na "Capital. do ES!- rão cobrados· ing�essos, esportivas onde se reall- brinho", sobr!el o Rio Ja

par:te·:Catarinense�·. Aqui, tampouco durante os jo-, zarão as competiç,ões. 'raguá. LOCaJ: Rua Ce·l.

os últimos detalhes vêm ,gos, 'Iem nenhum 10ca'I de 16h '- Inauguração· das Procópio Gomes - de Oli-
-

'

sendo ácertados, para o competição. Linhas die Eletrificação wira.
brilhiantismo do aconteci- Rural, das Tifas Schubert, 10h - lriaug�ração da

mento. G'OVERNADOR Funil �equeno, Funil Ponte' ·"Bertha Weege",
Grande, Terezinha, Rib. ,sobre o Rio do Cerro. Lo- '

O· Chefe do Executivo Cavalo e Braço do Rib. cal:' Barra do RiO' Cerro..

Municipal definiu ontem càvalo. Local: Salã'o da 11h - Sessão solene da
"A àbertura oficial dos pela manhã, o, programa Soco Sport Club Estrella, Câmara de Vereadort!S - .

JASC será na próxima oficial, d� ,y:isitli ,g,oyerna-' Mereu Ramos, após, co- Entrega do Titulo de "Ci

sexfá'-felra;
.

dia c 17" 'l.s mantal a Jaragua 'do Sul, quetel, aos . presentes 0- daidão Honorário" ao Ex

. 19h�Omin, �o E�lo M. permanecendo- aqui. por fer.eci�o pelos; benficia- �Ientissimo Sr. Gover-

•

WillIe1m,· 'do�, Baép8Í1di. -�dois di'as. Será este o dos .com as Unhas de ele- nador do E,s,tado, Dr. Jar-
Uma série. de surpresas programa que o Gover- trilicaç�o rural. _ g,e. iKonder Bornhay,sen.

'estão, reservatlas
.

que' a na'dor J9rg.e iKonder Bor- Local: Agência do Sesi-,
chefe do cerlmonlat, Pro- nhausen e comitiva cum- 19h30min' - Abertural _ Rua Walter Marquardt,
t'easf?ra Clotlldls Catanna prirlo:" dos XXI JOGOS ABER- 835.

.

Wlerc:rerkelJer,
.

Juntamen- DIA 17.10.80 TOS DE SANTA CATARI� 1.2h _ Encerramento.

ABERTURA'

í"os postos de vaci�a
;:51" t,sóalhad:"",: p�!o Mu
"', "'fJio, no Alba 10 Kanz
lo' '�c.1 onde rea ist rau-se
rr 'lior número di animais
vacinados (553 seguido
na

.
Holandô G�nçaives

(255) e na Duarte Maga
'I' lies (228). " ,trttllo do
!="c;cri ór!o da C"lasc sa

Hen+ol"a matur jlidade dos

Eôoo Jaossen
..

preside a-- . Yaçip�ç.âo·
.

. FORM:�; ��M����R�:g�:!"A DO

J:xecutivã do PDS em Jguá., anll-rahlea
o

. rA��e�!1� �op��:' ��;: hO�S"���:���:'d� J�
-o Partido Democrático' dente e o pFóprio José'· supera os 100 /0 : �:t:�d���ini8�,a�;n:r�� �� �:���� e��:if���la ����:=

Social (PDS), elegeu do- Carlos Neves, Vice-Presi- , .' out�bro, a,Diretório Mu- me, _os' convencionais a-'
mingo, dia 05 a Comissão dente. A seóretària ficou .� Secretaria da Agncul- nfeiRal d,o P.artido Demo,,' prpvar-am' a chapa única
Executiva Municipal, em à cargo de Adolar Klitzke, tura � do Abastecimento, érMico ,So'c iai (PDS), de apresentada' para a Co
Jaraguá: do Sul, .em pleito vere'ador . el!3ito pe�o ,par- 'através da Campanha In- sU$tentação ao Go',ierno. missão' E;xecutiv&. 'do�PDS

.

ocorrida nas' dependên- tido da o-pOSição, mas a- ,e tegrar de DeSenvolvimen �m .totaJ de 107 conven- da' "Oa:pital Catarinense

/cias do Báependl; com gora indentificado às' hos- to Agrlcolia de Santa Cata- cJQnais v'J�éi'ram" verlf'.::.an- de Arro'z":' São estes' os
um total de 192 conven- tes governisitas,' 'e a te- rina, Prefeitura Municipal do-se a.o fina' da ap�.ração membros: Pres,idente _.

cionais depositando seus souraria _coube a Guida e Rotary Club de Jaragu,á' apenas,· .rês votos COl1tq�·, Silvério Orzeohowsl<it V!-
votos nas urnas, dos 275 Francisco �Sc�mitt.

-

.' do Sul, com ·a particip-a- rios'a chapa únic�' apre-' ce.:Presidente - Ralf Rein-
filiados ao Paltido: E a ção' da Ac'aresc, Distr'to ·sentada.· ke, 'Secretário _....;;.. Sebas-'
presidência da Comiss'ão Bandeirantes, 19.a Ucre, Desta forma para Dele-' tião Jorg'el Cúrcio e Tesou-
Executiva, democratrca- . para a suplência, Eu- InspE'toria.Municipal de gado à Convenção Regio- reiro - Zeferino Kuklinski. '

mente; coube ·ao Verea- gêniO Gascho,� Vitório Laz- Ensino e Imprensa promo nal do P.artido, a escolha Para 'supllente' foram elei-"
dDr' Ie tr,ser do Governo' zaris, Paulo Sá:rti Garcia ,,�u d� O� -a i 7 de seterr,- ,recaiu na pessoa do Pre- tos _ Carmelino Dolsan,
na Câmara, Enno Janssen, e Wa'ldemar ROW9', foram· bro \'0 Municrpio, carr. )�- feito Dávio Leu, s6ndo su- Scepan Praw:utzki,-' Antô·:

. os escolhidos. O deputa nha oe vacinação ant;-ra· plente', ° Vereador Irineu nio Jair Pessoni, Alfonso'

O_Di��tório MUI1Íoipal.dp. do Octacfli� Pecfrp Ramos tl ca 'visando atingir a po': Manke. Kre>is e' Lauro Delling.
PDS,

.

àpres:entou chapa será o delejgado, do PDS, _pu,açâo' canina e felí,Ht.

'dupla,' á primeira delas jaraguaense na Conven- 1

. com 'Enno Jânssen na pré� ção Regional e Lourenço Segundo o Dr. João Ma-

sidência
'

e José Carlos' 'Gressing'e!r, suplente \
de' noel Marques,. m�dioo-\:e

. Neves na vice e a s,egUn- delegado.. terinário responsável 0,"'0

da" com Neves ã presidên-
., ' Fscr'f6rib da Cidasc em

cia ,e Janssen Ei vice� con": Jaraguá do -Sul: '0 'obíetl-
vencioriais teriam oportu- Enno Janssen vo da campanha era o de

nidade de optar, no en- atingir quatro mil 8l"'Jinals

tanto, como Gê Neves vaci'ládos, no entanto, â

"abriu mão" de concorrer Conhecidos os resulta- 't'!:pectativa foi superada,
ao cargo. máxil1lo, Énno dos do' pleito o Presiden- . 8Lin9indo�se a 4.144 an!

Janssen foi eleito Presi- eleito Enno-Janssen, rei- maiS' entre cães e gat0s..
,Iterou agradecimentos

. Salieptou que esse nöme

aos seus companheiros, ro pC't1eria ,set acresc;c'c
destacando' a responsabi- raso I,ão' se registrsssEw
lidade de que o-cargo ófe- advers':_oadec; climálcas.

rece, posteriormEmte afir
mando que o "nosso- Par
tido deverá ter em breve

,sua sede própria,. o'nde
po de serviço. '

..

todos nós em reuniões que
A exe.!!lplo de' muitas ,aU aeverão se' reAlizar,

indústrias do I:stado, � faremos nos ouvir para' a�
Marisol 'está 'cada' véz charmos. soluções para o

mais inte'ressàda em va� perfeito entrosamento do
lorizar' e l10mem

- dentro Povo €' Partido, e mos

de{ súá Empre'sa, com Ú'ei- \trar-nos-emos, imunes' à-o'
namentos, >reconne'ciméri- den;lagogia e aos intere::-
tos e promoções,

-

pOis eh- ses, .para pugnar tão, so

tendem os direto're,s -que mente para 0$' elevados:
desta form'a seús' funC'io- 'Interesses gerais". .

nários sentir-se-ão esti
muladDs a colaborar ca

da "éz mais para o prQ
gresse próprio, da em

presa e do municrpio, re

conhecido merecidamente
como o terceiro parque
fabril de S'ánta Catarina.

,
....

Mar.isol gratifi�a -

..

'

funcionários

Nos lase eo'trada', será,
. frangueada" a��, -pú�lic,Q

Em n�nhum local de

c,ompetição será cobra ..

Cio ing,resso, mesmo

que simb'olicamenite. A,'
decisão expi'lessa foi to
mada 'pelo Prefeito Mu

nicipal Victor Bau.er é

,ratificada pelo Vice-Pre
feito e ��e�idente. da
Comissão Central Orga
nizadora dos XXI JO
GOS ABERT'OS DE S.

CATARINA,
•

que, tle!r�o
inicio na próxima sexta

-feira, dia 17, com aber
tura solene no Estádio'
Max Wilhelm; às 19h30
mino

,

, Bauer Ie Sch'ünlke sã'o

de-opinião de que todos'
devem ter ii oportunida-'
de de assistir,' 'as com

ple'tições, em qualquer
praça esp�rtiva, sem

ônu;;, sempre com vis
tas a incentivar e aplau::"
dir os atlé'as catarinen
ses, por ocasião dos
XXI Jase.

Esta decisão e a·

certad'íssims', sendo a

pfim�ira que -tal ocorre
em. Jogos Abertos, ser
vindo como uma mpti�
vação a mais para pres- .

tigiar .0 maior acont'eci
mento do es'p'orte ama

dor ,C'atla1rinensel, qu.e
reunirá milhares de a

,tletas, 'dirjgentes e·téc
nicos, além de ,turistas .

e, visitantes.
-

AULAS
.

OS' . estabelecim.entos '

de ensino' das- redes

particular,' estadual" e

municipal que se'rvirão.

pam alojal1lento, parali
-zarão neste

- sâbàdo
.

suas, atividadleS em vir
tude dos ,Jogos - Ab�r·

.

tos, retornando normal
mente apenas no dia 29
de outubro. A partir'de
segunda-feira começam
os' trabalhos de retira

da dos móveis (ias sa

Ias de aula e coloca

ção_de beliches e: col

chões; pois que na quar
ta-feira inic'iam a' che

gada das delegações.

Seoundo Janssetn;, o'
PDS -'irá procurar incre
mentar ·r ovos correligIo
nários, com vistas as elei- ..

ções ,de ·,982 e 'preparar
candidatos para as mes-

proprÕt'isIi09 '1. animais
elT' 'i. ciná-Io"l, e"i!a"do o

t:�co de. contam,n�:ção'pe·
Ia 'raiva, salvaguardando
a r..: Dulaçãol u, bana e r 1-

ral e protegendo o reba
nho 'bovino, equino e sur
no do' riscQ de adquirir a
'doença através de mor

deduras de animais doen
tes.mas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Visloria geral

MIRANTE SOCIA.b
Na terça.:teira. foi efetuada a vlstona final::. dasAniversariam hoje, sábado '. ' -. obras esportiva,s �Iã eCO, com vlstas aos Jogos Aber..

.

Sr. Llndo, Ifo Scllf'nidt, e.•m·· ,.
'.

. '_" . .; \��. '

.....
, tos, .todas em perfeitas condições de� uso. garantia' deItapocuztnho; .

Sra. Margit .<NO.SS.A GENTE _ NO.SSA, TERRA, _ NOSSO MUNDO) ,absoluto suceeso nas competições.
.

Horst Andersen, em Curiti- ,
-

, . . _*w_ . r

b '
. (EquIpe "CorreIo' do' Povo") '" "

a; sra, ,Maria, esposa do ," �. O Figueira convidandosr. Martin Henn, em Jara- , A Ccmlssão.Orqanlzadcra-da ' tradtctonal festa d'aguazinho; _Marly BarteI; �. Blumenau-Guaramirim Igrej-dJ Nossa Senhora Aparecida, da Ilha' da 'Figueira,�ra. Irene Stulzer; Edilson O· Governador do Estado; Jorg,e Konder Bornhau- . convidando parra os festejes d'estes"di,as �11 'e ·12,�·comt;>avid, filho de ,Ernesto se
.

d
. -Inémeraeatrações, missa amanhã' às 9 horas e soarê(Maria Id"a) To-rnelll',' Sra. n, anuncran o a inauguraçãO- d,a Rodovia Guilherme .

Jensen que I' BI .

�G ... _. d! para a juventude 'às 15 hOIl8JS1;'com "0 Gon,'unto Cruzei-Carolina Rosa L. Brugnago ' Iga' umenau a uarammm, passan b
Por Massarandubà ara de t "d

�

t -�d'"
- . ro dOI·Sul.·Funcionará completo serviço de bar'e restau-

_ Sra. Helena Schmitz
.

' .

, p '. n ro 'e quaren a I·as, apro-

Brugnago.
xlmademente.re :le'ito-da-rodoViälãJÔi ãber:toào�tiáfe'9ó rante,' além do strudel e churrasco, f presença obriga-

A
• de velculos, muito embora estêja em construção trelChà t6ria ãestas 'ocasiões, multo aprecledos.: ónibus cir-

. nS,vre.rsHa"lrbieartmOap1K�a"'I"sheãr" Sr. localizado em território"rnasSáràndul:iêiíse. 'A rioucit oulare8;'"", 'em,·t;f·lversos "hdrários/ farão :0 transpette à
não�deixa-deser'eiXcelente.

-

\ .'\ ' '" .'. festa. ,
.... -.- ..

" ''';.�-' ;-
- _.-. ,,1', ", ,;,'

Walter Strebe; Vivialn, filha
_

••_;.
o. _._, • ...".: '", ., d.' ".

de Jaime (Alzira) Mendon-
Leandro VilJarinho Guaramiri"; ':'e"a 'JCriança-2"! ,

'

.: "i'
�

.

ça; Eng.o Valber Vrej Mas- , .
o

Prefelto S·a'f,'m' 'Jos-é Dequêch, nós8'0 am I'g'ö "Turco",h S- P I Felizes da vida os amigos Joaquim Mires Villarl-caren as, 'em ao au o; estendendo convlte
"

para partlóI'p'a"ça'-o'
,

"na ."Ope'raçãoDia :13 de,outubro -. - ., � 1- nho Júnior (lnalva), com a chegada domingo', dia cin-
C· 2'" t áb d d 14 à 18 h "ISra, Maria". esposa do. co, �� 11 h50min na Maternid,ade 9alrlos Corre'ia, na nança .• nes e s i8J o, as s oras" no ca-

sr. Albano
.

Stinghen, em'l C?p[tal do "tstado, do pequeno Leandro Livramento çadão" da rua 28 de Agosto .. Como' atraçõês: banda
Piçalrras; $-ra. Regina, es... Villar-inho, ?9m �,5 kg. Seu irmãozinh,o Leonardo, de 2 de música, discoteque, show d.e calouros, córrida de' sa

posa :do .sr. Eugênio Gas- ano� e meIO, está também aplaudindo a vi'nda de Lean- co, desenhos, show de palhaços, além de'distribuição
cho (vereador)' Sr. SrIvio dro.•JoaqUjm _Jfillarittho é o Diretor dia Coord!enadoria de .b?las, refrigerantes, algodão docê' e 'piposà. e�à
Paulo Rro:doõhl, em Jo'in-} de De,sportos da SCET e o "hemelT!-{orte" dos Jogos agência do Besc, das 9 às 18 hOlas, , estará1abertà :à:

villa; Ro:s'ângel� Fãfima� Abertos, que te'rão inrcio na 'prõxiina"v�éXtS:-feir�,:8Igui esp�ra de-dönativó.s:pa;ra a ·jQp�[açãq.Cri�l'!ç·�,�2:'J11ue'
Ferrazza; Schirley S. Stein.- em Jaraguá do Sul ..Cumprimentos.a&'Casãll�111arinho 'vem mo.bilizando todo o Estadq�;'Uma G(�hde Fes.,..

Dia .14 de outubro "exte�sivos aos avós'e demais f�miliares:
.

", .!. ta para J-Ima Gr.ande Causa".
-)

_

1

•

", '" .

� ! J
•

M •
r _ , I *.__

... t.",
, ..."

_,:;}

Sra. ' Hilde-gard . Albus ' ....

\ - ,.',
• .

_ _.�. :
- -

'), � , f: :f -j' b -;;1.."':
Bar.atto; Sre,.� An_ifà Voi9�;'J Dom Honorato Riazera

.

: •

(
.

...,,�. E�os�,�,Cftt�tte, ",
.. -. �I�:t� n"· -, ,�,..,.,

Clóvis M8Jrcel:ino, Gonçàl-,L
I

, Nos.so qyeride conterrâ'neo, o Jaraguaense Dom A ��ocleqadq, .d.ß_Cultura AHrstica ae ::Huaguá d'o
ves. '

' : Honor�!ö' Piazera,' Bispo�de Lages, cQmemotândó nes- Sul, para a 'sua Exposição de'Arte, de 18 a 26 deste'
Dia 15 'de outubro -te sábado,.:tf'rá.:..11, seus trinta anos de "'sagração epis- mês; côm desenhos, pinturas em tela ou em porcelana,!,

Vva.. · Sra. Tereza Stin- copal. Opm.fJ:onorato éstá-de malas prontas para seguir esculturas, tapeÇialria' ou outros obj'etos ligados à arte,
gtlen' 'Leonor To:maselli"· à Roma, dia 23, junamente corn outro.s Bisp'QS das está esperando �st�s obras ne.�f�'ls�g_�,?:Cftl_ � tp.�M�-frl-,;
Sr. Àdolfo Bar:te.I, e'ril Ita� Dioc'eses de Santa Catarina e Rió"Grande" do' Si'll.� O re, na sede do Smdlc,ato dos TrabalhaCfofles das Indus- .

ipocuzinho: .:,,_ ,:�. .-.",-,., retorno dar-se-áno dia J de-novembro. trias,da Construção e do Mobiliário, das 19 àS_2,,1 ho-
Dra 16 de: outubro .' 'o, ,I, -:, '

.•
..;.......-

• �
� ras. Oualquer objeto de arte �pÕderá ; se"r exposto nl\l"

MarIa Schioéhét;' Srn,..1 De ida'de nova ,,: :.�
. ' .....

-

";' e_xpô, uma oPortulli.dade para o jaragliaen'se mostrar a-
Ärroria: esposa do'sr:Wal-� -Corr.emoraJlldo dia 17, sexta-feira próxima, idade sua oapacid·ad�ê ârtrstica e o s�v",lªJ.entO"IOutr�� .inf(j:r�,
ter-Bartel; G9I1a:ld'o Junl(�s}l nqM�, éO'ie'I'UP;�es!árie Eggon João ç!a .Silva, Diretor-Presi- m�çÊ.���.. adi�Jß�;�i� "ppderão ��.�;,;p,bnq'��l(l c�m ,�.)�'�t�,.�.
Dra"17 de oUtuf)r({" 't, d�nte, 00 Gr±lj:)'o�Wes, cl:Jja data ,certamente_será feste."� IZIS, n� Gráfl9a Av�º}da, matrl�:�P"iG' 1,,'J(it<. �<�'. : o 'J
Sr,' wäideburg' 'firns': jl!<;!,a entre: �al'l1i�OS e fa;ili:res., .A coluna .,endereça..

. _··�;c.:.:..�, : '" ",w':", � .•. ,.J ••••c"

chin'o; Sra. Ad'ele-ä Her-� ���s!.cumpnmen. os·ao r.; ggQn.. peJod'l�ª'taJ(ciQ....�.. ( � -()s 'Cetárr� :�� :!('. ;0, ,'� 1 �
.. "

mann, em CÓfuoá;--Sr.-'ÄI) r" ° "'J - ... """'". -' ,�
...
-'

, ':
. Vibrando com o aesem!penho de'.seusJilhos Ma.rce-.

fonse} Nsae'f; "VêneranêM ;�'... ��I}9ãO:honrQSa Ih::: .',. �..
'

,�- ��.:� '.'.�.'��:�.: Ip.e) IiU0ard&;:lmG,,-YJI 08Jmpeon�to·:j�staduãh --Infa�to-Ju-
�incaveski: Srä,' -1::ri;-'"a," ,(J"1 �SOIQ�do�"do ,puarte! que r:lão...Sã:R,çfe� Pajpej:�, .fOi, "eni�:-de Judê, dnsptJtando pela, :�quipe, 'do C.ruzeiro,do"'
espnsä� ao' s'r�" r R�'iriordo' lfl1laA.Iil�,cmço.peças qUe me�ecer:am 1!I�Q.ç�q:ho_QIqª,a Qruzeiro.ido·Suliida:JÍegendárial$ãQ Chico, o ,jornalista,Bar'te.J.

.' _::. '- � "J.l, 1Jp.�! I "pqnc.ur,�o Fstadual de [)ral'J1a!yrg��,. pro.mQyi.op" Et tn.te:gmntsjda,tOamissãO de DlvulgaçãQ·;et .PublicJdade, .. , _' .... .._ ..�, .. I� . pela F_undaçã.p ..•Catari.nens.e d'e C.,I,I!.1.l,Ir.a,..__,-••c. ,umg Pes,.::;.gs·. d ,.
.

b- L.J '1' C·
.

. _. - ..... J."� . - �. "as ."og.os cA er1()Sl, liIaml ton
-

.- .ß:z;âIi.lO·ii!!' '.�:. ':tIl'::: l' j)'\.. } -" •• :-0:. .. '\. !- •.� "; m�n�oes,�s.0ITl;� peç���sinal'a�a".&.o��bEt �Q."nos��o _mul- , lN't',.-J:f.t� i) ��:'! � -r"ti-··-... �; �·.':,.��n�( ",��'I I i:P '�''Ul' fl;1H a�s C i·m�e'.D'tll: 's ,.' tellcpn��clqo�cªdêtniCO·P!�ci��l'\tgnio._E§.p'��!n'l .. ,.:.,. _} r I,�Märi§ol'e; as>'CÍ'ían'�s ,! i;Pf' I" : _fpil!'l.::·, i
-J:''''.... (":1-.... ... .... ,,�,. ,.... ....�- - It. o� i'-:-"'_'!'.I1

...

I � ._ -

I. _ ..�._r\J �1:, ' ... ' ....... ; ["
'.

····C· 'I .

t' -

.

". '-' .. "' 1"'''' ..... "" - ,. ., .'_
r. :j 0NtJ'lftil iM'�át�\'f�Nnruito simpâtità Id'a:Divisão' de,Cria-

D,'a ,18 ""'setembro. :'..
,in,', !��u�n�o::�-�.'!,a .�, �!., C! • .,_ , •••" ..

'
... ::..- ç'o�e's·��'·a' ..�.J'....!�t -.l.h ..,(.�;;Iiesen"o··lv··ldo· neste'·;.Ioml·ng"o· na' ." ... ,f, ":""0'" t "';:_'" .,. .,"Il .;:.., , ...... h;1 :•.,; �.:

•

.

ue: '

.. ,:,;._.CJrcul��.ÇJ_<?�01lJ_.YI'1!ª.tirag�Jll ..de.trin�1miL.exj:lrn-_ 'trCl ....VlöT'l�tI,;:)élÖ"V. y'. ....., _

I d
'

Frida Cristin8!{�filha de' pJ��es, p GUIa Informativ.o. dos XVI. JIASC � H'lstórl'o d'e' ArW�1Jc!fl,Dtä�MM1W�lfa Oriança, apartirdas 8 horas, "', Reç�ec-��·f,r:':··�'·!.r;·-.J··'·t "':8ra 'P-ri'�j'(â"PiaiAr:ä l'e-
_ 'l- - '" c· ...'ú·· " ta'" 'A rt"

_

é I'
.

I Na .quarta- eira, ula OI o,. � c,.." "1 j.,. ,,!,,;, " ••limo (IIka) Rehrs. �ar�guá f'O�iS_�k�':.Q�!_liz�d'o pelo .Sebrªt�!, empresª.que com III meras a r çoes. pa IClpaçao Ivre para qua -

c�PC?ipn�� syãs"amiQ�� com J.!9" C!el.íCCi���,��é, :��' ���Dia 22 de ��tembro' -"��, esta da,I)�� a tretlilguarda publicit,á�ia (:(qs ...,I;O;gos Abertps: quer criánça de '5' á"13 anos, com pinlur.as e des'enhes;
resjt-iência'

'

\

AI Ma r'o flh d que abrem na ó' t f
. Ö "G

. sobre papel, além_da distribul�ã�.' de 'brinde-s e, prê- ... :1'" - _. � ,":,:::;: ::::.. A:. '.., , .. "..�-, ,• ..:,'(' 'm ;.-,,;>

.

ex.J ur .�I , [-'_? .e, �'<', " . ,.L. � ';'>p.� xl�a sex ,a� elra".]",,� ula'.', muito _ mios valiosos como bicicletas 'tI'ê! .'Corrida, bolas de fu- _:.: ,�.:-
" . ; .. ' - -

. .... :, ..;_••_>I..; J" "';':' ... Lt .....; ,I' .l.' �;--!AleIXO (Oecrrla) Trom15�lhJ �eOl Impresso,· traz 'realmente mfQrma�ões muito úteis,
Dia 26 ,de' sletemfiró�' � so�'re '�rari:lgA�á ..que vive a expeçt�i,iva__dos .jasc, e aa- teb'ô1,''''S!kates ,e -!patins: Nenhum-a criança' ipartic,ipante·

.. " .,,' : .. " ....,�;. i
'

��- .' .. --
..

,
....... ,' "1"" .• , ",�. i� .. :L,�O .

O ,nh d M
.

qUI os curo' t·
.

S,6' R
. flcàrá s"em�reêéber'o""sêu brirfdê:' kproffiO'ção vai das -,;,,>:J��ros:..�!l �,:', :". -'á' 'd.. ·· ".7"'" :a� �Sm: °OIi'Ciä:Wà·lf"ayve�:; 1.0 e oaclr� , ," .pnm�nos aq amigo,. �rgIO. osai, dl{etor- 8 ãs 12h:"Estã-'réalmente com�,a'J:jol-al'Íodaa:emplresa """T"'lEste.ve,de.,amvers no,. �a_.!.,..,...".;, l,j.-. _:".:�,,-.�(Maria d'e·,LurdAs) .Vegi n:i . . �administrativo da empresa, 'pello 6t'l'mo' -traba1hQ anro.... .• _ �., et::,p'0Is�.d'9.'o....m....P·",":sár.:I·�·· ..F.l·d.. �él·IS .y.J.,pl�",n. ':loe, :oc_9.._"',o._.m,q,.�?,U e".m._..• ' ". � • .' .

'
•• '. � '. ., •

"

"
. ". !;l' ...._ ....._ pela ilÍibi·â.fIVái,··tíhmehageand6 a criançatnO"'seu·dia·�{,,- ;,;

.- -"" -

'''''
--' -

. . �.: ,�!'I><'_•••� _.'Diar27.·de setembro ,",- �)" S�n1aâo. . 'i',.-1 I,,�,·: .• �." I" ....., ,." s'lJg_.re,�.i_d.ê._ _n<c.ia" l'.n_m.,,' !i.p.res�n,\çla".g.e., s"'��s (am.,.IQ.���P.S" -d' f·I�'
"

A �... j
- "

,:,_ >

••
...

.'_ ....,.y�.., "Jr/'. $.:' .. t;�,i. ',,\ �'':� � �.t.�' �
� --;.

_**� ;-1' Q:: -t-:") {:' .'_ '':'' t .'�- M.. �. c·�_ "'[-_ -
� -.- - -

- ......._-

nOI�:(.GU�iI�},:�h�idt.ge� :�' '\'Ni;jt";,�d� �as��;ntó "'"D, ,-' ,"'. �

-�;A�úi1ijPdó"o?PDS'"
.

��r�
'-, .. � " ",S '�- '''::�;. ���P9·��iF�i��ht.�·�r���;'filhaS· ao �6áßäl ti�i�Ó·:H_U.irf-Dlà °30:de s�élPb� . .' �.'": _>r:�·q?rlle��f�!!do.:anfarihã, di,� 1�,. o prim.e,iXÇl,.a.no de :!��C;>i:: Ver�����1 ,p�ef <�o �ov�1�,� na:>.��'Ü��� p�,y��� ���Q.tÉv�Dir�·;.��bini) .P.��i! "'recebem'�'c�lT\ptim�m9�

.

�emfdo, filho. de, G:eral.: umaq, To��r,'mqmal!:o.� attllgo� \o/�!ter (ßgJ.a�ge d� &jJ; re��9rr.� .e�,���ntei ??�JP'ESC? �:!,ilfÓ }�n��n� f�J..�I'�ltº, º!t$�,U�,�.!=!f'T.I.'.J9�i.�,�,OS,:� ��III.aä��éf;�":' DP p,r.mmne� dl.�, � 5,
do ·{Ursu,l,ahSc.J1ulz ',-

" va) Jans�,eh;e, ,_no ,dl� -19, G.llb�rtQ . (J\n.a. Lúcia. l:Iafer- doIT! rng?". '�a c.C?_nyençpPJ�allza,éf�·! J;I�I B;aepe,ngl,� 'o ;P!�i: par:a comemorar"a troca l:.Ie I., a e.� .. _ ".-; ,·I.J �-,� [. i,�Dia 1.c;t de 0lJtubro ! �'�I)n) ,Ma[��tto. E�s d�tas, com: Ç.e,I;f'��ª"S�J�oi,çle,:,.: si(:te,!��' db/Pir��J�o MUQi?ipal�.�p ��ftJ�pi?�moGt��i�Q. f�'::'�- :�T ' '".f)ém'.i:a:s "ando fol�ifihJi' O' n�s�o �C:0,��.l��L�
/' ..A.I�xand!re, filhq:.de-�n.; vl��m�·nt.e, I'�!:".b,'rad�(� fe.JtejaQ'�s .. ;. ,.!) . h;(';';':"'"'' . S<?;?J�I;��e,.:.JI�t,�gu,,�Pr� "SU) I. Gê;���V.��:.r"f.. i.�.�!-! .,:.na_, vi�e,- léifór S/Ä�{PI éOss�'qUe:fe:s�eJ,ar4 tntimam�rte-�ri1.-s.l!atô J I (M � )Od

..
..

es d'A a
. - .-.. -' ,!" ..... .-r.... ,!" .. '1. • A' . A'íi'" ,.

rsa-mo uvena arlene, a�
. :'; I' _-'•• �:�"� •.•--",;....,.�L1 .-�.= • .tj .0'" -P�, 1""ncl';.� ,· ... f.}Y. r;- '.[1 ")1:: .: .... ,1 .... "" r��i<:\ê_n9ia,r;I,�ibEfJ�.:,�8<r!.(Velh�;f,,.:.1�.,.,0�n��il�n,.vE«t);.:,Rocha_; J;�is!()n, filho de'Eu':,

" Tr"!ã� _A�,.co_·,.. :�.. .,. , ..."", ......... .; el'- 'H.inQ , �;' " . .<". " .: <11"')") "'1"�,�",-"*-,,": :, .....
- _ ..

,.:- :;
,

.-: r.ia. [ltes,'" .0.Sr, c.I;I,m.,J.>,rll:n"�,.n.f<?s-, des,t!!, 2.9.I�m�., .r•• " ,; , :

c!id;S.�O.S� �Marilde) Odo':, ':.. �ossC?,.��I'T!' c.c?,�.terrâ!1...�9 Irmão Atico Rubini, b.f.in..., ; �,�sWP do �i���AP�" ,Jaragúâ'��'n)' '0":::" .�:., -':;': 'I,,� ".'., �,:� ,r. .

-

•• ; , .1 .� � \<','.' ,I rtF'" ::i

r!z-�,;, 'van, :flll'lo 'de Acácio dando.a.t'edação co� n.qy� rel'1)es�a�do. Bole�ti,m Infor.ma- í 'II A Queirolo & Queirolo PrQffieçõe'S_"TArtrsticas,: traz , ". ._, -'. _

--
.

-;- -t�.; <-I.' '\�q , .:-' " :':� '�"

LUIZ ;(�a�"ze) 'Satler;·'AIe-; t!v,�ß� Up�versida�e Ca.�ó.lica_ç!Q,Ral'.aná,e . ..dp,CQlégi:é para �araguá do Sul, neste domingo,_ os;·personagens. Pad. 'João - , .'
-

-.
-'nl I' 1,1� '.!" <;;"",..• ! 1

xa�dra, ..fl.lha,ße: l�Gérson, ªama. Ma�a .(Mari�ta),- ·dos quªl� .é.o e.o.mpetente.,r;eda.. , qu��f��mrs.l!ç§�s9a n� televisãQ."" brasileira, destinados -: O Yigár.io- daJ�at6JÍ'uiaS&.o.'Sljbla�tlão,· P���,;,JP�O(�ose;MI�lam)-"K"tzke::.'!� � t?�.:e diret.o.r-qa�impre�sipuniY,�t.$jt�ria.�,ßII�os,�lrmão: �s":tl�í�nçSl..�,.o ;��J�i9.,:d,ºj�Pi�a"p-au Arnarel�"...�).ro��-. Heidemann',�p�la p��g�m dO, set! a,",ve,�sáno,'!fOl.�1v�D,a '()2.��:o�ubro<':·' :'��:r. �tIC�. -n, � �:'" ,�,.; < "'\l
••

";.",."��.,:,,.,,,r.. ,� ....q.,!'" .,_, çã.9;;t�11J seu:.inr'fJo,:q:eterlTlm�çf0:O para àS-f'19'roras!-�l]p' de Ijonita 'homena9:?m pr,estada. pelo ,grup�,Iç!e; o,-,s�I:;;,Be;tânra, .!,I.ha· de �an�:et 'Hr> Co h " '
"'_ '. r�' ;.. "7,'"' -::,. n_" .... """",; � .IV . ..,. ';.1 �,!IjI��i.o ...de, 'EsP91F�$:'�I111r Mülle.r:.:,: '. -J I" ", , .. ,,' -. .' encontrist8iS:'de' Ja"ragu( çfO Sul, ..na..�e$i�ê!1).clli':.QO.S af:l:lJ7

(Marra,:râlua),",Per?'Ir,a,.'dà.
'

.";t!a�S'� dQ �'Integra�o". ,�. ';,"r"i<,�'1h,'t\:_ "--..,, sh' '):1:"
' ....; 1"\1&'1-··- .; I ,', ,. .,', .

gOs. IIdo_"Doming.Q§'-(�st��ria),V,�rga§;; lila n�ute de.se:-�1I�8;� Fraf:lcl:ela,.,� fllh!i ,de ..�

.

.NQssós-,amigos-do�Uöns _Q.1.ube J,ar.ag,Uá.,do:Sul:-:lo-;- -,;rS9 e81If19""l�rq.;; '-:, .r.,':; ,�lL ' � ,"":{W\:"-,, I, gundla-:feira; _ ':'q.,"cii.ll .

-

.... Ci <110' .3 r),'h.:;"n,'liiJúliO· .JAm�zlld'a),,+,�eltel'l1-' t�graç�o, J�ansaodo para ,�Slte_ � sáb'A..dp;JnJG.iQ.·.l àS,:22h" b!=rn l'Iota3que fi imp�en�sa \ ��!4i PJlbl!��R�9.�A� p;r�1�\: ''..'., "",,5' ,'r. n. \( ,..,1. 1)lJ1'} •• �! ',-:'" ::,t'I)'lf,q � �. , 3' on,,�pergher.. SI�.on.e, , fllh,a ,de' p. ;!I",,�aile �R_..!-�ã,o, c0rt:l .escol.hs ..da .Rainha.. _do ,Baile. tO�.yl�tf>�· Bay'�J' cQ;ml:lTllca que em Jar�g.'A�I�:C;> �ul��,f�'1'J .>, >., '"_'.. � .":r .•� ,,:, "'í7
.

"7 ."!tjii'A')' SfFi. t,;: ";o f.' ",18q
R?berto (Soflal) Schuman'n. ,St�çQnt�q,mento será no BaE}p�(:JdhçomJ�a . .ml!slcaJida,�, C@��je!1�allzaçã�,dQ.�,J'pgos Abertos, a "Operação Crian-

R �...;; . . ,(1nm(::r�
D'a.03Ide.o�ubro,:.... de do Grup.QMusical Cru2iéirQ;,:çf.Q'I$IJ-I,,,sá...Qal*e,rra', Igen.., ça"2";�J�r�Q.grªma�Q�p�ftkO dia-1-2· de outubro, amanhã, '" e..........�o .

".. ;S'NfI.ton, . fll.ho
.

!.de ,Nélso . te ....l)oß�a. Marise Leitzke,-Margareth 1�,EisG"taecft, Glacis ficou tr,ansfer:�do pª�a, 1� � de novembrQ. .(\ medida é
.

'No Resfâuran'tê" Rãp�esa('e'hf(GÚ'à:ràmiFI,!" )i':_ r_a ..
(Marra' 'Luc!ana)'., lBr.ie.se;· ßarci,a, Mauris�

.

Krieg.er, Marli" Zi!1Hll�rmanlil .e ..M,ar:i:ª realmente i acertada, c9nsiderando";se;q,� il:).tein�os .!p.r�-' . Lenir�'t�<2'i��,-e��taf��oc�r6�O�����tfi�b�.;a '�fl����;�,o
Cla�dente,-fllha· ,de- Sflvio Gladr Freiberger concorrem 8P.t tt�uJ.o!.de:·:�Räil'lhª'·�·ó";' paratiYQs,ao� ,Jãsc" qlleJnlciam-se 'na próxima Ehe. feira.'" encon r.Q,l::1m:t� '. O'

(i 0- < .• , _o - -'6-
" ,

(AnIta) t,eithqld; Crnti,a, fi- ,"1-. ,-" i�,."-,,-,,!· .",'" ,"
.

. .. ,
'_' .

3 ••
e: H! -

ß

I: .'-:.l .;;'" �, ."}�'-.JI _., .

X -i-�'''' - f.�q�llo,..n(':;nf':.. - �PH "1,,'(1 1'(",il;-;�,v';;;:·'tJ..!'··"'''.lha de Aldo-(S9J.j.ta) W�ld!t'; ('I. ,,,. - "..ti' ,.,. �
'/1.'-",'''';, d� .i;'t, '.M.i1,),)

.

Marcelo,'ffilho�e l:Iednél-
'

.�.
". -.

[O'M'f'HC-I-IL fLORIAUI
,. ·t);;L,�,r��;:�.. 1

"'ro> , ..... Tr'
fFJ I ..L� '-

'

. ,

u

.

Rumóao altar 1

l ;r:r'�. (a' '. 'U I.it�,�q,ccio (Irene'Safanelli� MijeI': �.;....r.r'IJ,(IJIII".IIIIih� Seu.•probl.e�aJ d�� fplJP•. ;. .." T'prl;lall1-p-�·mwid'o e m'ul.b��",hOJe,. ps Jo'{e!J)�J_��q<?
�i�f04 .. cie.o-utu�;Q·.. ,'::� � - _j.:_

'

.. :.� <oi.� .:í_
Oficina de Máquina II sUja.J�.�rÊ'.�·I�IJ'(O!�:,'�i.�(á_'é·� S.çb.ul!r.u�;_gtmr e/:rlJ.st;l�J�a pa�cl.J<!ay�e., G?"rnr,�,_ç�!.'n;J��

,,' "KAFFE HAllS'_'·
. 3,i �,����rlfqrt("5'�-,: .

soluÇ.!�...... fic,Jpp.�e,!: j. :".=:-�,iJ, � n�a." reJigj.osa.,.,�enäo Area:l�ad.aj às.1§,h_;1tRITlIP.,;. na_,,!greJ.:aMi:l'rlana,"'fil:ho�de.:Silvan� .
,. .. ,·H. _ -

Antes de 'mandar süâs- r'ná- I<: - • - -

á d S I A ós os. ,_ .�;: o complexo c.omer.cial das Ma_' t '�)'.a.9.g�lica' Lutherana,' dE\' Jaragu o. li. i�\ �p... �
• I

dro�(Sueli) :Lop�s; AIcir, 'Ihas Jaritar'r.ése-cyou uma,6tima sur- "3 ..,< ,'quiry�st ��ra�,., c?-n�ert°t·:p09- .� f' r: i·_·'·
.. ·· .. , <:'_"1_ ,,_,,_,

noivos recebem cumprimentos e recepclonafil CQJlIVI�!;li
filho, de� AJrrl:o.. (lisa). Cam- presa à vl·sl'tao'·es·. _. ".:.:' � ,., .. ,::> "',c sulte-pps. < i=' • ..:. l r. .... '1' '. "1 ':lo "1

e' p'O·ß <ks· no- aristocrático Baependi, �e; oRpe, pa�t�m .�m.fhJa-
pestrini; 'Fabiane; -filha, de LJ

_

fPI.-:" '.' ra.apidez,\.Ieficl�ßeta:�'e Lbon�, i...-::.
-: . "v.. .0,

-de-:mefp.ar.â ö:. Rio.Grande dp .S�I.. \ Ao <J.�ve'!11; p�r, to:·
Ivo. (M'a'rl'na) ·Be.lar·m·lno.·· ..: ComprQye;wo.cê,.mesmo:.. I � ,,_ -' '1"F

"

i It E t preços estao. a SI,J� disposi- .' das as, felicidades 'e, as flores di6$:ta(es�a,çaq, prun,lll:ver,1 "

D'la ',05,de: outu..brQ·
.

,_. 1".' aç�-nQ$. um�_ y s a.. nquan o �

"F.P�
-

-
-

. yoct ��colhe,�Q;melh.or•..slrva-Se do ção. l::t·:�..
i ", ,��''::., "� L A V IrN"O E R r ,A A" S E � o • -- � J \ J J �

'�I·:I.ri'l t r',';',' ";[ .�
:laira, fHha\d'e�José ·(G'a" J1Q�$Q' .Jrg_icQ· c�fé,!.colonláU Um.. Rua VenâncIo -da' Silva � jI... nnir Maria) Franc'elÍer;,Màr� 'Porto,'331-;--ao lado da We'g I;

.

cos, filho de J,oão (Aitaff; 'çhaTJl1.e .�ªrJt�· � : .'.
," i

� Fone 72..0053 (recado) _ 'Ja- .: Fundos Açol:lgue,·MahFlke-... «

Seba-stiana)-01ianl-. � .. ,..,.,.,,_.
R .. p�rtin� .d�·Atraguâ • do, s�� . rag�â dC!)�Sui-sé: I� �.((':,': J

c
•

__ _ .. _ •__>_,_.. _J.... • Qu,O,'(a,S 30t. km 5, Fone.7�-12_
LI
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. Aoiversarjan·t8s

I. '>.. "

1 -

t" .r ., ,.��.... 1"\;. ..... r j .\ �

eal.ae.:e,Yista-se·melhor
nest?' 1R1iil]lavru.�,com a

.

/7 , .....

:: "

_ l:';��üiii(1ereld.·� .

� lf-

Trê.s."IQJ_ pa-:a _
melhor

servir.., 8. dl�tinta' clientela.• .. lO! \, , Iduas na.�Getúllo ,Vargas-e na

Mareç,INlI ....Q�dorº.;, .

.,
.

Para esta primavera, vlsfa.se
r1a moda. eleganfe-e '(leseon....
tralda. Passe na

I ...

� : C�.IJ�apãesr�
Sueli Etda�'

'11'$
.

ai.l l' �

I e verifique .as��çê\�s"",
para pràsbrít��'guà�'-�� _I;

. ,11 .. 0
- f\! u\t, ...r...J."

SUEL!"T�çM.,· (" r:.

, j,'lC t �,'J�"i, �{'� .

I tI ·J6.IAS? iPRESENTES?

I·'SO NO � ,

t :" J.;� �ji :'I�' (. _;_ ,� I i
: .v�Lan�naste

e pelo telefQne' 12-1553..
Restaurante·.':' ,j
Uisqueria .' '.

Pizzaria:lLazàntiatt ...

e Confeitaria :.-.. '"
,

GARTENHAUS :- "
•

Getulio'VargM, 847 '.

... _!. ,.;;'1 ....... __ ..

�, Av. Mal. Deodoro. 364

'JARÄGU� 'DÕ SUL -' s:C
Unrpresente para cada QOsfu

,

Cadeira de l'Qdas - .

.

Ainda sobre a transa do Liõns Integração. hoje à

; noite, .o resultado financeiro ,da_ promoção públlca au

,fetido será integralmente aplioado na Campanha da

:Visão'e nà �'a Cadéira de Rodas. Ar <está mais uma ra-
..

':zão' para participar.
.. .

__

, \

Micl1ele Vàrgas . .� ,

_
. Micheie esteve muito feliz. ontem•. quandO 'r�c�

.beu em' sua essa; QS priminhos, a,VOs,ftIP� � amIgUi
nhos para festejarem o seu terceiro anlversárlo.�A �o
luna cumprimenta a Miéhele' pelo "nlver",: também a

seus pais; Eyilásio e Isolde Vargas,.� .....
.

.'

� ,

..
'_

- -

4
c

'"

Cumprimentos a Clinlca
I .

'

'.,

•

A CHnica Santa Cecrlia, .completou dta pnmerro, de
outubro -o seu segundo ano de atividades em nossa

cidade. '.Aos sempre de�icad�s. mé..di��S p�. L�iz, B�!)I
laurl, Dr: Herbe,it Meldau e Orà; Creusa Melâau, as nos
sas, felicltaçpes,.e votos.de erescente suç,e:s�o ..
c:

-

.." t s-- ....... ,J; ........... rols J ....... fr; ...... \..t

...... ""'.. "'....

....1 f
_

•••
� � � I�u ...:�i t" �� � , ..... , .... C'. r(

•

# ... I� •._' _ _. "''',- _.
j�, :�.

.... ., .( "._ r
�

,

:. ,Na· agen(l�:•• _ _

..

� '�""o .' : •. :
. .�. I

.

;. ... ":"""' D.� parabén�..no··dJ'� 7, �argl\lr�te�Adalglsa;, Zlm�
inerma",í,. filha c!� ,?�.!?a! AntôniO ·(O;alr) Zimmerrt;lann ..

Cóm as' nossa.s felic:itações. � '� ,-I, ........, .••
-

_ No' dia.�, --f91. o'We�ner_' quer:T1'.rßce}:>eu �.� ;?u�
lPr-im�l"!tos pelo seu

.. n�taHclo em sua -residênCII8J. � fl

l,ho dós amigos AI�p J!sB:bel) ,!V1�ul.. . .�,
�

.

__ ....,... E 110 prpx.i!Y1.o_ �ia ..
15, � o Dian que_m' ,,:a� recei

tier àmiguinhos' com uma festmha 'la reSidênCia dos

paLs, os :�,migo�, Wa��i,r. (Eliz�petN, .�\'Y.�'��?I' a-:qU!'ll a
eolüna �m�ereça .su.as s�nc�ras fehc��ç�.es:. II:, ,;. J

......
-- -

J"'.."'LMostrauete'Produtos·,..·..... "-�' -

-:-
_ .. ,_. -

A Srà. Lolita prccoli MazurecllenJ;' rep��sentant�
dós :proêfutQs de D�let�"da Aloe,:..Mis! J�ter�acIO_��!, e"1-
nô�sá: cidàdé,"fará .

dernonstraç'ao publica da linha de

produtos na próxima quinta-f�Jr:a, dia .1&, �s. 1p. �C?r!ls,
...,.

'p�"
_ ;'d",'" t- ..··,t1r:.C,·1

.

p"é�ssoa'�'104'r, ·aritigoJ·ôbnsblfóriona resl en e cRI i:l 10 .. ," . n' ".' '1" I, �p • i!;
., -j'w-" -"'�"".':". M'

.• ��''': h .
� Tóêfa.sas sentlo'ras �ue��;Dr; _ ,�119�_'ll-lro_...��y'r�p e!1� r, : ,,". , t ·;n., ,.

1

tiverem interesse poc;ler�o; pai'Jlclpar, da �!9'!Y1o�strax�o,
:çiuê; �iáranti.mos,:sêfã �eiisaclöria].

c. H· ... ,t· 'li

• � ... "-:. .J.-W: __ '.. ,Lo... ..... � .J.J... _e..

_':::.- �. � .......

., hi....; ,
"

'Agora"na Relnoldo Ra�, ���, aten
'.

- .. dendo äiarlamente, Inclu�lve aos sába-
P'r'",_.....

ó, dos até 'às.18 Horas (âõs t domingos e

.,·ferlados 'das 8 às 12 tióra�. 'Demonstre
seu' ·earinhô.�Ofereçf(fforês'da

.

h: �2� C'ArO'i.:tJf.lt
FLORICULTURA IMPERIAL-

ö'r',1\�Ó "1.019 !3::l r; I' :', ,., ... � .... , .. �1....
�

r- ..
",(, D�çoraç.Qe,s. ptl.f....cas�mentosf.._ r;Je�la�es
para Igrejas -.. Decoraç3es para clubes� Arranjos

para festas - Buquês em geral.

Plantas ornamentais.
ATENÇAO: Nie) lemos flllal8

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\

Qr. Pedro P. Schütz
,Comunica 808 amlgDj' II Interessados que

está transaclonando com J. VONTOBEL &: Co• ..:.....

o maior banco privado de Zurique. Fone da Em

presa: PABX 22-1144 - ODD 0495.

.-'

� CARROOMIAS HC

Hornburg Indústria
Carroçarias Blindadas
CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS:
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MOVEIS.

de
Ltda.

Av. Mal. Deodoro, 1.479 Tel&tone: 72-0144
JARAßUA DO SUL - S.C.

Centro Cívico
.-promove o Festival

da Pandorga
N€ste'. domingo, a par

tir das 9 horas, o Centro
Oívlco Estudantil "C";'I.
Emflio Carlos Jourdan" .

do 001. São Lulz, promo
ve no pátio do estabele
cimento, o I Festival- da
Pandorga. Será de cará
ter interno, destinado aos

'alunos do - educandário,
em homen:agem ao "oiâ
da Orlança".

.
-

Um júri formado p •.>r

-

professores do tradlclo
no_oi' ecucandárto tutçerä as

d'�6'S moda idadr,� em que
fOI cFvidid:o o F9C)fival: 0-
rlg:!' ,�'idade 't;, Altura. Os
ver,(,edores paa as duas,
rlioi,n'idades, receberãd
�c, .10 prêmios, Cr$ ' ....

�. 000,00 Cr$ 600,00, e e-s
400,00 respectivamente
(\Ii ra L' prlmet-o, seçundo
e t" rcelro lugar

Prefeitos debatem verbas

para o transporte.
I

'

Dar continuidade ao de conseguir sensibilizar
sistema de reuniões réali- as autoridades federais
zadas desde agosto do para a execução tQtal das
ano passado, que visam ob"as, que� para as pre
oIbter 'uma progl"amação feituras, tem -maior valor
de obras/serviço,s capazes na medida em que aferi
de racionalizar o' tráfego dem expectativas urgen··
dos 'transportes urbanos tes da população, ainda
nas principais cidades oe m�is_ porque à- sua eonse

Santa Catarina, foi o ob- cuçao pode trazer divi
jetivo exposto pelo Secre- dendos poUticos impor
!fário do's Transportes e tantes nos' próximos dois
Ob"as, Esperk;lião ,Amin ,anos de mandato,.
Hel:ou Filho, que reuniu Desenvolvii'nento

- terça-feira, em Florianó- O p-rog-ramà dei tr'ans-
.

polis, representantes de .pÇ)rtes a}hrha'tivos ll:arA.
nove cidades considera- economia die combustrveis
das de porte-médio' - e o programa de i'1'resti-·

�Iumenau, Ifajaf, JOinvilJe, mep.10s em' trans'�Ortes
C!iciúma, Chapiecó, l'uba- u"banos, firmaoos com ,aS

rao, Brusque, [ages e Ja- cidades de --- Blumenall,
,,,aguá do Sul. O próprio Bmsque', Chapecó, Criciú
Prefeito' Victor Bauer par- ma, Ifajaf, Jaraguá do Sul,_
ticipou de'ste Encontro'. Jcinville, Lages e Tubarão

.

Os objetivos esple'effi- - 'que são os niunicfp_ios
.. cos dessa programação de porte-médio do Estado

são aperfeiçoar a infraes- -

. são fruto· de um con·

frutura viária, incentivar vênio entre o Govemo Fe
a Implanfação de ciclQvi'as deral 'e o Goyerno do Es-

'

e ae vias preferenciais pa
. �·sdo de Santa Cátarir'a"

.

ra ônibus e a implantação assinado em fevereiro de
e renovação das frotas de 1980, com a interveniêneia

coletivos. Com isto, se da Empres'a BrasiJ.elr'l de
pre:�ende redúzi'r 0' consu- '�'�t:nsportes Urbanos, GO
mo de conbustfvel, incen:-

-

Do.partamento·Nàcionai âe
tivar o uso de transp,ortes Estradas'de Rodagem 'e' da
coletivos e atender priefe,... Pr.efeitura, MunicipaL, df:!

_rencialmente à população 'Florianópolis.
de baixa renda. .

Até o final oeste exer-

Na reünlão, os municf- creio terã'ó s'ido' ablicados

�pios, lem sua maioria re- I,esfas cidaoes, in'cluind:;
'pres�nf,ados pelos respec se Florianópolis; CI mon ..

tivos prefeitos, apreselnta- tante de 1 bilhão 154,4 m!

ram os projetos que con- lhöe:s 'de cruzeiros, sendo
sIderam prioritáriOS para que a parcel'a de! Cr$ .' ..

o ano (IIe 1981. Agora, (f'e 498,3 milhôes cabe ao Es

acordo com o Secrefärlo tado; Cr$ 222,4 milhões,
aos Transpor1ies, será ini- aos municTpios; Cr$ Z39,7
clado o processo oe rer- milhões' à União ,e C ..S ..
vindicação, especificamen 12, milhões ao setor priva
te -voltado para rar EBTU do. 'Jeste soma, 82 mi
Ministério aos �ransPorfe� fhões oe cruzeiro'$. serão
Ie levenltualmente a Sec,re- ree�l'Ifjo'saêcs para a U
faria do Planejamento. niäo, uma vez que reore-

'Além da' apresentação lSI-1ntam financiarne;1!.os
(fos projetos (te cada mu- concedidos ao setor pri"
nicfpio, .

o encontro foi 'Jado; para renovação da

marcadó por uma série frota.
ae sugteSltôes' no sentido

_____...__.,... ... r+D ...._ .... ....

.1
.

I

I ,.= Nós colocamos mais I
': ::; cor em sua E,mp_resa I
,cz
ii aa Para isto

.

estamos
1

l_ .

d
i

I. ...... equipa os I
I ;; com um moderno I

I departamento de arte I
I ca ' I
i d5 Fotolito e Máquinas de i

I lS Impressáo O F F SET I
I· -

'

I,
----_..._...._---_ -...._--

r

AUREA MOlLER GRUBBA

Tabeliã e Oficial do Registro de
-

. Protestos·

EDITAL·

Pelo presente edital de cltação-pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus Interesses:

Comercial de Calçados Cinderela 'Uds. Av.
Gietúlio Vargas, 198, nesta. Confecções Lupet 'Ind.
& Com. Ltda., Rua João Januário . Ayroso, s/n,",
nesta. Francisco Machado, Rua Jolnvllle, 301, nes
ta. Maurfcio Arquiminio dos Santos, R. João Pla-

. nlneeheok, a/ri,", nesta. Nelson José Dornbusch..
Av. Getúlio Vargas, 4� apto. 32, nesta. Nelson Jo

sé Dornbusch, R. Augusto Mielc'ke, 58, nesta.'
�

Adalzira Plazera de Azevedo
- OficiaI Mal'o-r

.

ORGANIZAÇÃO CONTÁBiL

A COMERCIAL SIC LIDI.
Eugênio Victor Schmückel

CRG-SC n.o 0048

Téc. Conto Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

Téc. Cont. Yvonne A. S. Gonçalves
CRC-SC n.o 7.638

Contabilidade - Recursos Fiscais e Admi

nistrativos - Serviços, de Marcas ê Patentes ,_

Legislação Trabalhista . e Previdência Social -

Segul'los em Geral e Serviços Aéreos VARIG.
Desde 1944 a serviço do .progresso de Jaraguá
do Sul - Av. Mal. Deodoro Cla Fonseca, 130 -

Telefone 72-0091.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇAO

o Doutor Hamilton Plinio Alves, Juiz de Direito da Co
marca de, Jaraguá do Sul, Estado dEt 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

cim�nto tiverem e interessar possa, que por parte de

Edith Hardt Grubba - Hedla Hardt - Manoel de Carvalho

Lopes - Carlos Roberto Hardt Lopes - Tânia flardt Lo

pes Cançado e _ Octavio Francisco Lemos Cançado, resi

dentes e domiciliados os dois primeiros, nesta cidade e

Comarca e os demais na cidade' de Curitiba, Estado do

Paraná, atràvés de seu bastante procurador, advog�do dr;

Reinoldo Murara, foi requerido uma ação de Usucapião N.o

7.489, par! aquisição do Imóve.l seguinte: Um terreno ur-�'
bano, sem �enfeltorlas, com a área total de 6VO,00m2, si

tuadà nesta cidade no lado par da Rua· n. 04 - Presi

dente Epitáclo Pessoa, distante um metro da casa n. 948

de �alf Sprüng: fazendo frente com '0,10 cent. no lado par

çla Rua n. 04 --:- Presidente Epltácio Pessoa, travessão dos

fundos com 21,20m na margem direita do Rio Itapocu,
e)Ctr�mandQ pelo lado direito com 70,OOm em terras dos

requerentes Edith _ Ha�dt Grubba, Edla Hardt, Manoel Car

valho Lopes, Carlos Roberto Hardt Lopes,. Tânia Hardt

Lopes Cançado e seu marido, e pelo lado esquerdg em

terras de Ralf
-

Sprung. Despacho exarado pelo Dr. Juiz de

IDlre!to à fls. 12 e verso: "Marca-se o dia 19.1'1.80, às

14h,
_
para têr lugar a audiência de Justlfloaçlo préVia c!a

posse. II - Citem-se por mandado os confrontantes do

Imóvel e em nome de quem, acaso, esteja registrado e,

para efeito deste Oltlmo caso, deve-se oficiar à Sra. tltu

lair do Cartório do R.I. III - OfIcia-se I'0r carta com AR

à Fazenda Fecftlral, \Estadual e Municipal para que mani

festem Interesse da dausa. IV - qltem-se, por E�ital, os

Interessados' Incertos e desconhecidos e os réus ausen

tes, ácaso existentes. V - Nos mandados' e. nas cartas·

d�ve constar que a cltaçAo valerá para todos os atos do

processo e que o prazo para contestar correrá da Intl-
. maçAo da decisAo que declarar Justificada 9! posse. VI�

lt-se. N.ot-se -o MP. (as) Hamilton Pllnlo Alves - Juiz
-

de

Direito..JS. 30.08.80". E, para que chegue ao conheci

mento de tQdos Interessados ausentes, Incertos e. desco

nhecidos, foi expedido o presente editai, que se-rá publi
cado na forma da' lei e afixado no local de costume, às

portas do forum, correndö o 'prazQ Ö� 15 dla.s para con

testar, 'da fnt�maçAo 'de d.ecisAo que declarar Justificada a

posse; sob 'pena de ,nAo sendo
.

contestada a aç§o. se
�

presumirem como verdadeiros os fatos articulados pelos

requerentes. Dado e passado nesta clda'de 'de Jaraguá do

Sul, laos sete dias -(fo mês de julhO'da ano de mil nove

centos e oitenta. Eu, Adolpho Mahfu'd, -EscrlvAcJ, o subs

crevf.
/

HAMILTON PLINIO ALVES

.

Juiz de Direito

Registro Civil
Aurea Müller Grubba,

Oficial. do Registro Civil
do 1.0 Distrito da Comar
ca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catari

na, Brasil.

Faz eaber que compa
receram .em cartório, e

xibindo os documentos
exigidos pela lei a fim
de se ha�jlitarem para
casar:

Edital n.o 11.586 de 01.10.1960

Heinz Nelson Neumann e'

Onélia SchmiH
. Ele, brasli�iro, solteiro, moto

.rista, natural d� T�i6, neste Es.

tado, do-miciliado e residente na

Avenida Maréchal Deodoro, nes

ta cidade, filho de Otto Neu

mann e Gertrudes Ida Neumann.

Ela, brasileira, solteira, .bancá:
ria, natural' de Járaguá do Sul,_
domiciliada e residente na Rua

. João Januário Ayroso, nesta ci

dade, filha de João schmltt.e

Maria VIeira Schmltt.

,
Edital ,fI.o 11.587 de 02.10.1980

Aug"stinho Pellens -e
.

Ana Maria HUschler

Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Guaramirim,
reste Estado, domiciliado e re

sIdente em Ilha da Figueira, nes
te dIstrito, filho de José Pellens

e Maria Petry Pellens. Ela, bra

sileira, soltetra. Industriária, na

tural de Jaraguá do Sul, dont

ciliada e residente na Rua Ru

dolfo Hufenuessler, nesta cida

de; {lih13 de Refael H6schler e

Wanda Klein H�schle�.

Edital n.o 11.589 de 02.10.1980

Mario Sbors 8

.Margult Frledemann
, Ele, .brasileiro, solteiro, ope
rárío, natural de Guaramiritn,
neste Estado, domiciliado e re

sidente_ na Rua 'Rio Branco,'nes
ta cidade, filho de -Bernardo

Ela, brasileira, ,solteira, indus

triárla, natural de Jaraguá de

Sul, domiciliad,a e residente -na

-EXPEDIENTE�
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Rua Joinville, nesta cid-ade, fi-
lha de Guilherme Carlos Frla-,

demann e Edeltralid Drews Frie

demarm.

Edital n.o, 11.590 de 07,10.1980

Casar Augusto Lauth e
I

Adelina Maria Zanalta

Ele, brasileiro, solteiro, den

tista, natural de Indalal, neste

-estado, domiciliado e residente

na Rua Procópio Gomes, nesta

cidade, filho de Vlcto!, Lauth e

'�dlth 1(Qchler Lauth. Ela, brasl

'feira:, solteira, assistente scclal.;

natural. de Chapecó, neste Esta

do, domiciliada e residente na

Rua Epltáclo Pessoa, nesta cl

Bade, fflhâ dê Getuno Zanatta

é Junta Zan�.

Gilberto Pere'M e

Usete B'anck

Ele, brasileiro, solteirc:. Ins-

Edital n,? 11.588 de 02.10.1980

Herbert Schulz e Dorlí Zipf
,

Ele, braslleiró,. solteiro, açou

gueiro, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente- em

Três Rios do Norte, neste dis

trito, filho de Ferdlnando Schulz

e Ida Schulz, Elá, brasileira,
solteira, doméstica, natural de

Jaraguá do Sul, domicllJadS e Edl'-' n.0 11.691' de 07.10.1980

reslClente na Avenida Marechal -Evald Melrlng 8 EHIna Raaach

Deodoro, nesta cidade, filha' de !;Ie, b�lIelro, 'soltelro, moto-'

Afonso Zipf e Maria Kltzberger �

.fists, natural de Jaragué do Sul,

Zipf. -,
"- .

. domlQlllado e :r�ldente em Ri

beirA0 Grande do Norte, n'este .

distrito, filho de Wlegando M�I
ring e Irmagard :KQster Meiring.
Ela, brasileira, solteira, do lar, .

natural de Jaraguá do, Sul, do

micJiiada e
_
resid�nte em R:ibei

ião Grande do Norte, neste dis

trito, filha de, Heiwlg Raasch e

Elita Klabunde Raasch.

Sbors e Teresa Galvan Sbors.. EditaI n.o 11.592 de 07,10.1980.

Estado de Sar:tta Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

AVISO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

através do 'seu Prefe:ito Municipal, em face da
.

realização dos JOGOS ABERTOS DE SANTA
CATARINA no perrodo de 17 a 25 de outubro
de 1980 avisa à população jaraguaense e demais:
interessados que o dia "OPERAÇÃO CRIANÇA
2", programado para o dia 12 de outubro' do

. ano �m curso, pela Municipalidade, será reali
zado no dia 15 de novembro do corrente ano.

Jaraguá do Sul, ,06 de outubro de 19áo.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

.

ORAÇAO AO DIVINO ESPIRITO SANTO

EspIrita· Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina.

todos os caminho� para que eu atinja o meu ideal; você que
me dá Q dom ,divino de perdoar e esquecer o mal que me fa

zem � que todos os instantes de minna vida está comigo; eu

quero -neste curto diálogo agradecer-lhe por tudo e confirmar

mals uma vez que eu nunca quero me separar de você. Por

mjaior que seja a ilusão mate�ial, não será o mfnimo da vontade

que sinto de um diii- 'estar com você e todos os meus irmãos

.

na glória perpétua.. Obrigado mais uma �vez. CA pessoa deve-
rá fazer esta oração 3 dias seguidos sem fazer o pedido. Den

!ro de 3 dias será alcançada a graça por mais ditrcil que se-

Ja). Publicar assim que receber a graça.
.

(C.A.)

trutor, 'natural de Jaraguá do

SUl, domiciliado é residente na

Rua 25 de Julho, .nesta cidade,
filho de _Antonio Pereira eLidia

.

'NIeis Pereira. Ela, brasileira,

solteira, auxiliar de escritório,
natural de -Jaraguâ do' Sul; do

miciliada e residente na Rua

Daniel Rumpel, nesta' cidade,
filha dê R�dolfà BIanck e Maria

"erezlnha' Correia Blanck.
'.

'
.

Edital 11.° 11.593 de 07.10.1980

Aldalr José CercIo8o. e

'rael fiedler

Ele, brajllelro, solteiro,' gar

çAo, naturál de Mafra, neste

Estado, domiciliado e residente
- -

em Santa' Luzia, -neste distrito,

filho de João Maria Cardoso e

Francisca dos Passos CardOSO.

Elá; brasllêlrà, solteira, costu

reira, natural de Jaraguá do

Súl, domiciliada e residente em

Santa Luzia, neste distrito, fi

lha de' Bertoldo Fiedler e A

men'da Ffedler.

Edital n.o 11.594 de ,08:10.1980-
Paulo PoStai e

Mullda CardOso

Ele, brasileiro, solteiro, ('0-

merciário, natural r.le Doutor

Pedrinho, neste Es�ado, cJoml�i

liado e residente em Jarag,_Oá

-Esquerdo, neste distrito, filhc

de AntOnio MarcelJno Postal A

Inês'Postal. Ela, bra'lileira, sol

tp.'ra, industriárla, natural de

Ja,aguá do Sul, domiciliada e

res\den,te na Rua Walter Mar

qUârdt, nesta cldad·�, filha (Ie

-Yia1demiro Cardoso e Nllda dos

Se,,�os Cardoso.

E para que chegue ao co

nheclmento de todos, mAndel

passar o presente Editai, que

será 1)ubllcado pela Imprensa
-

I? em cart6rlo, onde será Afixa

do durante 15 dias.

Se alguém souber de algum

ln.pedlmento, acuse-o para 08

fins legais.

A OFICIAL

Falecimentos
D'ia'1.0 de outubro /

Pedro Z"amorsky, com

59 anos, nesta. .

Dia 03 de outubro
Paulo beandro Warge

nowsky, com 8 meses, nes

ta.
"

Emani Fachel rEscobar,
com 38 anos, nesta.

Dia 05 de outubro
Helga Schmidt, com 75

anos, nesta.
.

Santina Rosa: Co'rre'ia,
com 45 ànos, nesta.

Dia ,07 de oututjro
Anna Zinke ImrQth, com

77 anos, em Rio dá Luz'lI.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Als Gott an einem .�oenäITY.Sor{r:i"tn1à§ê lU

Brasilien schuf, da.hat er sich gefreut,
� !_."'ritl" s1tlhe"rfjlh;rgifn� I5nne,.fàlfe 'f!rá��hlH2
,Ha�ihfhlSein,.MeistaliWêrk noCh IRle:ig�rl:lut':'� ii

1, . tSie�dvi!'.tP.el f.4.aJs 9i�n,!; JtwfllEW .gels1n�fi �AIQ'Am(f v [(Sinc'a ,

Und'Wj�ider�laue"hlimmeJ druetrer-I�GIitt'· M, ' '" 1,,1" .',.

Und sieh, -wie in den immergruenen Waelç:lern
-

Verborgen blueht der Orchideen ',,*â6h� ,,,; j

.

" iêh'�'t:Inst.e1 :SUóäine;'" liksre IWasseifa�í.le, Pl t
••

',"�(é'{ê'S"tiÍ'alleri";Fârtr�lt/staäú!:>t uRcHprilehW ,'lJU'.,J,e,' :fh/
;'Wi'é-::�:II11�idefi':F.éfseif·tfriêhF'tri'&· Bran'qung,s\l(epe

.

.

Und donnernd singf"ihr evJig'\'sêlio�pfúngsÍied.l ' , •

Schau in di'e Staedte und die InêJustHe'n"'" •

Und sieh de�; ãrt)ö,}isl:i'rtre"PMenschen Fleiss,
Sieh, wie so taetig 'slc'�=�'ie' iêauéí'ri�mu�hé�:h.

. ..l" Irlfd' p� .Íi, •

S!e cuengen unser I:an \

.mlt"ihr,em SGhwelss.", -.
� �;,Vtlnd�rê''diGwàéidéf�n�rer �inien,' ,

- i , :��t '" :0.1 .:

) lllÍennfrd!'êfn:nGFteise'[riadh'�ém Suecféli fUél111, c

� 'ÖaS"ib1�das�'w�IÍH��'GbitYlá1i-a 'Brásilien '- � • R e>. :",

Hier tst's, Wo "rriàH H'e'S Landes S"eele ;puert. -p. ,..,1. 'l�' � I
Ob Weisse, Schwarze, Gelbe, Ind1ahef,"'':=''�L'''' '. 'Ir' e. }' '<"

'.

..• �a�... '-"1' , '"'"'Ei 8 � ]In,... I\#' l.._� .., i\ nu

"1
WIr heben Jedes froehHche Gesicht,. r-�<''' ['.'iJ<" r -"'

Denn Jeder wels&.: auch Gott ist BrasJl.ianer,
Und RassenhaSs, den kennt man bei uns ni'cht.
Und kommst du an der Waeldl'et arme Huetten I

Und suchst dir'ein 'bescheidnes Na't:t{tquál1:iér;-!·: r : l , '1'

Oánn brauchst du garnicht· l:ang� ersf zu_ bitten,
Denn 'gastlich oeffnet sich dir Jede Tuer.
Und ·trete Ich dereinst vor GotteS' Stufen,
Wenn meine Seele In den Himmel schwebt,..

O pali da garotinha Dann werde ich dem Herrn entgegen rufen.
era, nada m"iiM�-aa.a- �Hab Dank, dass Ich In dIesem Land'gelebt.menos que';J�ä:ri"':Biáget1, �.,f;,'

BailoU RlDeJdeltl. SAo l"áuIo
que, a partir daí se de-

I' cldlü a"'é'St!Jdar profun
damente' as pessoas e,
em particular, as crlan
ças; E passollJ.. a fazê-lo
apalxonadameote, sem

Jamais haver colado'
gr�u em Pslcoloqla,

CO'R�EIO DO POVO - Jaraguá do-Sul- -"'--'--._��__ SEMANA DE 11 a 17· DE OUTUBRO DE 1980

CONFIRA A HISTÓRIA ...
1

'. Jean. Piauet
: da . zooloßia. à
; , ps·iço-l�l�a·� .-1,
, h '"l Q'Fiof/Pí.��'�fet'ti�

�,tI,A ii' I ,�.f'i ·H>' � '7'P"

Fruto, do acaso ou

força das' clrcunstãn-
c\a�'.íl9.A�!0 éoq�(A�flO(.

{ P��g':tr,!I�'Q ...,r�211nt�'tn�tr
faiecigpi � , aos 81";!I;ROS,�
tàmosô psicólogo,

-

era

formado em Zoologia.
Como' ,eÀ�o . sej> explica
haver-se tomado -ele o'
"'PAI DA PSICOLOGIA

j I�FA�[IL;W .�. 'r·,:·, .

, i '-\r '7,.S!' ',\J'} ...,,�, '!.f�.'" �'�
..:ralv:ez· em .dIeO!CiU;rên-é

ela do seguinte eplsó- ..

dio: Certo' dla, uma ga
rotinha volta ao lar e,

i em p'ranyQ.l!,' oonfi�:h:�ncia
ao pali:. "Minhas cole
guinhas me atormerrtem
multo,' .E ve'io': .Jl

.

res-.
pos,ta.� ,"'Miohflt.tHJ:tß a,
única defesa centra as

pessoas ',é esifudá-Ias" ..

. Construtora . SerIa· . Ltda.
. \

_�v,�

CONSTRUÇAO CML, ENGENHAIiI�_ E __� _..-�._., . "

�cÕMdRCiö DE"BTERiAl:
..

'l'DE CONSTR�AO�-
'"

[' ,-..1b�;;lj� ..�.: ::8 6 �_", ... !
.. , ...

,", :- Rua ,Jó.Ao:PfcolU, 94�...Jidlf:· Carlos�Sp�zlan'
.

, ,,:��efon��,��-0214 �
JJ\RAGU.A DQ S\JL

.,._ _J�:A. CATARINA 1

1 DlitllOplblJ; �bê�; ae' �Istiliiíao:;clms"ti._ cóm
<

J1 �óra: (6

filmes). -_Cr, '9.000.001'"''
- ': � 7 • ,c:-' '-: � -; ,.. ..•::.' �

,J
� • _.......\_. ,. IT _ ..� '9 �} 'f : _�.� � oOy t.""r -:

Envie o cupom e o C!heque nOlllbul1 na mesma remelJSa
[� .... \ 'li" ''_ J"j"':i} .�; .."� "p,Jr "t'.)"'''' ,

...

) "r�.") 1 f

p�ra� ����d� ..! P��� �J_t,�J�n�e:.. � '.'!���50, -

� �a�- e
guA do Sul-SC.

-

..
,. '. -

". � -.." �,,- c j:.'.1 pc -:;:.. Q • h _:� !' '\ ..... l' "- Cl 7- �.(H h

Preencha em letra de forma:
e

._" • '.
-

1-1, :;) •

.-? 'tl 1;;
...

r-o �I;:f"�h �JJ!P'"';l

��er: j.:: .II!
...... � .�� � •• :-.�.'.�. � � • .- •• ,: •• ,;.�.1."., �.('•.

" ii ......�.,._.!�·i'.

E d .'; 'I 'f' N.o ••

�

apto. • ••.
C

n • .•••.•••••••.••••• • •

.Ba�o ••••.�., ...�._•.• !.'-�._.,..� .... '_',' .(tl!'\"" •...:r\- •.)..' •.•.•••••••••••••
" ..l.

•

.,.__

•

,_
�,' .... _ .,� 'I,,-'�

_

Clda.de : .'•• r .'•• : .. ..: .' ;".-•. :.\ ': • '.'k _

'; o." ;mst.a�� "I 'J.1",. t •

Atenção: e.tr1tameli.t'e "proHlldo »ult"m.aO.!e. de 18 an08
.

(

c-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, .

CO,RREIO DO, POVO - JaraguA do Sul SEMANA DE 'I t � 11 e$ e�TU�R<?' DE 1980
PÁGINA.5

l!

Estado de Santa Catarina
'

"

IPREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
II

•

' >DECRETO N.O 613/80 j
, 'w" ..fi ,1-'i;t" :tl'

� ,.

DECflETO N.�.611i8Q W,.I'"i 'IS CI� ll.·. 'J YJ. S � ;BO"mJ Autoriza o Chefe do 'Pode; 'Executivo a conceder auxil'io fihatlcei-

�.'dt .. : • .1i .... l'i!; !�"l:,_.tI ,1 oe ",Oll U.ô1i:;' Ij , . _ � .' ., .• � ""'.. ro à entidades que menciona e dá outras providências. .

Suplementa er.anula dotaçQ&s: cfo.Orrçamento Vi9�!:lJ�· n:tl.,! ! t! .� VICTOR BAUER, P�efeito Municipal de Jaraguá do Sul; Esfado de

. VICl'fie>R'B))I.UERl -P;éfêlt6l1.Mifriiêipall de Jaraguá dõ Su�, E-stadõ de Santa Oatarina; ne uso e exercício de suas atribuições, com base na Lei Mu-

Santa Cat8Fif:lâ; nG�:liJsa eexereíctö dê.' si.i'aS'·atríbu'ições, com base na Lei Mu- \ nicipal N.o 797/80 de 26 de setembro de 1980;
ni,Clipal N.o 796/8(1"d'e-26 de 'setêinbrõ"dé'�1980t'" I' DECRETA:

, I. . . .

... UÍ"I--.q tlJ\f �I L'J.C,l (pm1 f.. ,(. I",�!' ,_ 1\ � -'� .. !- "'_ .I ._-,,' •

Mit d a
DECRETA: r, ,:,,_ b dr. rs Jt!'t.� 1 ._ "v :: _�" ,! "'1 '

A:rt. 1.°) - Fica o Chefe .do Executivo urucma au onza o

Art. 1.°),7.'" Fi�a.a,b_erto um�'c(édi�o suptementar-na'ímportàncta-de- 1
oori6eder auxflio financeiro has impon:.,änclas abaixo}ldiscriminadas às seg.uin-.Cr$ 13.000.�Op,O�, (t�e�e ImIJhC?�s. de, cruzeiros); para retorço dos'proqrarnas i

. te�.le'f1�!da.�,�� ��d!���� [Ies��.MH�i��ei,q:l3, - _. -, $ 00000
e verbas.abalxc dlsc!!�méli.d'as'rc.gn�tante$. do.Orçarnento Vigeinte, a saber: .. ;;o·J:·. b� FiT ��i:r�J1.i? '�S'��b.�s·��,Rat.t,!lPenS'iji ';i,� ') ':i '!�,:'I;t: " CC�$ ��g'OOO'oo

A�EXO I QUADRO A --:,..r�roqul� a�" eoas laQ. ,., . ',' '.'
• ',' . � � r.: •••••••••.• �: .".

0501 _ DIVISÃO'Oe'Óo�tABI LIDÁ'óE
.

.u lj é_!::...I'C1>-mlJnid'a�el E�a'';geHçä' àe.:bo'�ffsS�O 1f.u�trt�r')ana do BraSil cr$$ 2550'000000,000°'-

I 'C':"é'11 S,L.I"L"·(·" ,.r",.,jJ.",:,l,-��
... , ••1."..",,,,, I . ,Or 57.

050199999992027 Heservaorçemsntá-r ..r"" ···C"III'.. :l3·0'0'·0·...,00·0·
....0t/.,· d....- 01 glo ao .u�s,,�·�(r·:l'··· ··�·,··,··.,:.·i··i·i.·····,·:···.·· ,

'

. .
- .

na- ;1.:.". :'. • • • • • • • • • r'il' I:. . ,ú' e, _ Gre�mio EsportiYO,' J'liventus": ."':. �'.' '-;'.. '.: .• ,,'�. i ..
' ,'Cr$ 150.000,00

ANgxO" - QUADRO Ah' .... ,.', ti t ele I;' !"., , e:,,·..r,i,·e

f"} '= '1'5'"'ifG h, ._. b ·� • .-,.',rJ'''''I·,,(Qt s, I,i,\" �'1lt'-j11,ir:·,· Cr$ 310.00000
0501- DIVISÃO DE CONTABILIDADE' _, .",;� .1'J'-'JL"-; t1': I··....,' • -r" rupo.t:sco·t&'lfo, aC.Ofl,aJJa ._.... � ........•..... :. "

,-

05.01.99999992.02,7 _ 9.0.0.0_- Reserva. de contl·"ge�ncl.la ...•.•.Cr$ 13.000'.00'0',00' r g' -' Sociedàd�LÊßip.;é Récre�tíi}a X(ieJrélÍ'sêP�.: ......
-

...... Cr$ 200.000,00 Nasce assim umrálo de
'" '. � "" •. (1, , ..• ; .f' ':l' l1l;:'> �.) ... J ",..' , Cr$ 125.00000' ,

.f.�. ?:�) - A despesa decorrente do'artigo anterior, c:orrerá por' h - SOCleaade RIO da Luz I ............•••.•.••• '1" •• • •• 'luz que cruza: com a e,s-

conta da a, I
- .

I d'
, • "....' ' . TOT A L ........ j........ Cr$ 2.210.000,00 . b'l db'

. ...nu açao parcla' 'o prog rama e verba aoaixo' dlscrllTlinäcf'as <'-cons-' .' .. " " .. " ," .

_

..

..; " ; .
. 0,.. ' ",., '" ,."" perança em a an.

•
so-

t t d
.' .., ,

, " .) .,... � J ,', dr .1 (I -< •
.

•

d ""..,�_
an es o orçamento vigente, a saber: "

,
.

f ""'. ';:- €( .... ,"� .. , .. I' " ... , ) ,C�'.._, t §'1IfO j....:.::�'O.·"ã'a>i'i'61.:'.' :�'�' �bbh'.t.,édidos devêrão 'ser" õ,brigàtórH:í:'-:' '.·!n�,os; '�econ�trum o vpr<r

ANEXO I - QUADRO A
.

, S. I I S ora
• � .

., ." .�, A' ,.' telos' que divagam pelaIS
0601 - DIVISÃO DE OBRAS

'

• .... .." rii�r1tfàp'liq�dôs"nà� �()'nsVb��0;·�àmPl'i'à9.ã8;··r�C'uperaçã.?, � �ef<?�rn,�:" d_a�;'�ed�.t ' � '-ruas' !fortuosas do cére-
060116915751'007 p' t

- d' soéiais ê'detn'àiS dleJpéhö'êncí-as{'tSê'm'''qörpb .a'rêcúperaça� e ,�qUIS'�'Ç�çßt eq_u.l: .' , " b ' .,

.

'.

.

ANEXÕ "a�I������A
e Ruas ". Or$ 13:000.ÕOO,00 pamentos esportivos,' das ÉJhliC'âäfes oenefidiàdas;' com vlsfas a ,re�ll.za2,�p. 9_0.�\} ',h" �� •• oll., '

• � '"

0601 - DIVISÃO DE OBRAS XXI' JOGOS ABERTOS,D'E SAKlTÄ'rCAT�RINA. ,"

, _,'., ''''',1 J-"f" 'n�:rAv"alnçada$, idéias Clrês�
.

.

f'IOrfl ';"1. .i';

§"'2'.o ;':"';:;'lg'u'a"lm"r'en' te',\".�e·'s'di·e'- J'ã, 'fica' O Senhor Pl'leféit'ö,l Ml.micip'a_
'»

'ce'
.

e n_o'sso's' ensa-0601.16915751.007 - 4.1.1.0 - Obras e Instãilações Cr$ 13.000.000,00 "

u rn r:rt P

:.An. 3.9) -- Este Decreto entrará em, vigpr:.· .na datá' "de"slUa-pl1-'
I ,:.- autotlzàdo ä"as'slnaf COIrI ás 'r�spêCtiváS éritid'adés convên'ios, on.de_ d�ve:r&Q:

'.

"'m:entoS tãö férteis em ima-

blicação, revogadas aS dispo,siçiÕes ém contrário. -. � - � _. é'�' .. �.
:.

t constar as reS'ponsa,bilidades e' encargos de a'!lbas as pa�es!, b I�C!,U�I�� as. ... gililação. > I,

. .
Ipalácio da Prefeifura Mun icipal de Jalraguá' do Sul,

" aös 29 dias. normas para movimentação; ap.Jicação e prestaçao de contas dos recursos: _r�i- '. ".- ,',Cl I... t". -', '. - ,-

do mês de setembro de 1980. ) "'cebidas;'ít:! ,.{ ��'" J
",' ••• , ,,' I •

.,.., ! ,
. Deixamos que despe'r-

,�. .

�

.; "',
, j I<: ::;; ,,,; �':, er • Ärt. 2;o� - Para 'execução' .do presente decr:eto, o� aux"ios� dß-çqlr� < .' te 'em, oós tud'Q qu� se en-

. VICTOR 'BAUEA " ',f", .�., I. Ii :'trentes dio'àfti'Q'oanteri�r, corréraö por có�ta da seguinte �lassífic�9��,: ,::: I .'� -. ç_ontrà gl!�rdadq e l7lesmo

:�:'�>�:� .1 n· � .... ""'Prefeito Mllnrc1pal ',-' ,:'''''!'�
t 'O�OO'f- DEP:r.O,::�E EDlJCACß:O/CUlTURA.E ASSIST�NCIA SOCI{-h:· " � (:i;(" C �'':i�qb'rmeçido'l,f grat�ican-

- • ' ,.� '" h�' .� •• , . H,;. 1 I ')'i02l-0�,'1-1:)lVISA(l)"DE"I:D'tICAÇA'O .... '1 "'t_
':

--.'

t,. "'� '\I te apdrdá-Ios .

. .

' O presente Decreto foi re gistrado e publicado,_nesta Diretoria de' ,04ÓL08�62242.1044 ..: Auxfli'ö'à d'ivfersas-'entjd:ádes pra real.ização dos x.xr ;Jase. ,. . ... ,
,

t

Ex:pedlente, Educação e Assistência So cial, ao's 29 dias do mês-de setembro
. ' 4 ..3".3:1"-":' AuxlJfó pá)'ä' 'äésp�es-as de cäpilal

.

;';:".. :', ,�'." Cr$ 2.210.000,.09 ':.> Sa�udidàS a:§r' leinban-
de 198.0.

'

, '.

Art. 3.°) - �àra"coberfura"da_s' despe�as do arUgp �.nt��io!,.1i9_alTl,�, .ças que aí mem9'i'ia fixou
a'ri't:ilad'äs'·"ä:tbral)'nlent�:f :às's'eguihteS'" ctotaç,oe.S

. dp 9rçam�nto" .. Vlg�n��....2qlT! ...� : _' dom tin'tas clâÍ'aS' êm fêm-

seguinte"cJaSsificação': '�",. �i '.' ,

•• ' •••. ' • ;" ,�. _ po's remotos. Vêm'_à' öaila
'ANEXO I - QUADRO A , i' '1" �',,' , .... '. _'•• .:: • 'as' mais 9iS,tranlias" recdr-

'0601 - DIVISÃO DEOBRAS
,. _,:' ; __ .. ,dàçõês.,

. . ••. r

0601.16915751.008 -' Oonstr.U,ÇgeS de .�Q !1't�S:.. ',' . . . . . . • . . . . .. Cr$ 710.000,00 ',''-:._
0602 -:- DIVISA0 DE, ESTRAOAS Df. ßRPAGE.M .

' Irfiquietas 'e,la traz �m� re-

0602�16885342:034 ..)·Manot�nçßÇ> do:s �e r'{i.ço�, dP...p.M.E.R. ," Cr$
. 500:000,0(t, .

tro'Sp'ercto ·,tod<?" um .passa-
0603 .. DIVISA0 DE SERVI9ºS, URa.Ar;.J 0$ _

".' ..

".,: w��Hde .1;I:1;;qri��,�:d�res, �o-
0603.10605752.034 - Manutenção dos serviços ,de utilid� públ. Cr$ . 500.000,Qb'l_, 'ff'lmenfos, hJfas' eW vitónas

"" 0603.16915752.037 - Manut�nç&();dQ,S�,�erY�,• .r�,1ati��s à vias u.�- ,-
�

"""'�I:,'�� Ä,t(��:�é�r�":lr ,_o ,�.i��ryc:O
.

, ,.' b,mas Çl"",�••:••
'

.... ",'. 1.: " .' Cr$ 500.000,00":_ ry I�EI: :n�lte,.•en�brecend'o a
� .- p

� I\' • o••
-r T'O:T-A L .. �··,. ,: .. :. _", � � Cr$ 2.210.000,00' I criâ�{Jr� �Hlim,atl�ã( I�

_,

' ,. ., _. '.;",.'" ,'.;' '; '�, ;,' 11.) ;
,

W :��ã vf(:fâ' trepidante, gos-
ANEXO" - QUADRO A, _ tösa:tJ�Viver!...·· a

0601 ,. OIVISÃO DE OBRAS:··.·. �.�.:' ,,�. , �.

,',

.

- , " - ,--�-,

0601.16915751.008 - 4 ..1.1.0,- Ohras einsläTaê;ões .....
'

.... ":; .�":";"}:er$" , 710.00€F,00-"'-"
0602�;.o-DIVISÃO·DE ES'f.RADAS DrE':aODAGEM;;.*, . .:,' "

\ 0602.16885342.034 - 3.1'.3.2 ti O,utr·ös· serviços' 'e ��cárgos . . .. Cr$ 500.000',00
060ª .. DIVISÃO DE S,ERVICOS URBA'"NO�", _

- < , •• � , .. '" ;� •• ,. .r. ,',.,',

�i.Q603:19605?�2�d3ey_': 3.1..3:2 _ -P!:!t(O� s�ry�,ços'�.encarglos .�.. ': 'Cr$ • 500.000,00··
) J)603.��!J1.575?�93,Z - ,3.�.9.2';o.Ö���0�__��r�Jçps,e en�argos Cr$ 500.000,00 ..

T O..,T A ,L. ... ,.,,. ',.' .....:." . � .... ': ; '. Cr$ 2.2� 0.000,00' ,

• '.i , ... • ;.J t, �

Art. 4.°) - Es(e' D�creto entrará em VigO; n� �at� de ,sua ·Pl:lbli-."',
cação, r,evogadas as dispostçõ�.$.em.c,Q,:!!�âr-iQ... "'4'-- ,�.' J UI �� --- ".

Palácio da P�efei.tura Mun icipal de Jaraguá -do SI:II','··aos 29 dias�,..

.._ do mês deselembro de 1980;�3_'" I" ,_,-", ,,��

.

':>L� (-, ... J'�� _ .. t .tt,..;í..•

:)�I iA,d'�t1..J
.

je -,- , ,�- AO - YICTqR BAUER

I �:':>, .\i; i'l� i, '
. ...... '.r...... . -

Prefeito Municipaf. ';'

•
\. ,.; ":.' t,' ,

º w��entE� q��re1<;>_ �Ol r�:gi,strado e publicado,-nesta- ßireroria de-,
Expeâlente, Educaçao e AsslstenCla So cial aos 29 dias do' -mês de setembro'
de 1980'.

., .•. , - - ,

_ ...... 7;.,"f '""'Z I·... '; ...-1 •• {,... ,.,. ..•J t.....

ASTRIT K. SCHMÂÚCH
- 'Vi

Diretorá

• -.1 liJ ".

Estado de Santa Oatarlna
PI3EFEFf1URA MÚN1€IPAL OE'J�RÀGlIA�AgO SUL

ASTRIT K. S,CHMAUCH
.e, P!re�wa_ !:' fll:'.!:.:lI r.:iS

)
" '

.. ' I.' f' ,..;.:, I" 0_'

I'''_-( ... -:;1 .ft"jr lt-, ·,ti

Estado de Santa Catarina
PREFEIJURA'MUNICIPAL DE dARAGUA 'DO SUL

l.

.' I .

.} r�� ,.::,: r : IH I.: ...., � � .

DECRETO N.o 614/80
- �'\ �(t lO }i*,... I

.. �r �_-<._ "_,q/
.

Suplementa e anula dotaçÕeIS do Orçamento Vigente.
.

. . VICTÇ>R BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá.do Sul"Estado de.
"

Santa Catarina, no uso e exercfcio de suas atríbuTções, com base na LJei Mu-

nicipal, N.o 76t/79 de 31 de outubro d'e 1979; ,

_ . -''1. u�.

L· ,f' •... 'DéCRETÂ: � -� '"
'

, . e.
.

.

Art 1.°) � Fica .aberto um crédito suplementar no valor de Cr$
13.000.000,OÓ (TreZl& milhÕes de cruzeirosrpara reforço 'dos programas e.ver:

bas abaixo discriminadas, constantes ·do Orçamento,Vigente:-a saber:,
. AN�XO l. - QUADRQ A-, '_

' '3 ',�
.

� _; '.. ',�'" --

0302 - DIVISA0 DE MATERIAL
. I .2: '

0302.03070212.009 - Mànl1fê'nção 'das âtividad,�da Div. de Mat. Cr$ 400�OOÕ:ÖÖ
Ó401 - DIVI$ÃO D'E EDUp69,�� 0"'" .' ."'. �.�; .:, �

'

.•

0401.08462242.019 - Despesascom'a realização dos XXI JASC Cr$ 3.260.000,00 '

0601 - DIVISA0 DE�BftA�, � ,,�1.1::: " ��� �:�I: ' _',' ,

'

'�.".
0601.13764491.006 ;;, �rnPll�2a9>,e,�.T�I��ra[nentos �o sistema de ','

'

Esgotos 'r' . . . . . . . . • • . . . . .. Cr$-,· 335.000,00 i

0602 - DIVISÃO DE G�T��DA�"Ö.�>�O'QA��M : ',.
--'

. r

0602.16885342.034
_

- Manuten,9,��, aE� s�rv(ÇOS do D.M.E.R. " Cr$ 1.422.500,00
0602.16885341.013 - .A.quisição de vefcu lös'e máq. rodovíáfias Cr$ 200.000,00- J

0603 - .DIVISÃO ,DE 'S�RVI�9_�_',VRB�N2S; 1.. ,
, .

'. r'

0603..,1.p�0575�2�º35h7 ��nut�n_,ç�g ßo� ��rvIÇOS de uhl. publ. Cr$ 4.285.000;00.1 �---------------

060�r�.�910�2.Q3� ç" An:'0�i:z;!lç_�?,-e�e!1ç�rgo� da d!vid'a tpúbl. Cr$ 1.037.500,00 ' �r Es'taöo de'Santa' Cataril'la
0603.16915752.037 - rvfanutençao aos serviços relatiVOS a vias ,. c PREPEITURA�MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

urbanäs'. �": . ,:':' .:. �': .. '. ? " , ":.. " .. ... Cr$ 2.060.000,00· I DECRETO N.O612/80. ' ,

T O 1 ÄC:. :� .- .. , �" .. '..1 ••••• : •••••••• Cr$ '13.000.000,00 ' Au1iÔriza,o Chefe do Poder Executivo sul)vencion8lr entidades, su-
:t: ...� 1......... �

- "'_, 1 •

plementar e anular dotação do Orçamer;lto Vigente.
. ANEXd�'l1 - QUADRO A

-

1
"

",., " -, VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de
0302 - DIVISA0 DE MATERIÄL ',"

"

' ,,6u
, Santa Catarina, no uso e exercício de súas ail'ribuições, com base na Lei. Mu..

0302.03070212.009';.í:1-.f�2.0 - Eq'oTpamentos e,'mat. p,ermanente' Cr$
,

400.000,00 nicipal N.O 798/80 de 26 de setembro de 1980;
0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇÃO' ."�'. I

' , • '",.-'
" • DECRETA: .'

0401.08462242.019-3.1.2.0 - Mafériàl de "éon'sumo . .' ..•.. ; . .. Cr$ '3.260'.000,00
. .

Art. 1.°) _;_ F'ica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a

0601 - DIVISÃO DE OBRAS"
'

....: 'I� I - .'.� "., � .. • ': ".-. -

subv�ncionar nas importâncias discrilT:lj!l:�das as seguin'tles entidades sediadas
0601.13764491.00'6:.21-:1 :1.0 - Ooras é 'insf'älações ., .�'..... :-. .. Cr$' '335:000,00

..m�ste-Muniçfpio: , "

�

'0602\- DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM I • ,"
'- -.,. .

� � Clüb�_AtJético Baependi - AtletiSmo 1········ Cr$ 120.000,00
0602.16885342.034":3.1.2.0 - Material de consumo ..

"

': CÍ'S_'�.422.'S'00,oÖ � b.""- Seira Rio .Clube de Campo -.Nataçãp �"I.'·· -:••• ,. •••.: ••• Cr$ 100.000,00
.06Q2.168ª5341.013;-4.1.2.0 '- Equipamentos e mat. permaneÍ1té Cr$:' '2'oÓ.o'(),b;oÖ' c - Comissao Municipal die Esportes ,--:, C�E . �!; ••••••••••• Cr$ 300.000;00
0603 - DIVISÃO DE SERVICOS URBÄN'ÕS" � "-' < ,J .', ... ' H,'

I O T A L _

.. " ..... ; ...... " ....." " . " " : ''':.1' : ". Cr$ ,520.000,00'
" "'_'�. �"'-."'." It _!._,_ ". I '\ '.J".' ..,. ,.,,�

0603.10605752.035-3.1.2.0 - Matenal 9�� CQn�!JITIR· : ..
'J .•ç[$,j.?�0.oqo,09 l

0603.10605752,035-4.1,2.0 '; Eguipa_l!lentÇ>§__e mat. permanem�, Cr$_ : �.�;qO·9,q9
0603.16910332.036-3.2.6:-1 - Juros de dfvida contra1ada crS 1.037.50Ö,QO
0603.16915752.037-3.1.2.0 - Maferial dê consumo., Cr$ 2.060.000,00 'I

•

. . TOT A L .. " ... ,,� "I " �.'."" Cr.$' 1�Ü)do.ÓÖo:qn ':

-

.

,

_
I

�

t .11 � H ;..1 .�,�. A) ri
. ... , . . '.,

Äff. '2:0) :.:... 'Pata fazer face as dêspes�s de�r�enfe�:d6 �l1igo an
terior, fica "anulada paroi-almente a seg uinrfe',(fotação do brçäIn�nto Vig�ht�:'l
'1"1fI'" J\NEXOT _ QUADRO 'A' ."

" I :J, "�'.,
> '":.

0501 _ DIVISÃO DE CONTABILIDADE
' I

I.... • l' f"" , .!� f":'�' H,

..

05Ór.99if9'99!1Z027-=ReserVa'órçâffiêntärfa ��: ..�� :':-.•....... Cr$ 13.oào.odd�öo
"

ANEXO" - QUADRO A
• i" " i'1 t �,.e I!.! [

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE .

� :'( C" ,. ''''''.' ,
-

0501.99999992.027 - 9.0.0.0 - Reserva de contingêhcia . ;' .. Cr$'·13:000'.000,00
( :':: 'I� f:r\ft.�3.0) _; Este t>�cretô'";'enfrará em' vigor "'a d'atà de suaopubli-

cação, r'evögádas as dispösiçõé's4 em' ·con'trário.· ... , �
"

.-

. . Palácio ,da Prefeitura Mun icipal de Järaguá do Sül, ,aos' 29 dias;
do mês'êf:e'seteml5ró-êfe 19'8-0." H.t:- ,-.,.'.1_' ..,,�,'

_ _ _ " _ _ _ _ t. ..
_

..... -.. .... t. - '-... ... ?,' {'. ��. ,�. • I

'=J!: ... ,. It. f wl' _.

�
_ A- J

-

•
�.... .,. 1'111 At I"

r � j _

. ., �

·Art. 2.'OJ - As despesas decorrentes da concessão das subvenções
r -'êons!antês'öo â5rtigÖ anterior, oorl1érão por'contà'�a seguinte dotação,:

"040r _;"DI'1ISÃO"DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ASSIST�NCIA SOCIAL
"0401"r- DIVISÃO DE'EDUCAÇÃÓ

. I •

I.

''',��,,�:0��6�2.í:1-�01 f!.._iSubv�n�ão pa'ra ma�uen'çãOdo Desporto ·Amador.
• ��;.�:� �- Sl!bY��90� Sociais ...

;". ','.� : '.=
. '.' ... i ... :. ;:

... Cr$ 230.000,00
, '-, .1 ••• , • � ,.,uA�., �;O_) -:- O recurso para fa:re'r face as, déspesas decorrentes do

-

. a:rtlgo antenor, c��rerao por conta da anulação parcial da seguinife dotação:
,,, ... ,,,,,.:,,. ,!, ÄN'EXO I - QUADRO A ,

'. I' -

-

'� d6()� :.>bTVISÃÔ 'DE'OBRAS . l' 1

,ró6oi'.159"'15751.ÓOS'>Const'tüçôes de Pontes Cr$ 230.000,00
!'�I\, ",: '.{., ANEXO" - QUADRO A

.

.

-

" osôi' - Di\iISÃO DE 'OBRAS .

' .

06Õ1':íé9fs75föÖ8 � 4.1.1.0 - ObraS' €f instalações '.,..... -: .� . .':. Cr$ 230.000,00
. Art. 4.°) - As entidades ora subvéncICmadas deverão ápreSientàr

a deqlo.n.,straç,ãg da,.�plicaçã,o- � � p.restação de cohta!=i dos-necursos até 3:1 de
mar;ço de 1981. c .. li .. _.� ... '" . 'I: II�' .... _ ;c, <;.

'. '_
-

: ,;_ '''l.. : �rt.. l�) - Es,t�, Deqretdl sntrará' e11i �vigor n'á�data 'd� 'sua 'publ i-
r

cação,' revogadas as dispoSliçôes'I�:rh�oô,ntránc)':" .• I, " • ,<,'o "i
"

�, ,

<")",.' ",' rl; '�aláclô d� Préfeit'6ra�M'un'icipà:l'öe] Jára�uá do Sul, aOis 29 dias
do mês de setembro de 1980;-

.t. , .'",- � ',,", Hf -

, 'VICTOR BAUER
.,' • �. f ,. � � �. ., Prefeito�M'ún'ici-pal' .

O presente D;ec'reto fot re'gistra:d"o e publicado', n'esta Diretoria de
Expediente, ·Educação e Assistência Social, aos 29 dias do mês de setem6ro'
de 1980.

.

',.
.

, ... �: "
.

�

ASTRIT K. SCHMÀU,CH " t I � ,'. Ir

. Diretora

,VICTOR BAUER', " "

Prefeito 'Munic'ip'al' '" �

-
, ). -

.... � :-!.. ",

jl·_,ô-' - -' O presente Dle'�reto'!foi ··re gistrado e publicado, nesta Diretoria dê
Expediente, 'Educação .e Assistência'50 cial, ....aos 29 dias do mês de setembr()·

,

de 1980." " ,

"

".' .. !/- n .. ' •• '''''' - �
.

,
I'�'· '-ASTRIT,..K. SGHMAl:ICH ," • _

.

Diretora

Esplendof_
AlaIde SardA de �orlUl
4'

••

-"_"-J

_ � Como é gratificante 0-

'Ihair o firmamento, vêr as

estrelas, meditar, imaginar
coisas... tudo isto no si
lêncio da noife que cái
amena e confortlante..

Confusão die idéias' se
'elÍibaralham movimenta
das por pensementos- os

mais estranhos e distan-
,r.' tes,« Nosso âmago se a

corda, ,embaladó por so
.

rrbos e fantasias, povoan
. do mente desocupada.

triariç�r
iÍ,Jov�

Crian.ça flor naSIC�n<;lo�
'perfume :I1P ar ,---', í
alegria, .', traquinagens,
beileza sem pa,,!
Criança, pureza, ternura
um hino, um IO!JvQr : -

. ca1rinho, doçura
uma prece �o Senho,rl
Criança, bondade, mei-

� ..
...

1'-, 1 ;' Z, I, 'r '.... -�." I

. �9ui�e , " ; .� é

uma graça concebid$.. :
uma vida em formação,
.lÍlÍ1à _coisa tão querldal

• ;1'-;:... r'j , ..
'" t '

"o (Q<;)p1P espe.ciat. ho-::
rnen:a·g�i.n ,à Oristin'e,

.

Al1â ré e Andrea, pelo
di� da criánç'a)

.

,I:,
... " '... �

"

.,
, ,

Postos'" fecham
4

tä-mbém .', nas
"

cidades turísicas
'o Conselho Nacional de

Petróleo divulgou comuni
cado in,formando que os

postos de gasolinal não
. mais abrirão nos fiM de
semana nas cidades turís-

. licas, "lendo lem' vistai o
grande esforço do Gover
no em reduzir 'o consumo

de deriv.ados de petró'eo" •

A portaria n." 154 de 28
da m'arço de 1980, que au

torizai os postos a funcio�'
,narem nos fing"d'e semana
nas cidades,furísticas, com
,vigência até 30 de setem,..·
bro, não foi prorrogada�
-pelo Conselho Nacional de
Petr6Jeo., �� "". .

,'1 Cpm a ,medida: do CNP,
f;!$ postos revendedores
vQltaQ1.� obe'dec�r o horá

" ,rio que 'preyalec, para. as
dema-is cidades; is,to é, de
,segunda a se'da!-feira d�s

, (fàs ,21 h'oras' e aos sáb�
cros� Cl. 6 àS 191J� sem p�.
rem, vender aasolina neste
cnã. ,Aos ' 'domingos, ne...
"fium posto poderá funelo.. .

nel "S'OI) qu=-"quer prete�..

to":·" ",' ",'
'

(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO .;_ Jaragu' do Sul PAGINA 8.SEMANA DE 11 a 17 DE OUTUBRO DE 1 �8.0

i Morett i. Jordan & C ia: Ltda.
"

VEICULOS USADOS �EVISADOS

Flnanclan:-ento PróPrio

Belina II L - vermelho
� . . .. . .. . 1980

Belina II L - bege .. , .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1978
Corcel III L - branco ' '1978
Corcel II LDO - prata.................. 1978
Corcel cupê - bege '

...... '." � .. 1977
Corcel cupê luxo - branco 1977
Corcel cupê - branco :.... 1975,
Corcel cupê - vermelho .•............. /"1975
Chevette SL - prata ..••.•..••...-...... 1979,
Opala c�upê - amarelo ••• : •••• .- 1974
VW 1300 - bege ;....... 1979.
VW 1300 L - bege, � 1975 ..

Sociedade de AUradores Progresso'
>

Jaraguá do Sul - SC
ASSEMBLlelA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE 'CONVOCAÇÃO
,

I
'

Convidamos os senhores sócios desta socie
dade para se reunirem em Assembléía Geral Ex
traordlnárta, a ser. realizada no dia 13 de outu
bro de 1980, com lnícto às 20 (vinte) horas,' na
Rua Jorge Czerniewicz, 590, nesta cidade e Es-.
tado, a fim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
.

a) - Eleição d'e Diretoria;
b) - Outros assuntos de rnterasse sooial.

Não havendo' na hora indicada, número le-
gal para instalação da AGE em primeira convo

cação; a mesma se reallzará-1 (uma) hera após,
no mesmo dia e local com a -presença --de qual
quer número de associados quites, e em con- ...

dlções de vetar.
.

Ja'raguá do Sul-SC, 1.0 de, outubro de 1980.
. Sócios: Hans G'e'rh'ard Mayer

Eggón João da Silva
Cc'uado Rieg'el
Alfredo Mohr
t:sio �nke

-liir' 'LAR .Imöveis
Àua 'Estérl� L8I)zl, esquina Av. Gefiillo Vargaa,

sobreloja de Dalmar Magazin••
Telefone •••••••••••••••••• (0473) - 72-051O

CASAS:
...:.. Rua Frederico Curt Alb�rto Vasel, . magnifica resi

dência nova em, alvenaria -de 208m2, cl 2 suites, mais três
dormitórios, banheiro social, dependência para empregada,
garagem, edificada em terreno de .933,50m2. Também finan

cíävel. pela Caixa Econômiea Federal.

-:- Av. Mal. Deodoro, casa mista com instalações para
. bar; em terreno de 480m2. Aceita como parte do negóciO
um ou dois caminhões mercedes benzo Estuda outras pro- ,

'postas.

- iRua João Planinscheck, 322, próximo à Weg I, ca

sa de madeira em bom estado de 93m2, com 3 dorrnltö
rios, edificada em terreno de 480m2.' Finanéiaménto até'
600 mil. Saldo a comblna,r.

- Rua·_2Q de Julho': esquina com Rua 199, Vila Nova,
casa de madeira com sobrado em terreno de 504m2. Fi·
nanch{vel pela Caixa Econômica. Aceita terreno em

.

ne

gQcio.

TERRENOS:-
,

< I

-. ,Rua. Pras. Epitácio Pessoa, terreno de ,16x25m2
com' vista pára o Rio ItapQCu, no valor de ·Cr$ 100 mil. '

-- Rua �25, ,entrada entre Dalinar Confecções e a Kuki,'
terreno de 427,50!ll2. vista panorâmica, regirio calma. Cr$
,280 mil,

' -

- Rua ;25 de -Julho, próximo à ponte penslí do Beira
Rio Clube de, Campo, terreno com lirea de 806m2. Cr$
3GO mil.

.

- Rua Preso Epltáclo Pessoa, próximo ..ao Viaduto,
terreno de 612m2. com 28m' de frente,'--fazend:o fundôs para
o Rio Itapecu. Cr$ 380 mil.

/'
- PRAIA OE UBATUBA (centro) magnifico lote a 30m

, do. mar, zona super nobre (2.0 lote a partir do mar'.
'

LAR ALUGA
-

'

'� 'tima sala de '88m2' n� Rua Jo�o PlcoJII, Edifl.cio
"Paioma" em- Jaraguli do Sul, çontendo telefone -comerclal.

/

, ..

eco define tFajetos para provas de ciclismo
lômetro con'tra relógio, se..: ,faltada), Do_mingos Rodri
rá na SC-301, treCho Jara-, gues da Nova,. Procópio
guá do Sul-COrupá, das Gom4!S de Oliveiral e Ba

imediações da Fundação rão dO Rio Branco (para
Elducácional Regional Ja- - Jelepfpedos). A. pista de

.

raguaense 8'0, Posto Mar';' .rodagem,: pelas próprias
cOlia, trecho retilin�, pa- : caracteristicas, ' ;permite
vimen,tádo asfalticàrí1ente aos 'atletas o c�mprimen-

.

oe um' ciós' únicOs. Jocais: to ctQ itjl1'8'�ário", ..m �bS"
Ideais à. sua realização,

.

tá�ulo à sua capac�dade
face as im1posiçóes do D'e;. ffslca e ao

.. �eu veiculo,
partamento· Técnico da fac� a sua regularidadf·
Coord'enadoria de Desp'or-

.

tos.

A Comissão Central Or
ganizadora dos XXI JO
GOS ABeRTOS DE SAN
TA CATARINA, definiu ofi·
cialmen,te esta semana. os
trajetos das provas de cl
clismo que serão disputa
dás em J81raguá do Sul;
paralelas 'às demais moida
Ildad�s, dê acordo com

informações do V:lce-Pre;.
feito Presid'ente Sig'olf
Scl1üßl(e.

/

Emmendoerfer Com. de Veículos Ltda.
Mal. Deodoro - Jaraguá do'Sul - se

VÁ-AO
A definição dos traJetos

do ciclismo era o único à'
espera:de solução para
completar o elenco, uma
vez que todos O's dêmals
locais de compeliçôe$ fo
ram Já' divul9ados. O qui-

'

Já as provas em circuito
tachado,

'

ol·tenta qUiíôme
lros, sl!rão disputadas em '

"reai central, em trajeto de
aproximadamen,tIei 2,5 qui
lômetros, compreiendendo"
as ruas Reinoldo Rau -(as-

I

, uGARTENlfAUS"

Av. Get. Vargas, 847

�,'

;fA CHEGOU D
,
...

Chevette 81 '

/

.'ChegoJl a hora ·�de inveStir ·em
. yoce mesmo:·

NU(!l dos pontos rnals tranqüilos e residenciais da cidade,
'

àRua Epitácio Pessoa, está sendo construídaa obra-prima da
RB Planejamentos e Construções Ltda. EDI rtcto JARAGUÁ.

, O apartamento perfeito para quem exige muito conforto, qualidade
.ebom gosto emtodos os detalhes.
Além de tudo isso, o EdifícioJarag�áéatualmente o seu melhor'
investimento, pois está revplucionando todo o mercado imobiliário e o
estilo de vida da cidade. -

Venha acompanhar ostrabalhos de fundação do prédio e compare o '

quanto você já ganhou com este investimento. �,'
'

". ;.�' ,

; ',,:.,

..

, Inform�ções e vendas:

.It· PLANEJAMENTO
E cONSTRUçöE� LIDA.

� ,...
. '

Plantão diariamente na\obra,_ inc-Iusive
, sábados, domingos e feriados, das 08:00

",
às 12:00 e' das, 13:00 às 19:00 hs,
ou em BLUMENAU à
Rua Amadeu da Luz, 156 - Tel. (0473)22-4400:
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:���Cina��J:��il�i 1(�P.à�á .;�rö';à$'hO�' dA�ê.�! �,
,

'" 1.,;, V'J'; "'·_.::I::lfl ,,!"j- ,�I. _'.;,

O d�pärta�e�Y6' aé�náta�ã�OBSr -l3êlr!n�fó�b1u6ê'
de Campo, .realizou no sábado e, domingo' passado,
provas nesta modalidade; para obter ternpo dOIS, atle- .

tas para o ranking_inte.rno_ Segundo o 'lre:inaClofI'Ari
zir;rhO, '. técniQament�, ,!ol}l:!ú1tQ bom, ":"'â'�é9Lfipe"está
preparada e ren�endo o es,{?e,r.adö'�,é�petamos�qt1€f'O'
polIme�to da e�u)p� �npai�� pêM"'�a'cO'n:t1iÇ�d órgà.!:' ,

'nica �p'ara'Sie'rmos coroados dê êxifó' n�,s·Jasej'· '-'

�}onsagrado téêfiJco ,���tàC.àttrb '9���hdé�â,p.óiÕ
leceb�do,d�. CI\1J;, <gu�e �'o'öú meélalha� aos, <d��én'ÓVê!
�rnelhoresl cOlocadOS, bem COrrI'() ás"'e;mprêsás 'comér
cio e indústria � a ail'é�Ori� édo clube; t'tuaó "eÍil prol'

. d?, uma júv.ént��� ...��9 sé VJtori,o�a;,,�mà.s.Jambém Sa
dia e culta. � ISSO nos ,d� ãinda ni'ãis VOl'ltã��"de '{rá:=-
balhar pela natação", finalizou.,'

.

VUä'::'lénzL' DI. frente ':';\pode .

-Goß(ínistáf: o :t�ariãof80:
V'

.
- �.�, •

� r: r,')�.r"'�-:-;'"I'�llt -'�1l'.-:'j .n:�.''''�2.':.i#
Mesmo apresentando vi-verde, oonsoüdando sas . .prlncipals. agremi�l lihâ da Figueira, quando,

um conjunto menos efici- desta forma Ó' gol d'à vítö- ções: Alberto Taranto, com Figuefrense, e Gneip�1 ºis�*
ente do, q�e: seu : adversâ- ria, que 'pgqerá dato O tttu- ótima' atuação, foi o me- putaram 6 título, ocorren

rio,!",o;:yjla -Lanz] salu n'a· to à equlps de. - .. Getú!ió' . diador do encontro. dEHJm des maloreerebus

fr�n�e na _piSpij.tª,(Çi'a�.1ftu)o :. ��nzi, �) ", Figueirense e Vila Len� qu�-sei:têcii-,pó�beCiménto
�áxlmQ' de'S,t�u (temp�!iaçl��, • :.'1 ',' •

L ' ',," "11 • «;
•

,_ .'1:' ... ;;,. na, his.tória do futebol. me:-;,
do IIt-Oarn'R�\)I1!i!oN��ea- i _ :IUm· grande 'púbJjco coms �re��ão.�alecidindo,o >Var..,' nor da tegiãö.JE -est�nrtu:..!
no. .de Fut�,bo,I-Varjão�80; pareoea.ao estédio- [uven- Jao/80, muna .• melhor .de lo ainda eisota. à' es�r'ã 'dê

"1r;0,félfl Gr�fÜ�aIAve.lil,ida",1 tlno, pára-no .mrn-imo Gr$ quatro .oontos.ue tiveram .

uma- solução pallatlva.
ao: derrotar, nf!, :1ª�<;ie �e ,50 l"Ilil,·dêJ'arrecadaç'ão 'arTl' Q�- jögös--aecisives -träns-

. _
E os antagonlétas vol.. '

domlnqo, dia 05, r no, .ESt-á-i jO€Jo .pelo----"estadual'J;-"utna fE;;ridos de comum aecrdó -tam-à-campo neste final-'
.dlo João Marcatto, ao Fi� barulhenta torcida di,ncil ehfre as' duas diretorias. �de...semana, ,d'ecltfiffdo"'dê'
gueirense', pela contagem de ver e acontecer atual- para o Estádio' João Mar- vez o título do Varjão, Var
mfnima, anotado por Dar- mente, lembrando' aque- eatto, para evttar uma no- jão este fadado- ,a. ter, in
.ci"que ,aprove;it0l! uma ti- las das grandes decisões va final degradante' como {e.lizrnente, neste 1980, sua

tube.!idfl�d:a
..,d.e.f:n.s�v;..a :al- �d�. anos.atrás éntr:e as nolS-. öbótfêlf1!í1Ö" péfs§,�cJö,�ní:t �Itim� edi,9\ã9'. � . ,',.•"

.- '''....... i •
.

'" 4 ,- IIi!. l< J:. ;�,�!4..'l'o. ,..� ,{ "'" ' ... ..t�;�.. .......

" , ;:..
\, I( �;... \l,

•

'.

"'" tJ

,

, !. 'r-t- I prt t,�� :,. ,\r .k�·� ..._�' lr ,>

eco efetuou�' última �Ijstoliaj-

J J' c, ! l
. -

lr� .-,: i .. nó. i4 $i �j 'i i
.

--;,

,,';-I!J .h).. ,. I 1-08 ogos Abertos de S.anta éät.l1nll�sãéflnnäi'()'j""""--='
, " Ifes�"'�o ,,�s.s� ·"e�rt.f:�mador.;AQs"",aUj!jD'LlemoJL_:"_ ....

.��. i�m ,rctcaEJ�; Y�l;lçal '.�S .'�' ," . r."'f'�l!�O:: f ";<'"5';1'1''' r. $�1-9

, -;"8 ����has, Os t(Oféu8 e aPQlp.t�,nic.P ãOtM� �lVI)�

�: !>' 3no��1�IJ�a!'H2 � \\I,��,
.

�
" �t'I" >t.: fi;"';'" .l!

'". t '-,
.': ".<-'.'�r .1 -.' ,l- ,-,

, , 't

'. ('.S�çrelarial' r- de-::,- -Cultura, . - !spoH�
. 1:,\11 "j.� ....H ..... � ... lf"�;' 1 ...... :'1 •• _ _..J :,,; •• ,..J.\,...., ,_ ...... 4

. -.

'!�,-... �. ;?� • .,_ .... «"I
_ ..__ .. ---' �

•

•

: lo � J f .'"

t _

,
,.

,

, �
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-Auricultura, telR� .. de enclntro com o. Secretária· Andreazza
EmaterIAcar�sc, ,Empasc gricultura em sc, em 1979, mero-a-melo. "O êxodo temente, .o êxodo rural,
e Cidasc, dos Núcleos de tinha somentet,4% da fá- que se verifica, não só a-

�

, Jaraquá do Sul, elumel1au tla do 'orçamento do Esta-- qui, é Um, fenômeno �un- ,Na pC)lftica
e Itajar. � Tomou parte, do, aumentando para 2,6% diai,. constatad�, mas �em Anél.reáz�a' �. exortou- a
igu,almente, o Presidente em 1980 e, :para 4% em, por ISSQ SC del,xa. de ser . ,

termos na pa l1i,c,. ipa,çãQ de "'todos :osda Aprema, ,Gert Fischer.' 1981, cuja proposta -encon-
.

d��tafilue em, ,,'
. '. '.'

-

....

át-a-ss na Assembléia Le- cionais, como ,.0 primeiro ,pi'"oJissi,ooais Hg,ado��,a -

gi�lativa, para aprovação. pröd!ltor de maçã :é mel,
'

:,ea, no processo PQIrt!co,
O Secretário, historiou, segundo de, SUrflOS, ay�s, 'na busca de söluções e

Ih terceiro de reformas ;econõmicas etambém, .a
'

problernátlca pescado e "a �!." .. socl.äis,':que são conse-do setor e as adequações em cebola ,e 1el}6'0 e' asslll') ,

. Que se fazem necessártas por diante", dlsse. guidas somente com a p�r-
ao .slsteme, para a sua efe-,

,_ ticipação de toda � -socre-
,

'

.• dade. A uma pergunta, ele
. tlva. execução. Uma das coo,peratlvlsmo, ,:,. : n'iono,'u categoric�me,nternstas propostas pela -Se- ,

'
' , �l:f , ã• .

I' '. -, -

t qualquer tipo de press o
cretarlae que terá ap rca- Ao afirmar que no Es a- -

d' a Secretaria'cão igualmente 'na mlcrcr-' do apenas 20% dos aqrl- dentro f"'�fy�� no partid�-região do v,.�)e do Itapo- cultores são associados para II'

"pols 'o nosso
CtJ, é a de em 5 anos, ro- em cooperativas, o Secre-' d� gove�e�e ser franco e
cupsrar 55% das várzeas tárlo Hélio Andreazza, fr i- dl�log,9

str:',ando
s,

nossa'cf llt I b' d ri - .

rtãncl d aberto, mo'O , I ora amga-ver e, e zou a impo anota o coo-
t 'dade pottttca.: Nãocm totaí de 110, mil hecta- peratlvlsmo que, tal qual o madurl tolher o direito

res existentes. Isto é o que sindicalismo, formaqrupoe po_ e���ãO fazer o queconsta do Proyá�ela, coor- de força, dei pressao para do c

pode em termes _denado em Santa Catar 1- ,-

as Sl,las reivindicações. penlfts1a � por' isso creío'

na pela Secretaria da· A'ar,'- C
.

f'" 's os es po cos, ,

om ISSO a aSfa- e -

só desta -maneira con-cultura e que pretende sal- peculadores, tem-se a ga- � q�e .

emos atingir a pienl-var os terrenós alagadiços t' d I
-

do S(;QUlf .ran Ia a co ocaçao ,

'd democrática apregoa- ,

éxistentes nas proprie('!a.- produto no mercado além tu e
'd ...

'.

.

_ !.' : lo no'sSO PartI0·des rurais. A intenção do dE!' r�ceber orlentaçao pa- a_a pe[' :
programa é G'e orientar o· ra sua produç'ão ,e ta'm- "J

-, - --" '

,

,

'
, Para- aragua,agricultor quanto à possi- bém, organizando-s:e e ob- .

bilidade de utt!ização dc,õs tendo- maiores lucros"
terreno's alagadiços.

Ontem, r >Amvali,
realizou assemeléía
A Associação dos Muni- to da dados para o M<ivi

c'pios do Vale do Itapocu-
'

mento Econômico com 0&
·Amvali, -reall'izou ontem, ': Secretários na Fazenda e
no Baependi, concorrida e Agricultura ê o IB�E, to
movimentáda assembléia, mou grande parte era as
sob a presidência do Pre- sembléia, q1J) teve, ainda,
'feito�Presidente V.. Bauer, a pa,�icip�çáo da Ce lese,
de Jaraguá do Sul. Além com informaçÕf'3 sobre a

de assuntos admlinistrati· ",>va' siste!1riUca da im
-vos, ,8' discussão sobre a p'H1tação de ,redes de ilú,.
sistemática do I,evanamen- ",,Inação púl:Ji'�a..

�

�a�H-D-t-a-ç-õ-e-s .-••
O Governádor' do E$ta- pensar, é o "Dia, de São
do, Dr. Jorge Konder Bor-', Cristovão", portanto, po
nliausen"r�ceberá no ,dia d�ndo-- ser ponsideraélo
18, pela' rrt'ªnhã; em ses- re,igioso, não ferindo a

são sol,ene da Câmara Constituiçã6.
de Vereadores, ' o trtulo' -.-

de "Cidadão HoÄorário O Grêmio �sportlyo
de Jaraguá do Sul", em Cruz de Malta, pode"á
�econhecimento ao tra- ser reconhecido de· utili:..
balho e apoio que sem- dade pública; s,egunc!e,- <

pre tem d1ispensado ao � -feira, com
.

a aprovação
Municfpio, em todas as 'em segunda discussão,
áreas. O projeto...:d'7-Iei a- do projelo-de-Iei que, tra
provado' pela C�mara,. e mita no legislativo local
de autoria do vereador -.�
.!'osé Alberto KIit!k(!t 11- A Secretaria da Edu;;'
der da, bancada gover- cação de Santa Catari-
nista na CV. na, aprovou, sem qual-

-.-: quer restrição, ,os pro-
Os escotares, de Santa cessos para implantação

,CatariAS poderão ter em em Jaraguá do Sul de 2
:breve o ensino de! Ecolo- novos cursos de segun
gi� em seus currroulos. do gr,au, para 1981, junto
Isso. se os resultados do a Escola 'Básica Abd9,n,
Plano ,Piloto, elaborado Batista: Auxiliar ,de En
:pela Fatmà e pela Sec re- fermagem e Construção
taria da' Educação do Es- GiVll. Esses.processos fo- ,

tado, que estão sendo, a- ram um dos mais perfei:'
plicados em- di�elrsas es-

.

�os apre,senhidos na Se
colas da, rede estadl,lal cre�aria, tendo c já retor-' '-
apreser:t�ar bons resulta- nadoo, aprovados e irão,
dos: Este Plano, pioneiro agora, Dara a apreciiaçãó
em toClo o Brasil, lá está. final do Conselho Esta-
em vigor em.. diversos dual de Educação. O
parses, e em estudo mals CEE dará a "caneteada"
aprofundado para apUca- final. Estes cursos !ni
ção principalmente no c'am�se 'em março do
con,t.ínente americano.,

.

,próximo ano; primeira-'
-.- mente corrio Núcle'J Co-

A Cêmar:a de Vereado- mum, para a partir do se
res ,de Jaraguá _ do,Sul gundo ano haver a op
aprovou eOl pril11eira d'is.. ção.,

'

cussão, o projeto-de-Ie:i _.. .....:. I

aue 'reajusta os preços O Cons�'hö N,aci"1"91
do contrato de empreita- .

do Petróleo decidiu autO'
da entre a Prefelturà � a rizar a Instalação de mais
Cesbe S.A., na ordem de 29 bombas oe álcool em
97.10% sobre o saldo de San1a Cat9rl1"a, aléní'das,
Cr$ 28.841.4.84,72; o que 20 que se encontram em
dá um total de"CrS . . . . funcroname·Mo ou em fa;,;
56.846.566,38.

.

'se final de Instalação, to
talizando 49 bombas em

23 munlcfpios catarlnen

�s. Estranhamente; Ja
raguá do Su! não consta
no /rol cos municfpios
beneficiados, multo em

borJJ, já tenha instalada a

bomba de �Icool desde"
meado's de agosto junto
ao Posto Simc-n (Rua Jo';;.

inville). O municfpio ªpe.:.
sar de pO'SSlJlr vários veí
culos, movidos por este

-

'oombustfvél alternativo,
necessita ir a Joinvill'e
pará se abasteoer.

.�-.,._

O Chele do Executivo
Estadual ,presidiu esta

, semana a entrega, pelo
GabJnete do' Planejamen·
to

.

e Coordenação Geral
, (Gaplan), de auxflio'finan
ceiro a 33 prefeituras,

, dando seqüência ao prou

grama de, Participação
em Projetos Especiais.
Foram ainda benefioia-·
das peJo Gaplan, as as..

sC'ciações de municipios
do Nordeste. de Santa
Catarina - Àmunesc (,Jo
inville) 'e daVaie do Ita

pocu - Amvali (Jaraguá
do Sul). ,Q total distrlbul-
00 atingiu Cr$ 25 mi
Il:Iões.

-.-

O PMDB realiza neste

domingo sua convenção
municipall para escolha
da Comissão Executiva
Municipal. ' SegundQ. 0-
Tribunal Regional -E!eito�
ral de Santa Catarina,
20.088, pessoas terão di
re!fo à voto nas conven

ções, das quais 322 em
Jsraguá do' Sul.

Só depende do Exe
cutivo aprovar ,.

a altera':
.

ção do feriado
'

·de 8 de
de7.enlbro para 25 d,� ju":"
lho" não'o prqposto para
26 de -dezembro .110 pro.-:-

,

ieto-de-Iei que se, enc"n-
·fra -na Câma�a de Verea-' -._

dores, para votação. Sa- 'I

be-se de fonte, segura A I SEMANA JARA-
q'ue industriais, �comer- GUAENSE DE �ACIDEN
cliantes e repr�sentante T�S DE TRÁSITO, reall
do clero, 'reunidos ,d�e,s _zedaino final

1

de- set.'3m

atrás, aprovaram concor- bro nesta' cidade, atin
demente a mudança para glu plenal')1et,te Sl,!as flna- -

2!? oe julho, a meSma da- tidac!cs. conf',' I'\'lle· l=;t re',,'

ta que o edil José A. h,ião dê allaliação o�-';r.
Klitzke irá propo,r emen- rida na sé:xta-feira, dia
da ,p que, ao que tudo In- 03: O "coordenador Bal
dica (esperal..se, pelo me- (furno Raulino, di_sse q4e
noS), com apolo total dos na, avaliação, muita�,
demais edrs. O 25 de Ju-, idéias novas foram lan

. lho 'é realmente a eJata çadas, com
.

base nesta
conciliatória, agrada a lexperiêncla, ficando de
todas as 'cIassés" princl-' terminada' reynlão entre

palmente ao povo, e, Ei- .

os promotores, para a

lém do mais, marca.o a- gosto de 81,; -para traçar
nlversario de 'furidação os planos da ",Campa-
"da cidadé e para co,,· nha'.

. ,

A oonvite da Associa
ção dos, Engenheiros A
grônomos de Santa ceta
rina .....,. Núcleo Litoral Nor
te, com sede em Jaraguá
do Stil, esteve no',último
dia 3, sexta-feira, partlcl
pando de mesa redonda
no auditório' da Associa
ção Oornerclat e lndustrlal
o Secretário Hélio Antô
nio Andreazza, da Agricúl
tura e Abastecimento, a
companhado do secretä-

, rio Adjunto da SAA, Sér
gio Nerbass e dó Asses
sor Esrpeci,al, Rubem Cé
sar Farah. Do encontro

partlelparam .um tota: de
26 pessoas, entre veteriná
rios ,agrônemos, .sxtenslo
nfstas, ligados à 'empresas

Apoio governamental ,

"

Andreazza analisou atra-
vês de 'mostruário, a, si-

.

tuação da agricultura ca

tarinense desde que assu

miu a Pasta, relatado no

Seminário de Avali-ação do
P'anó de Governo, desta:
cando as melhorias Intro
duzidas pelo apoio gover
namental ao' setor, tanto
r:a parte técnlöa como na

administrativa Como e,.

xemplo, lembrou que, a a-

"APROVAI" saúda
professores dcp
microrregião

os

Símbolo de renúncia,
exemplo de pac:ência;
Símbolo de sacrifício,

exemplo de heroísmo;
Símbol'o de doação,

ex�mplo de amor;

1S'de outUbro é o dia
do Professor, entretan-'
to, para saudlá-Io e pa
ra concei,tuá-Io, ,como
principal agente da edu
cação, 'vale aqui citar
Vitor Hugo:
"Começa ,a liberdade � Símboló de modéstia,

onde acaba a ignorân,. exemplo de an�nim'ato.
cia". Sob-o véu�da modés
A Você, professor, tea e sob o signo do a

que sabe, J?Or eXperiên.. nonimato, Vo:cê surge e

cia própria:, que p�ra' rE'ssurge ,como baluarte
"ql:le haja' liblelrdade é da ordem e garàntia da
necessário educação; estabiUcfade', de dedica-
A Você, professor, ção à Juventude e de

que prega que não há devotamento à Pálria.

1ibe'1id'�de sem cultura, 'N6s reconhecemos
"que preconiza a naces.. se!U$. méritoS,. pmbora
:sidade do predomínio Yoc�" permané�ça es�
da inteligência sobre a

'

quecido, "68 valorizá!.
matéria-,

.

a· sinderic:ia�e mos seu 'trabalho 'por:
dos cumprimentos da ,que Você, sendQ' simbo-'
ARROVAI. . lo e exemplo, acumula

.

Em nos;a Sauda�o, e'1:distribuf: riquez8S"quéc
pOderíarpos tentar,exa'- constltue� 'seu'�patrirhlJ�
tar, .inda mais, a figlqa nlo maior e e'O qual tal
cio 'mest�e., Preferimos, Vez um dia se faça justi-

.

no entanto, reafirmar, ça.·
que Você, apesar e àci�
ma de tudo, corrtin,�a CO"" ôs . cumpriin,en-

,

um simbo.lo, e um exem;'; tos da' ASSO'CIAÇA'O
pio.

. ,
, '

DOS ,.' PROFESSORES
Sfmbolo de abriega". DO VALE DO ITAPO,CU.

çló,' exemplo de_ parse- "APROVAI" � ,Dolcidio
verança; ,

Meriel' -
'

p'resICiente'.
",

: O titular d'a pasta da A
gricultura,. face -as peculie:..
ridades que o Esado apre
senta, pretende para San-

,

ta Catarina um tratamento
di.ferenci-ado com re:ação
aos demais. Com 1,1�1%
do território brasilefro, 8.
Catarina éo 5.% produtor
nacional de alimejntos, a
pesar mesmo dos minifún
dios que. Q oaracteriza,
dos terrenos áCident-ados, �

montanhas e vastidão de
água, r�epreséÍ1tada pelos
vários rios e seus' afluen
tes' que cortam o Estado.
A estrutura fÍJndiá�fia é

representada pelas pe'Qu�
nas 'propriedades e faceea
·topografia�):apenas· tiiniá
,por cento de sua área é
mecanizável. Andreazza

, destàcgu por outro lado" °
clima _diversificado do Es
tado, a "multiplicidade de
curturas ê- a"boa 'qualidade
dá'mão-d'el-obra catarinen..
s�; 'outras 'boas razões pa- Outro' ponto' defendid��

ra' qU'e Santa Catãrinà te: pelo Secretário, ,e o zeneà
nlia tim' tl'ätamento, 'dife-' mento agrfcol,a para San
rente.

. �,."

ta,Catarina, em vista dos
ßant,a .Catarina - revê- ·minifúndios', que são as

lóu:� é úm dos �Estado.s caracterrstic·as do sistema
com uma etas m�iores' per- fundiário' çatarinense; O

ceritagens do Parl? em po- zoneamento seria uma das

pUlaçã,o _ rural, comparati,- soluções, evitando a !f10"
vamerite ao núméro de ha- f

nocultara em determlna

bi,tantes, ,_ ,praticamente das regiões e, cong;etquen-'

i5 com boa participaçäuo Enbresç
Com (> objetivo especI

fico de descobrir, promo
ver 'e integrar os municl
pios oatarin!3nses atr�vés
'dás atividades culturais,
incentivando e preservan
d'o os valores exiê1tentes
dentro da músioa, literatu
ra, teatrO e folclore, Brus';'
que acolheu de 26 a 28 de
setembro, 108 múnicrpios
cataririenses, que partici-
'param do VI r;:nco�tro Cul-=,
tural do Mobral de Santa
CatarIna (Emobresç). N'es�

'Ipesc 'credencia
novos dentistas
em , -Jaraguá
O Instituto de p.revi

dência do Estado de
Santa Catarina (IPE:SCt
creaenciou novos den-'
tistas ,em Jaraguá do
Sul, para �tendlimento
aos associados benefi
ciários do sisema pre
videnciário dos ·funcio
nários públicos'. Os

'profissionais creden
ciados são os Drs.· Nf
dia Therezinha Heineck

.

de Campos, César, Au
gusto lau�h e luiz Fer-,
'nando dos Santos Bran
co.

Ä
.

info�mação - é ,öo
agénte do 'I!pese em Ja
'i"aguá do Sul, Enno
Janssen.

.�

te
-

Ehcontro, Jaragu'â do
Sul teve destäcadá parti ..
cipação, obtendo três tro-

,

féus� _;

:

No desfire de abertura;
a d�legâção jaragu8;ensEl
desfilou com cámiseta d'os
Jogos Abertos' e 'com' um
cartaz alusivó aó 6vento,
convidando os municípios

.
a participarem de nossa

festa, de 1Ta 25 d9l�olltu-
bro. A aprês�ntação rece-,
beu muitos elogios.

O Mebral de Jaraguá do
Sul participou do Emo
bresc lern quatro mOdali-,
,dades. Na execução ins
trumental coletiva; obteve
um troféu de quarto lugar;

,

no canto coletivo, com o
trio Tonynho, Tonyr e"Ce
linho, um troféu de segun
do colocado e, em nöme-'
ro especial (canto), o trió
conseguiu o' primeiro lu
gar, consequentemente
também um ,troféu. Celi
nho, integrante do trio; to
mou parte, Igualmente, na
execuçào, Instrumental in-
é::Iiviâual.'

,

E parà qUe! a partioipa
ção é::Io MúnléJpio fosse
possfvel, não faltou o a

poio ao Prefeito Victor
Bauer, é::Io VIce-Prefeito Si
golf Sch'ünke é é::Io Presi
,crente da.Comissão Muni-,
clpal do Mobral de Jara
guá, Eugênio Strebe.

,

O VII Emob'resc, em 8-1,
é::Ieverá ocorrer em Rio Ne
grInho, , ". perterré:ente a

-

gr.ande 'área éfe Jaragu'á'
éf'o Sul, supervisionada pe
ra 'Profe:sso,ra Emflfa Vf
cente,

Trata,!,en,to difel1einciado

•

Héliö Andreazza, na o

portunidade de sua e'st�d�Libera�ão doS'preços
",

.

e'; Jaraguá (kr "'Sut; VI�I-
, .);,' ,

, .'
-' - tot o compl'�Xo 'ináustrl�IA certa altura dos deba-

'rs Indústrias Reunidas e

�es, An,dreazza �evelou s�r ���:pal e, taMbém, o pretotalmente
,

favorável à .h- feito Victor Bauer, que 'f1a
beração da mercadom;�, r-=,\lindicou apO-io a parti-
porém, o governo: dev� cl;:ação da SeiJretaria da
manter .0 con!rolel I�te��!- Aarícultura e do Abashci
vo dos- preços e ,�dISClpr,- ',rre'l1to parra a"Festa' do
name�to, para nao �s���-. Cu'ono" pru!;lramada para
[arnos. reflexos nega�!v�s 2t; de julho d6 próximo 8-:
e�entuals na elCo�o�la: ':10, além de melhoria do'
Dls�e ser, es!a u�a análise

rE'banho bovil"'o destinado
rea,hsta, da s,lt�a��o �,n,�s= a produção d� le�!e 9. Sese elntrem�Io, .

citou, o e
cretário prometeu a,pOIO �,

:x�mp.lo excepclo�al �� ,In- de, antemão, garantiu a
dustrla ReUnidas e Conp�1

, participação da ;SAA há
pelos pro�utos que fabn- "F:esta do Colono" do pró-'
cam, "excelentes e PODCO ximo ano._difundidos no Estado, ou-
trã mostra da diversifica- O Secretário considerou

ção e força econômioa de também extremarpente po

S'á:nta Catarrna". Estas em- sitivo- o""f;f1contro, 'muito
,

presas foram citadas pelo mals o presidente da .......

Secretário. como exemplO AEASC �,Núcleo 'Litoral

nada tendo a ver com o Noite, Paulo Demo, que

problema da liberação dos frizou a importância do a-

contecimento, em home-
preços. 'X

nElgem',áo, "Dia do Agrô_:-
. Zoneamenfo agricola

-

' ríemp" que. se comemora
à ,12 de outubro. "Creio
que uma homenagem em

forma de trabálho é _d_� 'e�e
;Y,àdo Interesse à classe,
multá:mais quan'do pode,
mos contar em nosso.meio
com uni companhéirp,n��,.
so o secretário' Hél10 An-:

�r��azza, que,< êonhéce'_�
vive os próbler:n�s�que e:n
frentamo's"" afirmqu Pá!Jló
Delm!?

Btnriba leu boi·na DIIeração Criança ,�
, A Liga de Ap,ºio ao D�:

senl,(olvjmento' $ocial·,Cata
rinense - Ladesc e a Re..

de Bràsil'Sul de éomuni
ci:lções _:. RSS, prom'ovem'
em nosso Estado, neste
sábado, dia, 11 de outubro,
a' "OPERAÇAO CRIANÇA
2", com a finalidade de,
angadar !r,ecOrsos para as

Insti,tuições '

beneficentes
'voltadas, às érianças cata
rinens�, tránsmitinclO di
retamente dos locais dé
p.écrágio, atraVés das ,TVs·
Catarinense, Santa Catari
na e Coligadas, das cida..

des de Fforian,ópólis, Join-:
ville e Blumenau, respecti
vamente.

ti: nesta "OPERAÇ.AO
CRIANÇA 2", o Grupo Fo'
clórico Bumb'a Meu, 801,
éfo ,mestre Manoel Rosa
{Manequlnha}, ,de Jaraguã
CIo Sul, estará se apreßen- ,

tando na tarde deste s�
tiado, 8 part'r- Clas 17 ho
ras, em Jolnville, com to
dos os seus "animals". in-',
clusfvê estreandõ a dup'a

macacO-chipanzé. r

. A PJ"efeitüra' Municipal
.cre Jaraguá dO Súl, átrávés
o Prefeito Victor Bauer,
está �recendo 8J O'pQrtu"_
nidade daJda do B�mba
Meu Boi à, Joinville, ' uma

contribuição do Município
à campanha. Desta 'orma,
Maneqúlnha, com seu� 59
anos de idade e 36 de fol
clorismo; poderá' uma vez

mais mostrar seu aprecia
do espetáculo', que faz �m
dos �:elhores' de Santa
Catarina.

lrichlsive; como �ugf)"s';,
tão,"dever,·g�ia pro�!"�màr
unl' 'apresent�ção do Bol
-de..Mamão quando da rea

lização ,dos ,lQCl Jogás, A
bertos de Santa Cätar;n�.
dàndo' 'oportunidade ci,os
,visitantes' f! atletäs conh�-
cefem, 'esta"ricai e 'qua��
esqúecida' ma:ufes�açãQ
fOlclórica, representad!i el'l)
Jàràg'uá do S'ul, p�r, 'repr�':'
sentantés da cul,fura afro
';brasileira, coinandada; pe':'
lo Manequinha. .,

\.o..:_

O Bof-de-Mamão na Oper ação Criançá 2,
-'

,

.,

4 _:.' í ., +
•

;
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