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Arrecadação acumulada do
ICM cresce 162% I Jaraguä
é ' o sexto no Estado

-SEMANA DE 25 a 31 DE OUT UBRO DE 1980

, Dentro de' um mês a

instalação do, Senac em
. Jaraguá do Sul

Catarina são o suficien
te para arrecadarem 51

por cento de todo o Im
posto sobre' Circulação
de Mercadoria recolhi
do no Estado, cabendo
aos demais, ou seja, os
cento e noventa e um

munlcfplos, os restantes
49%. O rnunlclpio de .'

Jaraguá do SuJ é res

ponsável por 3,66 por·
cento doo total'arrecada-'
do' no Estado, de acor
do os dados extraídos
dos relatórios elabora
dos pela Coordenação

· de Flscallzação
.

e Tri
butação da Secretaria
da 'Fazenda, em Floria-
nópolis, referente ao"
mês de setembro, que
revela também um cres··
cimento acumulado, de
janeiro a setembro, nes
te Munlofplo, na ordem
de 162,15% e de 203,41
por cento com relação
a igual período no ano
anterior.
Os números
segunde :a Ce!)rd�a

ção .,.de Fiscalizaçãe e

Tributação da Secreta
ria da Faz.enda, a .arre
cadaçã'o do ICM em se
tembro de, 1980, compa
.rativa_mente a igual mês
em 1979, apresentou um
crescimento de 203,41 %
resultado da diferença
'de Cr$ 55.835.064,06_re
gistrado pelas arrecada
ções em setembro:l79 -

Cr$ 27.450.102,63 e em

s'etembro/80 - Cr$ . � ..

83.285.166,69.
Já a arrecadaçãe a

cumulada, experimen:
·

teu elevaçãe de 162,15
·

por cento, pelo saldo
da diferença c;f� Cr$ ...
327.843.601,49 entre a

arreçadação acumul�da
de janeiro a -setembro
de 1979 - Cr$ ;

�02.190:672,00 e de. ja
neiro, a setembro de
1980- Cr$ ,.,
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Governador agora é,
cidadão jaraguaense

Na manhã de sába
do, dia 18,)1'0· ealão no
bre do Sesi, o gover
nador Jerg� Konder
Bornheusen. em sessão
solene da Câmara de
Vereaderes, recebeu a

olRorga de "Cidadão
Honorário de Jaraguá
do Sul", quando" a cer
'ta altura, lembrou que
"ao me tornar 'um de
vós, eu caminho na

busca daquilo que es-
- .�

tamos perseçutndo,
que' é a identidade ca

tarinense".
o Governador do Es

tado foi lntroduzldo ao
recinto pelos edfs En
no Janssen e José' Al
berto Klltzke, -estê- últl-

,

rno, e autor -da proposl
ção para a concessão
do título honcríflco e

que, ao discursar, des
tacou: "Que .este diplo
ma,' alíado

.

ao nO$se
trabalhe e a comunhão
dos nossos pensamen-

. tos, o ajudem a cum-
.

prlr um dever tão difr
cll, tão árduo, tão no-.

bre e tão .alto como' e

de ..9overi.liL2�e-vo ca

taritiense·. ,�ä :ße'1ti
vindo sentlor g'overna
dor, a cidade é sua.

i Jaraguá do ,Sul, um·

pedaço de Santa. Cata- .

rina de 557 km2, 50 mil
habitantes, mais de

rnoníoso, equilibrade e
humano desta cidade.
O Governador
Este, emoctonado e

agradecide pele hon
roso título, come disse
destacou' a "grandeza e
a ·bondade" do povo
jaraguaense, frlsando:
"Eu tenho a f�licidade,
eu tenho a 'Oportunida
de ?e podendo ser f!
lhe de mais um dos mu
nlolplos de Santa Cata
rina, neste . caso um
des mals expresslvos
munlclplos . catartnen
ses, me colocar ainda
mais a serviço' desta'
terra na busca de sua

identidade e na sua

projeção lndlspensável
pa�a e seu pregresso e

para o seu. futuro". E
ao se� considerar um 0-

, timista, Bornhausen
.'lêl]1b-rotl que acredita
nesta terra,

.

"porque a

credito na capacidade
de sua gente' e na- di
versificação de sua pro
dução". Sali.entou que
Santa Catarina

.

possui
condições para dernons

.Jt.1V..... c0,tn
.

o ..
8rasil

·fã1Wt:l!1'R"' p6a� �!'
antes as dificuldades'
ora vividas, que 'palt.,
trab'alhe irmãe de seus
filhes, "tenhamos opor
tunidade. de chegar à
quele desenvolvime,..to.

Entrega da cidadania jaraguaense a J. Bornhausen

trezentas indústrias que,
se destacam no Estado,
no País.e no Mundo.
Esta é Jaraguá do Sul,
dos milharais do Gari
baldi, das culturas de
·arroz dê Santa Luzia,
dos bananais' de Nereu
,Rames, dos aviáries de\
Rie da Luz, do leitê. do
Rio Cerre, dos alambi
ques da Ilha da Figy,ei
ra, das comunidades
eperesas de Nova Bra
sma, Vila Lenzi, Vila La
lau,' Vila Baep'endi e

Francisce de Paula. Da
mais longrnqua das
"Tifas", ae centro da·
cidade,' o pevo neste
momento sente-se hon
rado 'em tê�le como· ir-
mão".

À - noite o encerramento
dos XXI JASe

Acontecera na noi
te deste sábado, dia - ,

25,' o solene cerlrnonlal'
. de encerramento dos
XXI Jogos Abertos de

Sarta Catarina, junto
ao Ginási'O' de Espor
tes Artur Müller, local
onde estão sende reall
zados, hoje, as parti
das finais das modali
dades coletivas} .

como

basquetebol, volêlbot e

handebol, também o fu
tebol de sàlão. Algu
mas, atrações estão re

servadas ao publico.
Segundo a 'professo-

-

-

ra Janete Maria de Lu
ca:-integrant(�, dá equi
pe do. cerimonial, näô
existe um horárlo defi
nido para lnlclo das so-

'Ienidades, que serão

simples, .ern razão dos
[oqos, qua poderão a

dentrar no período
-

no

turne, porém, acredita
tenha lnlclo às 19h30

,

min ou às 20 horas, a
,

proxlmadamente,
" No encerramento se-

-\ão entregues. tamb/Iri.
ás troféus às equipes,
bem cerne medalhas
aos .destaques, além
dos troféus as delega-'
ções 'de Jolnvllle e Cha
pecó, pela melhor a

presentação no'desfi
le inaugural dos Jogos

, também aos destaques
do futebol de' salão, o.

. /

"Garoto. .do Placar", 0- -

ferecido pela
.

Gráfica
Avenida.

Apae (recebe Cr$100 mil
A Presidente da Liga sistem

. pessoas idosas,
de Apeio' 'ao' Desenvolvi- evcepcionais e menores
mente soctal- Oatarlnen- carentes. Feram entre
se, Déa B9.:nhausen, pre- gues um total de Cr$ 2
sidiu quarta-feira à tarde, milhões 640 mil e 96 cen
na sede 'da Ladesc, no tavos e es recursos ,des-
.�. �•• -à investimentos
entrega de chequ�s a di- em obras e e.quipamentos,
versas entidades que as- das diversas instituições.

I' .
.

contempl?d1as.'

'Agrônomos
implantação ··do_ fiRe;..
ceitu.ário A,gronômico�'.

/ '

o _Núcleo Literal Norte tinados a preveriir, des,.
dos Engenheiros Agrôno- truir, atrair eu repelir, dji..
mes, ctem sede em Jara- . reta eu indiretamente,
guá do Sul, acha-se empe- qualquer fDrma de agente
-nhado em apoiar a impl�n- 'patogênico ou de vida a
tação efetiva dq "Recei-, nimal ou vegetal' que seja
tuário Agronômico" em' nociva às·' plantas úteis 'e
nesso meie, face ae setor seus produJos.
que define . q.uestão re la-

-

cio"lilda a, comercializaçãe
e ap.licação dos defensi
ves agrrcolas � à preserva-.

. çãe do meie-ambiénte.

apoiam

•

-
-

- .1

Após' aprevàdo, somen�
te peder�o ser entregues .

ao consumo, defensivos
ce:ni:iideradôs

.

nocivos ou
. perfl'lesos' à saúde e- aO Cengresso Nacional .

� .', .

o
, •

-',

I '"
- meio-ambiente,' confprmeesta analisando e ,prot"t.o-. classT a

-'

à t b-de-lei 'de 14' de agosto de .'
I IC, çao .s�r e.� a e-

1979, que dispõe sobr.e a lecl?a p'e!o Mlnlstén? da

c'Omercializaçãe d defen- Agnc.ul!ura, nas. segumtes
_ .

e condlçees: a) dl�etamertteslves �estl�ad�s. à ,agro- às empresas 'de presta ãe
pecuána, mstltumdo a ',0- '. . -. , ?
b' t

.

d d d "Re '_ de serv,lços fltossanltanos,
r�g� o.ne a ': ?1" cei

que serão _ respensáVjeistuano
..A�ronomlco , para .

pe'la sua aplicação; b) -di
a aqulslçao de defen.slvos. retamente aos usuáries,
Se�undo. o Engenheiro A- pelaS' respectivas firmas
g!en'Omo P�u�o DemD,: Pr�- registrantes, através do
sldente de Nucle.o _Ltora! slsfema: de venda aplicadaNorte da.. Assoclaçao dos

. sob res�p'onsabiHdade. deEngenheiros Agrônomos e
'.'

de Sta. Catarina (AEASC) - .um
•

engenheiro ��rônomo
b· t' de "R'ec�'tuAr'io devldam'ente habilitado; c)o e Je IVO. ",1. i:I -;.,-.:" t'

"

á'
Agronômice" é ceibir o u-

ulreLamen e aos usu n�s
so indiscriminado de .de- através .da apres�ntaça?
fensivos agrícolas, evi't.an- de Re�elt� ou Preleto' FI
de es gr�ves malefIcies tessanlt�no, !ernecldo por

que acarretam, .muites de- um
..
En�enhelro Agrônomo'

les, pele emprege ínade... regl�trad() ne Cons�lho
.' quado decorrente da falta �egl�nal de Enaenhana e

de fiscalização e de con- ArqUitetura (eREA).
trele na sua comercializa- O Núcleo LitoraL �Norte
çãe, censtituirlde-se:, reco- acha-se emp'enh-ado na im
nhecidamente, num des plantação deste "Receituá
mais sérios causadores da rio AgronÔmice" em nosso
peluição ambiental e de meio, poréllJ" espera cen
riscos à saúde humana. tar com a cDlaboração da
Segundo e projeto-de- população e 'entidades de

-I'ei, considera-se aefensi- classe, direta ou indireta
vos agrfcolas ou produtos mente�vinculad'Os à pre..
fitessanitários, as substân- servação do meio ambien
cias eu misturas de subs- te 'e, por extensão, de te-.!
tâncias, de natureza qurmi� dos os seres' vivos, f!oall
ca ou biológica e os orga- zou Paulo Demo, Presiden-

nismos vivos quando des-te do Núcleo. da AEASC.

Apenas -sets; dos ,197 530.034.273,49.
- . munlclplos . de Santa -AcumuladO

Com o recelhimento
do ICM acumulado até
setembro de 80;' no" Es
tado, a arrecadação so

.rnou, no total, computa
dos todos os Munlclplos
er$ 14.478.525.973,47.
Jaraquá do Sul, no re-

-,

colhlmento acumulado
ocupa a sexta posição,
com pequena diferença
entre Criciúma, que es

tá aclma, enquanto que
\ Guaramirim, munlcíplo
integrante da microrre
giãe, do Vale do Itapo
cu está' também em ex

.

celente colocação. em
termos estaduais - a

trigésima oitava.
'Na arrecadação a

cumulada, como na

mensal, Jolnvllle conti
nua

.

mantende a lide

rança. Pelos' números
que mostramos da "a

cumulada", juntamos a

percentagem sobre a

arrecadação total de ca

da munlclplo, vezes o

seu Indica de participa
ção, que correspende
ao reterne das' cotas
'destinadas aes Municí
pies: 1) Joinville - Cr$
2.340.792.8-97,83 (x) .,.
16:167343; 2)-Blumen:au
� Cr$ 2.330.695.411,01
(x) 16,097601; 3) Lages
- Cr$ 949.173.541,16
(x) 6,555733; 4) Floria-
nópolis - Cr$ .

776.022.535,34 (x)' .

5,359817; . 5) Cricjúma
- Cr$ 581.274.333,25
(x) 4,014734; 6) Jaraguá
do Sul- Cr$ .

530.034.273,49 (x) .

3,660830 (Cr$ .

51.856.058); 7) Itajar -
Cr$ _502.820.670,02 (x)
3,472872. Na 38.a posi
çãe,' Gua'ramirimr, com

arrecadação acumulada
de Cr$ 56.355:494,31 (x)
0;389235, sobre a·-arre
cadação tetal, conforme
revela o relatório 'da

.

CFT.·
, -

necessário para todos
nós , dande oportun�
dades aos filhos daque
les que não tiveram o

portunidade na ,sua ge-
. ração e encontran-
do e cami
nho de desenvoiv;merl
to que,seja também 'o

caminho que traga con

comitlantemente - uma

melhor justiÇ9 secial
. para que �odos possa.
me's viver melhDr nesta
Pátria".
,Mesa Drincipa'

A mesa principal dos
trabalhos esteve· forma
da: pelas seguintes au ..

torit4ades: Governador
Jorge Konder Bernhau:
sen, Prefeito Victor

-

Bauer, Présidente' da

,
Câmara de Vereadores

E ao procl'amar eHeins -Bartei, Secretá
'Governaâor como' filhó rie Júlio C'ésar, de -CET,
.� ,cida�ão' jaraguaens�, deputades' Oétacllie
José Alberto Klitzke Pedro Ramos, Nélson _

disse ASer esta a forma Morre e Artenir
.

Wel"
mais sincera, humilde', ner, -dr. Eúclides Prä
leal e' carinhosa de a- des -Secretário, . Adjun
gradecer o empenflo, a ,to de Int�ri'Or e Justi-

_ �tençãe e, a dedicação
-

'ça, dr. Jesé Alber�o
do seu trabalhe, que Barbosa -Premotor Pu
Indiscutivelmente aJu- blico da Comarca, Pre
daram ;Jaraguâ ao 'Sul feite Qávio Leu -dr;
a superar suas Iimlta- Massaranduba e Prefei
ções, próplclando um to Victor Buch Filho de
desenvolvimento fiar- Porto União (SC).

Com recursos

federals
Bauer anun

cia Início da
,

pavimentação
asfáltica

�
o Governo do esta�

do de Santa Catarina,
através da Secretaria
dos Transportes e O
bras, precedeu sexta

feira, dia 17, a entrega
ao município de Jara

guá .
do Sul, de dois

cheques nos valores

respectivos de Cr$ 3,5 e

Cr$ � 1 milhão, 'Oriundos
do convênio 005-80, ce
lebrado entre o Minis
tério dos Transportes,
Empresa Brasileira de

Transportes Urbanos,
Governo do Estado de
Santa Catarina, Secre
taria dos Transportes e

Obras e Prefeitura Mu
nicipal de Jaraguá do
'Sul. O ato deu-se . no

salão de festas doo Grê
mio Esportivo Juventus.

Os reCl,Jrsos fazem
• parte da primeira libe
raçãe, para' aplicaçãe
em 'Obras, de ,infra-es
trutura viária, no pro
grama de pavimenta
ção asfáltica. Eles se

rão aplicados nas o
bras 'lue' terão iniCIO
dentro dos próximos

• di'as, ta!vez. já na' se
mana que vem segun-

\ do. anunciDU o Chefe
do Executivo Municipal
quando da inauguração
sábado, da Ponte Ber
tha Weege, na Barra
do Rio Cerro, tomàndo
de alegria ·a multidão
que participou dos atos
inaugurais. ,

(
Essa verba fqz par

te de - programa de
transportes alternafvos
'para economia de Gom

busUveis, em virtu_de de
Jaraguâ do Sul ser um

.

dos nDVe municípios de
perte médio <Ie. Santa
Oatarina. -A execução
das óbras estará ae_-

'encarge da Cesbe S.A,
vencedera da concer
rência pública.

A CCO'

J'araguá do S_ul deverá compremetimento dia di�
ter instalada dentro des reção regional.
próximes trinta dias, uma Ager:a, Lurs Antonio
agência do Serviço Nacio:" Grubba recebeu iI,forma
nal c;fe Apr,endizagem Ce- ções de que dentr_e de
mercial -=- Senac, confor- um mês, apreximadamen
me entendimentes manti- te,'os móveis serão insta
des' pelo ex-preSldén'té; de lados nas' deoendências
Clube des Direteres Lo-

.

da' Agência� na:' rua Rei
jistas, Lurs AntôniO- Grub- neldo Rau, em' prédio de _

ba. com e 'diretor
.

regia- propriedade das 'Organiza""
nal do Senae' para San.ta ções Breithaupt. O ai4-
Catarina, HélciD José Le- guel de :rnóvel, pagamen
meso Grubbá, quando' 'de to -de' secretário - executi-

� iexéréfoiõ' de" seu- manda- ve I e contrnuo, flcàrão ao
te nà p:fêsidência do eOL, encargo de próprio Se
desenvolveu esforçes para nac,_ que deverá, após
a implantação lern Jara-, instalado, atender a sua

guá do Sul de uma Agên- � finalidader em benefrcio
cia ao Senac, que poste- do comércio-Iojista- do
lriormleinte tornou-se um Vale do Itapocu.

p Prefeito, Vlcfer
BaiJer, na nDite -de sex

ta-feira, após e cerimo
nial dê abertura dos
XXI JASC, recebeu, n'O

.

Baependi, ·cr$ 3' mi
lhões do' Governo do
Estade, atraves' da Se
'cretari·a de Cultura, Es
portes e Turismo, para
fazer frente às despe
sat3 com a organização
éfos Jog'os Abertes, prin
clpalmente para os se

teres ' h::an'sporte, ;all

mentação e , hospeda
gem. Essa verba foi,
posteriormente, 'renas
sada ao.) vice-Prefeifo
,Sig'olf Sch'ünke, presi...
dente da CCO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Aniversari�m hoje, sábado
Maria dos Santos

.

Orlando Wackerhagen
Sr. Miguel Kitzberger_
Neusa M: Maba

AniverJariam amanhã
Sr. Otaviano Tissi, em
Nereu Ramos_"

Alzira Pradi
Waldir Armando Meier
Cilene Kátià Lange
Aflton L. Narl'och ',',

Dia 27 de outubro

Sra, Hilda da Si.lva
Arrton .StinghEl'n' ,_ '.'

InácIo Müller .

Márcia Mara de AI-
meicfa, na 'Làpa-PR:

'

Améfi.a Scheuer
Luzia Wasch
Margot Marli Hoiler:.,

Dia 28 de outubro
Sr. Ange,lo Pliadi

, Fidélis Lenzl
Dia 29 da outubro
Sra. Ida Zettel Schmõ
ckel, em Curitiba

S ... Lauro Braga
'

Sr. Alvim Seidel, em
Corupá

Maria Aparecida Teixe'i-
ra, em' Joinville

Sra. Vva. Minda Wolski
Izárla M:ar�aridà Behz

'.

O' jovem' [o�teho:' Hage:"
-dorn

" .,.

Dia 30 de, outubro •. �.�
Sr�.;Frida Mah�nker' !.:. i

Sra. -Vva. 'Etna 'Co- \.
.lin M_ahfud "

Sr. Antônio M: 'Cbrrêa,
etn Joinville �

-.

.... �'ra. 'Edit, esposa do
,
Sr. Erich :'Ehlert;' em
Blumenal1 <. • ",,'

'�aulo LeoDi;- 'em It-apo,
cuzinho ' ,- ,.,. ,

Lacla BeatrIz, filha' dê'
Nesto,r "6 kourdés"Pe-
drl

'

Lenice, filha d.e 'Ern�ldo
-e ,Elena Bartel " I

Dia 31 de �uiübro '

Sra. Ver.à M: Ha�ke.
Sr:. Juracr Ribeiro,. em
Jolnvlll_e ".J �"" ....

, -:

Nélson Garcia ./
,Sr. lido da çosta; .em,

r S. Franc. do, Sul
Sr. Eliezer Santo,s

'

Sra. Marli, esposa' dQ sr;
Waldemar Reéck; }
:\

,,�. �\�.�
Rolando Lueders

Dia 12 de outubro

PAGINA2

berto, de três" anos. Âbs
arrllgos, os ncseos votes
de felicidades com a che

gada. da. pequena Jaque-
liOe. .! • fJIi'

...,_*
Anna Maria,
.Anna Maria, filha do ca

saI dr. Fr;_ancisco (Eliana)
Vieira Rodrigues, come

morou ontem a passagem
,

do seu primeiro aníversà-
,rio.

_, ,ê __ -*-=--, , _ . -,

Casamentos deste sá�adc
Na tarde deste sábado,

unem-se pelos laços ma
ítrimoni�ls, os, segui",�e$
jovens: Matriz São S�bas-,
tião ,........ Jair José da SB

_va e lvanlr �u�ia Mais, às
_ 16 horas; 'Sérgio Prawu
tzki e Marli, dos ��ntos,
às 16h25min; Antônio Vi-,
eira e 'Verônica .:Lennert;
äs 17_h30min. e," -Irlneu

G,l!asenapp é Irene" Derettl,
às '18horas. ' Comunidade
'Evangélióa ""':"'"

� às ··,17h30
mln, a bênção' !pelos' 25
'anos de vida matrimonial
do casal Harry (Lori) He'i
decke; às 18 hOl1as, 'ca
sam-se Edson Menslin e

Leila. de Fát(m'a Lissa.

"'-*-' ."

t..... r' - �

Sócio Benemérito queles ligados à',CCO, dos - ---------------.....----......-......�----"'!""""� ria, fazendo, chegar à re-
"

portunidade de fazer mui-
Por tudo que tem -feito excelentes locais de alo-

SOr-..IAL
(fação, através do presl- tos nervos amigos; pessoas (

Se�d ptrOl, dHO Cl,udbe, R'� Pra- [amento e de competlção ,
I MrnANTE, " �, . . .

'dente José Oscar Ku� de dlfererites cidades que
I en e

'

aro o IStOW, Jaraguá do Sul realmente o relatório do quarto ano 'se admiraram oom o ca-
do Clube Atlético Baepen- provou novamente que sa- (NOSSA GENTE. NO$SA TERRA':,,',NOS,SO MUNDO) de atividades da empresa, rlnho da população J.de
di, procedeu na -sexta-fei- be preparar e proporclo-> ,! {Equipe "Correio do Povo") muito bem elaborado, nossa região. Dentre es-

ra, dia 17,., após o estu-' nar uma verdadeira festa por sinal. . tes- novos arnlqos, desta-
pendo cerimonial de aber-' de integração, mostrando Na agenda .. :.. :-

'

• '" l cerfamos o prefeito Reno
tura d?� XXI JASC, inclu-' a ·toda Santa "CafarTiia,' c.idade -,e da região. De nla, os parabéns, da cotu- - Dia 22 completou ida- Luiz Caramori, de. Caça
sive com a presença do' que, aqui 'somente não só parabéns estão a CCO, a na pela chegada de mais .de nova o jovem Italo dor, 'gente simples, de
governador do Estado, se trabalha, mas que'sa- Prefeítura Municipal, a urna "iQt�QJ.ante' da tamüía, Cassio, filho dos amigos comunlcação -tácü, tam

presidente da Assembléia be também mostrar o es- COO, à SCET é o Gover- -*-' Hans- Gerhard (Carla bérn- um grande ' "goza-
L,egislativa, deputados Es- forço, e a dedicação do no do' Estado, não esque- Recepções primorosas . Haake) Mayar; dia 24, foi Q�r:'., , .•

';:
.,

taduats � Federats.iprefel- seu, !povo, ém torne daqui- - cendo as delegações e o·· Realmente um sucesso _

a vez do 'sr, Hans, um dos • '" .. , --"'k-. ,>',

tos de vários Ml,Jnicfpios' Jo que,' considera como povo jaraguense, que sou- .às recepções programa- dlretores da Jaraguá -Fa- Soldatelli '

catarínenses que vieram importänte à" projeção da .'

beram honrar e fazer a das pelo Prefeito Victor "brll e na sexta-feira vln- . O Prefeito, de Rio do
apreciar o cerimonial, o

.

' .'

grande'�a destes XX! Jo- Bauer, na sexra-te i ra e no élóura, dia 31, quem ras:", Sul, Luiz. Soldatelli é ou-

tttul'o de "Sócio Benemé- H a s C�·I m';'e,,"F,n""t,o S gos Abertos, dei Santa Ca- sábado, às autorldedes ga folhinha é a' sra. Ve'ra tro que a partir desta edl-
rito" ao P.(�feito Victor tarlrra, que a Jaráguá do Sul vle- Haake, E no di-a 29, e co- ção, passa a ler semanal-
Bauer, em reconheclmen- '7"*- ram prestigiar a abertura nhecido orquidófilo coru- mente este semanário, a-

to ao trabalho .que sua ad- Dia 29 de'setembro "

Don'a Ida completa. dos Jogos Abertos, den- paensa e presidente da companhando através de
ministração tem prestado Nllva, filha de João (Ma- 85 anes

_ tre as quals o Governador Comissão Executiva Mu- nossas páginas o
<,
noticiá-

ao clube' azurra, princi- 'ria llene), Beckhauser .. No pröxlmo-dla 29 de do Estado, Jorge.Konder nlclpal çfo PDS, também "rlo referente a nossa Mi-
palmente em Obras, auxí- Dia 03 de outubro outubro, dona Ida comple-. Bornhausen. O Juventus

'

grande a�igo -deste for- crorreqlão. +: ,'� ,,' ,i

fios ,e subvenções.
' ,

tará o seu 85.0 arre de e- e Baependi. serviram às nàl, Alvim Seidel, recebe ,.--/(- './." r ..

_...Â.._ Sirlane, 'filha de e Slivino .

d' I' os' cum
.

e t 'd f" Nas',ceu' Jaquell'n',""" , �, '"

x .. xistência. Embora natural recepções, on e. mc usrve . prrm n os os a, C'

MUI'tos eJ'o'gl'o''S (Bernardête) Abe,n:. d' J âb id d" d mlllares e arnlços \;'1"< ��'rn'an'da�'" .: "

., ..
- ie oinville "e' . criada lern. no sa a o; na se e o I pe a rc:

Ainda hoje, final dos. Dhi 05 de outubro Rio Negro,' no Estado, do plube grená em Jaraguá troca de idade. Daqui, a ,Jaqueline Fernanda va'io
Jogos Abertos, a reper- . Pa:raná, el,a J'á res,l'd'e há -Esquerdo, um almoço coluna envia suas feUcita- -ao mundo 'às 10h40min,

, Maureen� filllo' de João "

cussão é das melhores
(M 50 e pouoo,s anos e,m Cu: especial a base de beixes çêS'es, a todos. do dja 03 ,do

'

corrente
Elvira) aasS <

possrveis sobre o magnf- Dla"08 de outubro ritiba, no bairro do Pilar- e camarão iar.ràncou dos -*- ' com 3,5 Kg, no Hospital
fico esp'e,tãculo que o- ce- --_ . ".

zinho, onde tem a -sua pro- p,arti_cipa,nJes' os mais vi- .Recebendo a imprense e Mate'rnid·ade J'aragu'á'.
rimonial de ,abertura pro- Arnaldo, filho de Gün- pri'edade e em cuja cid'a- vos 'elogios, extensivos. Na quarta-feira" dia. 22 Ela é filha do casál ami-
porcionou na sexta-feira, ther(-Carmem), Harc;lt

/

de,tambérn-'resi-de'os'seus ao "maitre" ,Curt BirKner, na aprazrvel--"Chácara do go Donald ,(Toni Angnes)
encan�ando a todos. Os

Dia 10 de outubró- filhos grande maiori'a. 00- à sua esposa e Equipe..
' Nanho",' o Presidente' da Weber, e veio para a com-

aesfiles, a gigante,sca ban !'ja 'Ida é prog'enitora do --*:-
. ...._ eco, vic'e-prel('.)ito Si'golf panhia de seu irmão Ro-

deira nacional haste'adà, Sandro, filho� de -Valdir n'osso Di'reto�r e, por COI'1- Aniversário d'e casamento SCh'ünke" recepcr;ônou to-
� -� r

a bande'ira oHmpiça, ,o: re- "' (Hilde'gard) KU'reck" seguinte, sogra de dOAa Nossos cumprimentos dos os alegres rapazes
voar dos pombos, -o espe- Cássio Roberto, filho de Brunhilde, avó de Yvone ao casal amigo Irineu (Ro- da im'pre'nsa�" q'n'e estãe.
tácul'O pirotécnico, -a apre- Alcides José, (MarlyL ,Alice, Rosane B'e'atriz e sene Beatriz Schmöckel) desde s'e'xta-feira

.

dando
sentação do grupo folcl6- Cani Eugênio Victor Sehmöckel Buecrger, que no dia 29 cobertura 'aos Jogo_s A-'
rico, enfim, tudo' e todo o Lousiane, 'filha de, Wal- Filho e bisavÓ de Alessan- comp-Ietam três anos de berfos, com unia costela-,
visual proporcionado, cer- ter (Márcia NoeLi) Wel- dra Gonça'lves e Andréas vida matrimonial. dã e 'alcatre, ;Jreparacla
tamente fioará 'marcado ler. Schmöckel Buerg'e'r. Jun-' -*.:_ pelos "mestres" Ennö,
na história dos Jo-gos A- V Itel' o f'lnb de Hel'nz , t A O l'l'e e Barat·o PI a .

In·,. l. '. ,amen e com nt nio José Asfaltamenrto '"
.,

'�,' resença
bertos. Mas o importante (Elmira,) Krehnke Gonçalves. e Irineu BUé'r- ,tam}2em do Prefeito Vic-
mesmo é' que os' elogios Pl'efeito Victor Bauer, t '13 d- Nadiene, filha ,de José - ger, a famma distante "8', anunciou p-ara dentro dos

or'
-

auer, O' deputado e,'
somente não se restringi- . Amaral (Mery) Pereira- ao mesmo tempo perto da próximas dias, o' inIcio 'secretário de Cultura, Es-"
i ram a abertura, mas a or-' Filho � aniversariante, os votos de porte e Tur,ismo J.úlio Cé':'
ganização 'ern sr, ,ao aten- das obras 'de p'avimenta- d d' t d CODDia 11 de outubro, 'que muitos anos aInda ção asfáltica . elo trecho ,sar, o Ire or a ,

dimento ! hospitaleim da� '. _L' fluem com ,saúde'--e dispo- I ligando a, chamada ponte Joaquim Villarinho, mem-'

[ Edir, filho de Erwin �(E-
'

sição, para Dona Ida Zet- do V-ailatti à Barra do Rio
bros do Cqnse'Jho de' Re-

-

An' I·versarl·antes deltrudes), Mei,er
"

tel Schmöckel.
,

.

Cerro. ;
,

,presentantes, da c CCOre
'Guilherme, filho de Ro- A mãe da famma é a, ,: '_*_'

.. também , do 'prefeito, de
dolfo (Maria Te'rezi- pedYa -angular da soei'eda- Donini/Pectro

.

": Guaramirim, 'Salim José
nha) Wacke.rhagen de e da Pátria, pois �obre T.oma posse .segunda: Dequêch. Sch'ünke anun

:ela repousa todo .0 peso - fej�a, após a eleição, na
dou, na ocasião,' 'que,

da estrutura socIal. Go- presidência da Associa- daquele dia -até o final dos
Os, gêmeos Gilberto e d

' J'a
"

't 'd d Id,ve,rn,an o cO,m_ ter,nura, 'e, ção cóme,,reial _.ß 'Industr'lal sc, o a a espesa e
'GUmar, filhos de, Urio I I .

f 'I' t
- '

.
pe o exemp .0, az. do _es- de Jaraguá do Sul, Q in� almen açao que os pro-,(Iraci) Laube
po,so e dos f,llhos cldadaos du/str'I"a'l P'edro Don'ln'l d'l- fissionais de imprensaErian, filh.o�de ,Fidélis ' t' f'

.

'e)(iemp!ares ,que
. são.a retor-presidente da Mari- enam, Icana ao encar-

(Norma) Demarchi, ,ga,ran.tIa da sobrevlvênc_la sol. Assume para um man'.- go d� CCO. Claro que a
'Anan' Carlos, fUho" de ' t' 'd d' I

'

e do progresso, da Naçao. dato, de um ano, mas po-
J1ecep lVI a e pe a, notr-

.
Carlos l:uiz (Elzi),...A......_:__ .

I' d Ih
. ,,-x- " ,

<dendo ser re,eleito para' cla OI as me ores pos-. G�qsßer,. Festas das ��re� mais um p'e:rfodo, segun-,
sfvei�, outro 'ponto positi-

Ola 13 d� outubro O Secrtárro de Cultura do os estatutos. vp� dentre tantos outros
'. - ,Espo�te e. > Turism� de ,'_*_ que Jaraguá do' Sul co-

Marisa, filha de Raul
.

Jomville, P,rofessor Jura- Estética Center Ih�m nestes Jogos Aber-
'(Ivone) Esre'lsen M

.

B"
.

t· f I' �

.

cy ana rosig, enViando Cumprimentos ao dr.' os, "que m ,e' Izmenle' en-
Viviane f'parec.id-a, filha. à coluna .cartazes promo- -Francisco- Vieira, Rodri-

.

cerram-se na noite deste
de Dorval' (Dol'Ores) .. cionais alusivos a "Festa gues, pela abertura nà sábado, no Ginásio de Es-

Clr::��rPi�r, 'filho de "�;as Flores", que �erá rea- Reinaldo Rau 752, da '''Es- �
portßs Artur Müller.

.

, Airton (Lilian) Strelow
Irzada dre 14. a 17 de no- fatica Center", que' con- ..

'

. -::-.;:tr=�_''_'''i_'_
1 - EdenrJs'On'Bueno, filho

vembro _próximo, no Pa- tará com o trabalho da �uàramlrlm
vilhão. da Expoville. '

fisioterapeuta drá . .Tarci- Sornent� le,loglos f..oi 1,0
f t de Petfro Bl.Jeno�(-Sel- Besc'maugurand� ,

' la Paulino. -re'rá tratam€n- que também ,ouviu-se das
mira) .d� Rocha '

Foram inaugurados na to para celulite e flacidez delegações de Chapecó
Dia 1,4 �'outubr� . , . �' ta��,e ,�e t�rça-feira, �ia estética corporal lei �acial: Balneário Cambsriú � e

'Márcia, filha de Herber- (' -2?_�, �s Postos ,de S��rvIÇO ... banhos de parafina, bron- São -Carlos, qu'el. estive-
to (Milda) Eichenber-

do Banco d? Es�ado de zeam�nto. massagens, e-
ram hespedadas em Gua':

, . Santa. Catarma· Junto ,a letrônrca e manual limpe- ramirim, pel,á fidalguia e

Sé��r� filho de Sér lo �!,ris�1 e- Indústr.ias ,Reu- za de' pele,. másdara'. ,de hospitalidade dos guara-

Luiz' (Asta), Kretzk�r' nrêla�. ". c..�tes RQs�oS de porcellana, peelings ve- mIrenses, liderados' pelo
� Cásar, filho de :Alvaro Ser.vl�o �a(). sIJb.:ndrnados getal; entl'e outros. A sua

Prefeito Salim J'ose O'e-

(Eil )' St Jj
a AgenCia local do' Bese" visitá.é aguardada. ' quêcn..a

.

rau
� que. t�m a seg.ura direção..J.__

.

Darlan, .fllho, de Sebas- öo amjgo Juca� Bola brar:l-
. '-, :

-x-, :>- �
� '. Novos amigos' -,

, t(�o (Inês), Bona. c'a ,ao Companl:leíro.
E,nv(ando relat6rlo

_

• Nesta semanã esportiva
'_

.� .Empresa,Catarinlense ae festa que encerra-se
, An!fr��:i.� M,'argUit . Nel;t'zel a�, P��C)ul�a :Agropecjú�:.. h�.oPe,. a coruna teve: a "'0-

Marcos, filhõde Ademir ' "

(D:arlene) Gezurno.. Wagner (Mandi), recebeu. �'-'�'---"'-'+-'_------- r--------.....;;;._....
grupO' de'amigas na, últi- ' "-�.

,.;. JOMfRCUl fllRlAnr: f:j .�. :',7ma qu'arta-feira em sua re- '. '�(',,�
'

.. ;'��I.I,II3ßliiihi.�" OI' •

sldência, ia'qual . elá tem ��'I",�I!.'!I ,
" . lema de Máquinas

d d cf$ Escrit6rio -. �'eeora a com muito bom _�>'l' ·�KAF,.FE "I-:IA..U$�' I A'ntes de mandar suas má-gosto. Na' próxima sema� Que o�8mor v.enç_a em todas, y

na será a vez da Sra. Ma- �.s_çom.p",eti"",-.es,',� :"�,,I JASC'-
;,," quinas par� cO'nserto, con ..

� ':Y:W:. ' ,sl:llte-:nqs."
" ria Júfia G'onçalves Em- ,Complexo comercial e turlsti-, ' , .

Dia 17 de·outubro rríendõerfer, que oferece- ççCJARIT�. ' "{",n::' � 1

- ,,'

:L:uclana,rfilha;-;Gerrmano rã as suas laniiQ�\s, um ca- Pesto' de Vendas, Kaffee.'
(YerOnica)'Pavanello � fé -todo ,!fl:speeial.� Todas H!iu�� (café c9'onlal),. Lancho."

'·Irani, filhâ de .Ingo (Ira- agliàräam �com anSiedade �.
_ n'et.e, Sorveteria- e Parque In-

"cema) R�blin .. I eS aconjecime�t9:·�·�"
"

,fantie' ""�l � • ,.,
,

" :
,

. Roslléi-a, 'fi'lha 'de Dallcl -*- ,

. pertinho de Jâragúâ' do Sul';'
-(Darci) Pereira'; t'" Cfle'gou Fabiané' Ródôvia' SC-3't·� I(m 5. '

",;-O
I, Irene, filHa de -Ademir A primeira hora da tar- Fone' 72-1266' ''').

(armela) Kath ' çle do di,a. sete de 'Outubrq
,

°Marc'el'o,' filh'ÇJ- de AdemJ- ouviu-se o primeiro 'chori
'. : ró "fOsneri:ca)! Gonçal- nho' da Fabiane Emmen-

, � 'v�s) '", ....'.- ;1'1 dõerfer, nascidä no Hos-
,,'

"

.',
..;::,', ,"'l pitai Santa,lnês, em Cam..

Ola 18 de outubro.
'

'G;' , buriú. Fabiane veio ao lar
,--:And�rson; filho de"Ade- 90S amlgio� jaraguenses
'.'lino (RHnilda), Langer I- 'Iio C�sar (TAnl� M��a

Dia 19 d�"'óutuÍ)rö IJ'
' 'Gardoso) 'Gmmendõerfer, '

.
f: 'an',znaster' "

I

; , ' •• juntando-se à irmã Fer- Li', ·Marcelo, filho de Boles- nanda. Aos' avós "com
.

.'
.Iau (Márcia)' L!pins�l' j!as�' Augusto (Milda Leh

:d'ean, filho de J0ão Luiz liiert) Càrdoso "e',Victor
(Raldeci) ,âé Sousa Bernardes (Célia) Emmen-

Cláudia, filha de José dõerfer, ao Júlio e à Tâ-

r,
'

SINDICATO DAS INDOSTfJlAS DA C'ONSTRUÇJ(O
.

E Dl) MOBILIARIO DE JARAGUÁ DO SUL'
.

,
'

AS'SEMBL�IA, GERAL., EXTRAQRDINARIA

( , WALDIR, OCTAVIO RUBINI
Presidente

Ola 15 de outubro

/ Dial 16.de outubro

'Carina, filha de Jullto
(Iris)' Friedemann

"Josiane, filha de Vitório
I

(Ivete') Be!>er

Rapidez, eficiência e: b�ns '

'

preços,estão a sua d-isposi-'
.

"ç'ão. . ...'. ,. . .. '-: ,,'
><, -, '",' .}t_·

-Bua Ver;tâncio·'. da" Silva ,. ,I ",.

.P9rto, �31, ao lado· aa.Weg,I,,' .. ';'

Fone, 7�-OP53 (recado)·.':' .Ja- '<ó' I" :-,,; Fundos Açougue Mat1�ke '

I 'raguá do Sul-SC.,or ;. _ i'! .� • �" '" ,I 'I

\, O presi,dente da entidade supra convoca. os'
associados deste Sindicato para participarem
da Assembléia Geral Extraordinária' a realizar
-se ·às 20 horas do dia 18 de novembro de 1980,

I
na sede soci�l, ,a fim· dlel defiberar sobre a, se-

. gulnte ORD':M DO DIA
•. .

. I
Leitura, discussão e votação, em escrutínio
secreto, da' Previsão . Orçamentária para ó
exercfcio de 1981.
Não 'havendo nOme'ro legal à hora acima

mencionada, -'-& Assembléia Geral realizar-se-á'
�s' 21' horas no mesmo dia' 'e local, com a pre-,
sença de '.qualquer nainero de assocIados.
,

Jaraguá do Sul, 22 de outubro de 1.980.

Agora na Reinoldo Rau, 626, aten
dendo diarla:mente, inclusIve aos .sába
dos àté às 18 horas e aos . domingos e

feriado� das 8 às 12 horas. Demonstre
seu cariJ:)no. Ofereça fl'ores da

-, I,"'" � • -,

FLORICULTURA IMPERIAL

PlantAS ornamentais. " ..... :;.:,. .. -1-.
"

., t." ... �� "

"
'-

ATENÇAO: Nio temos filiais
... � ._._.J

"

... �: J �

����-I!11111�__",IIIIÍ;.'.".t_......,. .,. .. > .:: ';',.

, Deco"'�ções pai'à
� c�same�tos ..:.:. Decorações, ,

para Igre!as.- Dec�ra9Ões para c;lubes - ArranJó-s
,

par�'lestas :.;.:._ Buquês em g�ral. �,: .,..'" \

," � '\ __ ..... 'l

• ,siiu problem'a( dá roüpa
suja Já erá: CIRO'S tem a

" ,sohiçãO'."Éficientel-- .,,�.

,
..; ., '; •

'-;""" ��. J oe,
� "li c' i'l t"

-�_,-------"":�_..J.....:. 1 :;'1" t/,'lo!-� --.....-_......_-!

JOIAS?
pRESENTES?
Sõ NO

,Av. Mal .. Deodoro, 364
JARAGUA DO sue - SC
Um presente para cada gosto

,CINDERELA, ..'I ;

a melhor opção para
"

I(� 1; �." .... �,-, "�-1�t
.
e ve,�ifi,que as, �P,çR�s

, p�ra. p..resentes que <�ó, a
SUELI TEM.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Câmara, o' orçamento _', de 5,1-.6-.:
milhões para 81 � ���d�,5'%��õ::S!:rã�a��, '

tinados a FERJ e Cr$ '"·1,

-'15.936.000,00 ao samae,
Em, local improvisado ficando à Prefeitura Muni

lunto a pr6pl'iia Secreta- clpal para as obr-as 'orça
ria, que está servindo �a-' rnentárlas, Cr$ 490' mi-
ra a Coordenação de Ihões.
Transporte e -Tesourarla. Já o orçamento pluria-

, dos Jogos Abertos, 'a nual de Investlrnentos,
Câmara devereadores 'de

:

: q!Je, tem o objetivo detra
Jaraguá do Sul; em duas'

çar as diretrizes. de inves
oportunidades esteve reu-' timentos para o triênio 81
nlda esta' semana. Se-' a 83, está cotado em Cr$
gunda-feira, dois projetos 1.1"06.068.000,00.
de-Iei deram entrada em

I

'plenário: "Estima a recel- -

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

ta e fixa a despesa do Mu-' F a I e c im e n t os
.

nlcfplo de Jaraguá po Sul Fa,Jeceram dia 17 de
para o exerclc!o de 1981"; outubro ,

"Fixa as d.espesas do Or-, Anna stqueíra Reck, cl
çamento Plurianual de In- 76 anos, nesta.
vestimentos para o perío- Hélio Custódio da Silva,
do de 19ª1 a 1983"., com 21 anos, nesta.
O orçamento global de Dia 18 de oufubro

Jaraguá do' Sul para 1981 João EHsio, com 79 a-

é de Cr$ 515.436.000,00, nos, em Ribeirão Molha.•

..

Semestr. findo' Semestre Findo
,

em 30.09.79 em 30.09.80
CIRCULANTE -:' 54.452.517,?7 549.580.336,69
Disponfvel -18.149.917,18 54.074.006,89

Bens numerários 123.833,18 129.578,49
Depósitos bancärlos a vtsta 15.013.499,00 53'.944.428,40
Trtulos vinculados ao mercado 3.012.585,00

Créditos )

82.576.961,33 29,0.076.251,83
Oontas a receber de cltentes 116.573.559,50 335.199.652,08Contas a receber 2.972.558,01 11.525.062,96
(-) Tftulos deacontados 41.537.705,18 64.855.714,14
(-) Provisão p/Devo Duvidosos 3.497.206,79 10.052.959,20
Bancos conta vinculada 8.065.755,79 6.877.686,33
Depósitos a praw fixo 11.382.523,80

Estoques 46.740.111,02 176.705.073,37
Despesas do Exercício Seguinte �.985.527,74 'é;8.725.004,60

IREALIZAVEL A LONGO PRAZO I'

696.697,13 6.414.363,65
Empresas coiigadas � 109.962,00 .1.452.275,94
Depósitos compulsörlos 586.735,13 1.801.307,96
Tltulos e valores mobiliários '3.160.779,75

P!=RMANENTE • 87.596.760,76. ·275.768.632,09
Partlclpaçãn.em coligadas 2.136.713,46 '118.839.637,60
Participo em outras empresas 2.311.172,56 3.387.185,70
Imobilizado 82.621.508,29 151.597.Q82,87
Dífe.ldo

-

527.366,45 , 1.944.725,92
TOTA,_ DO ATIVO.: ••••• ,.u,.:. ___Ido] 242.745.975,16 831.763;332,43

"

'PA S'S I V C

-INOOSTRIA DO, VESTUÁRIO
Rua Bernardo Dorllbúsch. 740 ' Fone: (DDD 0473) 72-0233 (PABX)

" Caixa Postal D-7 - End. Tele&,r.: "Mu1sol" _ Telex 474329 MIVE BR
Inser. Estadual: 1150414201 InBcr. no CGCMF: 84.429.752/0001-62

Demonstrações' Fi'DaDeeiras do semestre.

findo em 30-09-80
AT I vo

,CIRCULANTE

Semestre Findo
'em 30.09.79
97.779.375,32

Semestre Findo
em 30.09.80
428.771 �118,71

Fornecedores
Instituições Finançeiras
Obrigações Sociais
Obrigações Trlbutãrlas
Comissões â: pagar
Provisões

\ Provisão p/ Imposto de Renda
Contas 'a pagar

EXIGrVEL A LQNGO PRAZO·

Instituições_Fll1ancelras
Contas a, pag�r _

.

Provisão Imposto de Renda
PATRIMONIO UQUIDO

Capital Social realizado
Reserv,as de Oapltal
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados

TOTAL DO PASSIVO .

DEMONSTRAÇAO DO.RESULTADO

193.652.438,36
124.341.797,76
28.801.291,64
18 725.018,04
16.990.019,05

-

40.252.237,30
15.567.545,33
9.634.972,09
8.375.605,25
8.123.767,3"'.
4.065.004,41
9.311.756,23
2.448.487,40
28.244.795,25

34.779.90'7,00,
11.480.646,86
72.587.299,37

-

14.039.516,25 39.972.928,80
2.837.227,57
29.777.143,00

330.404.914,35
14.205.279,00
116.721.804,59

152.512.026,12
97.447.831,86
19.117.842,71
61.327.213,66 \

831.763.332,43

78.185.901,07
12.440.520,19

,3.905,13
_ 26.091.478,20

. 242.7A5.975�16

--: "
"""

I
-�. '�:JI••'_

RECEITA OPERACIONAL EmUTA.
Vendas Mercado Interno
Vendas Mercatlo Externe..

(-) Impostos srvendas
RECEITA OPERAC!ONAL LIQUIDA

(-). Custo dos produtos vendiäos
LUCRO BRUTO

Despesas com "enda�._
Despesas Adminls·ratlvas
Despesas Financeiras,
(+) Receitas fin!ancelras
Despesas Gerais e Tributárias

EQUIVAL�NCIA PATRIMONIAL.:
LUCRO OPERACIONAC '

Resultado não Opa.racionai
Cor. Monetária do Balanço

LUCRO ANTES DO ,IMP. DE ,RENDA
Provisão para Imposto de Renda

LUCRO UQUIDO DO SEMESTRE
Lucro p'lAçAo .

T

Semestre Findo Semestre Findo
,em 30.09.79 em 30.09.80
194.612.428,69 . 538.991.,108,29
192.819.990,85 538.508.522,29

1.792.437,�4 482.586,00
,

·29.418.183,34 74.782.7,65,75
165.194.245,35 ,464.208.342,54.
88.242.376,18

-

-284.002.1353,44
76'.951.869,17

.

. 1 àO.205.489,10
--1-9-.fOÓ�695,8� -46�785:313,21

10.023.242,05 33.269.412,36
10.646.147,70 29.573.563,07
1.523.7..35,32 3.305.171 ,63
379.827,68 4.303.673,49"
(414.'346,55) 24.235.887,17

�:9�1.344�6� 93.814.585,77
141.550,34 (633.886,07)
(n9.355,78) (9.625.934-,04)

37.273.539,20 -

. 83.554.763,66
11.182.061,00 22.227.550,00
26.091.478,2CJ 81.327.213,66,

0,33 0,85
EXPLICATIVAS "NOTAS

, - Os estoques de produtos são avaliados ao custo dê aquisição de
_ produção, que não excedem aos valores de mercado.e ou de re-

poskão.' " �.
-

2 � O Ativo Imobl:i'Za.öo e· depreclado\peio ,método linear, com base nas

taxas permitida::: pela legislação vigente.
3 ..- O resultado da Correção Monetária do Balan{o está ,13s�m dem'ms

tradi):
.' 30.09.79 30.09.80

'Ativo Permanenté' 13.836.137,96- 40.182.208,56
""'. Pafrhnônl'(JUquldo .

-
.

14:615.L'93,74 49.808.142,60
. Varlaçlo

- -. -!'� 779.355,78 9.625.934,04
4 _;, Os Investimentos ria con�rolada são ajustados pela eq!:livalên�i� �a

trlmonial. Os demais estao demcnstrados ao custo de aqUlslçao�
corrigido monetariam,ente.

. .
,

5 - O Capital Socla,1 subscrito e Integralizado
_ �st?_ representac!o por

ações de valor nominal �e Cr$ 1,62, cada, dlstnburdas .em .. : ... :.
53.659.355 ordinárias e 40.483.871 ,preferencia!s: 'estas sem direito
a voto mas participando em Igualdade de condições com as ordi
nárlas' na distribuição de- dividendo mrnlmo de 25%' ao lucro, Ifqui-.

I ( iIt

Cfo.

PEDRO DONIN I
Dir. Presidente.

DEVANIR DANNA
. Téc. Cont. CRCSC n.o 6187

.

/

Aviso de Concordata Preventiva
Ronivaldo Hoffmann, tendo sido nomeado

Oomlssárlo da concordatärla FRIGORfFICO E,
AGROPECUÁRIA RIO CERRO LTOA., avisa a to-

, dos os credores, que, estará a disposição dos
mesmos, diariamente das 14 às 18 horas de se

gundas as sextae-telras, no segu!nte endereço:
Rua Rodolfo Hufenuessler, n.o 249, em Jaraguá
do Sul (SC), onde fornecerá aos lnteressados,
toda e'qualquer informação solicitada.

,

,
-

Ronivaldo Hoffmann - Comissário
/'

I
SINDICATO DAS INDOSTRIAS DA ALIMENTAQAO

DE JARAGUA' DO SUL

ASSEMBLeiA GERAL EXTRAORDINARIA

O presidente da entidade supra co�v?ca os

associados deste Sindic'ato' para partíclparem
da Assembléia Geral', ExtraorGlinária a realizar
-se às 20 horas do dla 18 de novembro de 1980,
na sede social, a fim de deliberar sobre ª se

guinte ORDEM DO DIA

'Leitura, discussão e votação, em esciutlnío .I
secreto, da Previsão Orçamentária para o

exercfcio de 1981.

Não havendo número legal à hora acima

rnericlonada, 'a Assembléia Geral realizar-se-á
às 21 horas no mesmo dia e local, com a pre
sença de qualquer número de assoclados-

..... �
-

-

Jaraguá do Sul, 22 de outubro de 1980.
.

.

-

RODOLFO HUFENU.ESSLER
Presidente '

SINOICAT'O DAS IND'OSTRIAS METALORGICAS,
MECÂNrCAS E DO MATERIAL EI,.;ÉTRICO, DE

JARAGUA�OO SUL' .

ASSEMBLeiA GERAL EXTRAORDINARIA

r
'

O presidente da entidade supra convoca os

associados destel Sindic'ato para participarem
da Assembléia Geral Extra6rdinária� a rearlzar
-se às 20�hóras do dia 18 de novembro de 1980,
na sede social. a fim de deliberar sobre a s'e-

I :gUinte
ORDEM DO DIA

,

Leitura, diséussão e votação, em ;a,scrutínio
secreto, da Previsão Orçamentárla para o

exercíclo
- de 1981.

Não havendo número legal à horà acima
mencionada', a Assembléia Geral realizar-se-á
às 21 horas no mesmo dia e local, com a pre
sença de qualquer número de associados:

.'

Jaraguá do Sul, 22 de outubr� de 1980.

EGGON JOÃO DA SILVA
-Presldente

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã e Oficial' do Registro de .�

ProtestOs
.

- EDITAL -
,

Pelo" presente edital .de citação pedimos aos,
senhores abaixo relacionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus interesses:

. Alcldes Rieg:er,' a/c Casa Com: Luiz V,asel
Rodovia. SC 301 km 6, nesta. Ooml, Calçados
Cinderela, Rua Getúlio Var:gas" 198, nesta. Ind.
e Com. de Madeiras Eldorado Uda., Rod. SC-301
km ,5, nesta. Nélson José Dornbusch, Rua Augus
to Millçe, 58" nesta.

Adalzira Piazera de Azevedo, -

Oficiai Mallor

,

,

-�-��-��-�----------�
I ... - .. I

I I -= Nós colccamos mais I
I ::i cor em sua,Empresa' I
I CI. Para 'isto est�mos '

I
t '� equipados' I
I =-- com um moderno- I

I CI:
departamento de arte I

I B F ll M
,. o '

d
I

1 -== oto lto e aqumas e i
1 'ca .... I
I la .Impressáo O F F SET I
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-

I
_ _ _ _ _._

.
,

/

Relojoaria Avenida
QUALQUER QUE SEJA A OCASIAO. \

PRESENTEIE COM AS SUGESTOES
DA, RELOJOARIA AVENIDA.

.

.

é

Conh6çtl as sugestões em J6�as, relÓgios,
.pratarlas e artigos finos para presentes e rece
ba o atendimento com o carinho que V. merece.

.Av. ,Mal. t'eod()ro, 431 - Fa..: .72-0038
.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Chegou a hera de investir em
você'mesmo:, - ...,.

,

EDIFíCIOJARAGUÂ, \
-

.

Num dos pontos mais tranqüilos e residenciais da cidade,
à Rua Epitácio Pessoa, está sendo construkía a obra-prima oa
RB Planejamentos e Construçöes LIda. �DIFICiO JARAGUA.
O apartamento perfeito para quem exige muito conforto, qualidade
e bom gosto em todos os detalhes.
Além de tudo isso, o Edifício Jaraguá é atualmente o seu melhor
investimento, pois está revolucionando todo o mercado imobiliário e o
estilo de vida da cidade,
Venha acompanhar os trabalhos de fundação do prédio e compare o
quanto você já ganhou com este investimento,

.�.

�'�' �� � ::�:��:�TO .

� II�OIlIC�_. E CONSTRUçõES.LTDA.
Plantão diariamente na obra, inclusive
sábados, domingos e feriados, das 08:00
ás 12:00 e das 13:00 ás 19:00 hs,
ou em BLUMENAU á
Rüa Amadeu da Luz, 156 - Tel. (0473) 22440(h,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CONFIRA A HISTÓRIA ...
..

•.. HÁ 21 ANOS_
.:._' Núma Idas sessões d,a 'câma;a Municipa; aban�ada min.oritária .obtinha a aprovação

.

'de um re-
quenmento, pelo qual se, solic'itava a construção de

.

bancos na p�aça defr?nte a /Prefeitura, denominada.de A�gelo Plazera. E que das 3 praças existentesna Cidade ,era a única em que faltavflm bancos ca
:paz�s de fazer ,descançar as pessoas que deman
d��sem à Associação Rural, Justiça local. e Serviço'Militar, sem .contar os trptos com a municipalidade.
_ E� �IO �eg�o e:_Mafra, :m comemoração aos130 aAOS de cOlonrzaçao alerna, realizavam-se de 8

d� �ov:mbro a 8 de .dezembro grandes fesrtlejos" ini
c!.aaos'com a 11.a Exposição Agropecuária' 'e Indus
tna!, COJ!1. ,a . pres�nça do p'residente: da "República,dr. Juscelmo

. Kubltscheck,' do Vice-Presidente dr
Joã� Goula� e dos Govem_?d'ores Moysés Lupion:Henberto Hulse e Leonel Brizzola.

�
_ O deputada Altir Weber de Mello, em visitaà Cidade, trazia' noUe'ias dà Capital do' Estãldlo se-'

gundo as ,quais, seri'am construídas em 1960 d'iver
sas .p'onte� entr� os'municípios de Jaraguá e Gua
ramlrl�, mfor'!l�ndo �irida.rda grande Possibilidad�que eXls�e de vir a ser concedido um ,auxílio para a
construçao da '�ov� ponte "Abdon Batista". A 'Ponte � a que hOle serve par? atravessar o rio Itapo-'cu, bem no centro da cidade, .de onde se retir.aram
r�centemente dOi,'s perigosos semáforos, q�e desa
fiavam a resistência da obra de engenharia.

J ;.J
... HÁ 10 ANOS

� '�2
'

.

'"': A 'ruaWalter'Marquardtl, via pú�iicá que ligaao b�,!ro, ,de B�rra do Rio Cerro, numa distância de6 qUilometras er,a totalmente retificada . e nivelada
com, aspecto éondizente para os que demandam d�
BI��enau, . �imbó, Ipdaial ou Pomerode. O vereador
Mar,lo �ar!no (Salvador da Pátria) Rubini mostrava�
-se .s��lsfelto, co� .o . atendime,nto da aspiração> da
col�tlvldade que represenitava na Câ!mara Munici
pal.: A �recent� inaugur.ação da ponte ..8ertha Weegepel<;> Gov. Jorge Bornhause'n e·Pre.f. vrctor Bauer
t�ouxe a norrcia do próximo- 'àsfal,tamento' do refe�n(jo trecho. .

I
_ No dia 24 de outubro defluia .0 an,versário

d� �r. Ha�� Gerhard Mayer "nosso dignfssimo Prefeito Municipal. Homem público por excelência,'deí
.

�ou:. as. lides indust�iais, como autêntico capitão de
rndustrra, para dedlca!..Ise exclusivamel"!te, à admi-.

nistração pública. Anteriormente já ocLipara postosde ,relev9 na Câmara Munic'ipal de Vereadores lu-'
gar que serviu para adestramento' e con'he'cimento
-da causa pública. A 15 de novembro de 1969, 'o ele;...·
torado conferiu-Ihe� 9.058 vo!'os" elegend.o-o Prefei
to Municipal com m�mdato até janeiro de,1973.

\
- Frei 'Aurélio Stulzer, de 'Niterói ·RJ escrevia

QUEM NOS, DEU O NOME DE JARAGUA.? "'Muita
"onfade. me domína descobri! aqueles c;uP" e1'l1 tem- '

pos maIs. remotos po:ssfveis, >aportaram /em, nossa
cidade. Os pr[meiros de todos. Fre'i Edmundo ain
der, ilustre Jaraguaense, ornado de m:' muloe: cul
turais e va�a érudição, expô&-me es'? hióótese: )

Possivelmenfe, de' passagem, cá estiveram os ban-
. deirantes, e vendo o Morro da Boa Vista, alt') e be.
Ie, lembraram-se' do Jaraguá de -São 'Pauló, alto e
belo, que servia de 'ponto de referência para I) re
torno des mesmos bandeirantes. E teriam dad-o o

"nome" •

.Progràma�
.

contribuinte
-

do
.

" f""
Promovido., piela.Seére� c'orrentEt, ..mês· de outubro

,; 'lo,1 In3 'taria da -Re�,ta Fe�ra:1 nas. escolas, com 4.8, 6.a
f Burilo de ItÍlp�, S :> Ir u i e C'oordenado sm sua ju- je' ö:a','Séries, '0 "PROGRA·
f ,. risdiigão �

peja .� Dé'egaCia MA 'CONTRIBUINTE DO
.. : 1-[4-S0 ANO"S .

,

.... I, "r da Receita Federal de "FUTURO 1980".
j lC "'....,..'M. "',":', '!r"; i ,Jolnville",com o valioso,""< ,Pm _tanto,: tpr.m dis-

. '.� :-;"Bon8��fê,'r;np'gs os dos an6S 50, qúé é q�,andOc- . .�poio .;dàS-� autoridades �_.Jh' tribu'dos' àqueles' -eseela-
�o{, .�Ia !� �E(�9,t4!:>fcr. \o •

Préfeitd 'Wáldêmáyl�h..'bba:;
. ducaclon.als, e�talduals�,.j' ,r�,\eOl :,t_oda� ,a �jurisdição

assmava ä le'i'n,o·75.· votadl" 'J"·Câ· .,.• M' I", ;0.., municipaiS e parhculares,;·"da·DRf·.. de�:Joinville,.'res.'t;.v··I'�"� ,,' 'J � .> ...!� ·"t '." a pe amara unJCI- está .._ ,.,
".

par, a,or!ntto cré�ito, êspé:ci,a:I, pcr' 'conta do :êxdéssö�
.

sen�. rea Izad'o no" pectivamente,. cer.ca· de;,€J..� arrecadação; nO: morítante dé"Cr$ '20.00'b'ôo "'pa'.!
.

A. \ ••

t' de ...::{.; (". , ,ra a' e.n er.�s",!3S�g�Íl1t�s'�espesas"c<?m' ä rri'áquina nf.;
veladora: a) combustrvel é IQbrificahfe� Cr$ '11.000 adr �

b) gratifi9.ação, ,dc>:enparregàJd'é>"d'Ö" s'à'r'víçÕ'; Cr�r:!�' ..!él
. 5:.000,00 'e ,c} d,��'srerv�Ção '!Cla " :môto'riivelado'rat er$' �

4.aoo!00. ,,c0!!1_,a gaso,lrría d'ös "dias äe:r höje á' Cr$'45,00 <?,••"!ro, _com 20%' 'de "álêõö! 'na,' 'misfura';;, nãod.á .

m�ls rpa!a'�astec,er '�e:"co�bl!l§frvení� é'arángó'que se av���ur;e a uma 'viagem. à poll.Jrdä:paüJic�iâ.q.·
_

-:-- No ;dllB:,_3 d,e o;utubro realiZ'aqam::'se� ,as elef
ç?es para Goyernador. Apuradas' às urnas; -aparecia Irmeu Bornhausen como o vencedor,'Udo' Dee:ke que

_

com· el� con�orrera às urnas, 'lhe enviay,ã,
um telegra�a:. Irlneu Bornhausen- ._'oltajar"'.D'e, -ß'Iu':
�en�u .. Q�elra receber o� meus cumprimentos pelavltóna ele!toral alcançada; com os

.

m�lhores votosde um fehz Governo. Cordiais saudações _ 'UDO
DE�KE". Em �esP.Psta o sr. Irlneu Bornhausen 'lhe
env�ou o seg�mte agradecimento: "Engenheira UdoOeeke -. Blumenau: Agradeço:- cumprimentos prezado Amigo pel� minha. vitória nas eleições de. 3 deoutubro. Aproveito a oportunidade pata renovar osmeus propósitos de dar à Santa Catarina um gove:r�o de paz, justIça e çfe ,trabalho:'Cordiais" saudlá-ço'e's _' IR'INEU'BORNHAUSEN'-'. ..." ':- _ ;"
FI'G��ttf#'l. ,', ,� � ,_., ...... I

._,.

'",' ,

.'

, :" �- Hoje o,' qongreSsO�NaClonal está.debatend�vlvam,ente o Estatuto dOj Estrangeiro, com os-'prós e
. c?ntras do ée'n'trovettléle assunte. Mas-em 1950 r'dl� 23 de outubro;. o Juiz de Paz em exercrci�"
E�lco Blo:s,feld assina�a Edital, subsérito pelo escrívao Ney Fran�o, em que o sr..Frederico Müller' com79 .anos de td'�de, natural da Alemànha,- Jav;ador
r:s,dente ,em. RIO, Cerro, renunciava ,a súa naciona�"dade de angern, para obter a cidadania' brasileiranos termos da Lei n':'O 848, ainda em vigor.

'

'. O quê,<' ie"mos.,�<;'e'-�·· vocis:":·"
��. if e

� gostariam �_de��' ;'�saber.
",-.; -

�

.,; J �; ', t;. <"\. �" c; "" • ...

Na Revista INTERIOR, revista bimestral .do Mi-,
-nlstérlo do Interior, na sua,edição de julho/agosto
d'e .1980, na contracapa,.a Cor:npanhia, de De'sen-

•
velvimento do, Vale ,do. São Franc1sco, faz uma pu
blicidade com 'O Utulo NO vALE' DO SÃO FRAN
:CISCO: ""Estamos,�mplantando 111 mt! hectares

· iJi'rigadas até 1985,ripara gerar 150 mil ,·empregos
a'iretos7'e 450 -mil ·indlretos;.'elevando, ,em Dolsõesl

• I , de pobr.eza, a ,renda pe,r ,,' capita de 80 dólares
,anuais 'para . mil; oferecendo'.escolas" assistência
médica e s,anitária, água encanada;-e Juz elétrica,
lcr,édito- e assistêneia. técnica' às populaçõesl dos
projetos de irrigação. j:stames .I transfo,rmando' . a ,

caatinga e o cerrado em terras com a produtivi
dade mais e,levada do Pars, ,gerando alimen�os e,

energia de biomassa para sub-stituir o petróleo.
-. Estamos procurando dar melhores condições de

1-.l.Vida a,o/sertanejo, .p,ara, que eJe pal1ticipe da

co-I
·

munidade brasileira

com.
' a dignidade e 'O respe1-:

to hum,ano a que têm direito, todas' as pessoas

I
neste Pars.'Estamos entrando em nessa sexto ane· ,

,

.de ßXi.stência prO'curando sempre 'melhor.alr O nos'-

Iso desempe:nho. ,. • I' .

," ••

�"/

Para quem não conhece o problema da ,irri
gação, devemos informar que Jaraguá do Sul foi

, o município cjue:exportou pione,iramente o "know
-how" .da irriga,ção planejada, c'om o seu projeto
inicial da Sociedade Valo Agríco,la do Itapocuzi-

_

nho, beneficiando centenas de lavradores rizicul
tores, ao' tempo em ql!le era Prefeito o nosso fun-'
dador Artur Mül(er, e que foi dis'triburdo, à trtulo .

de modélo entre es demais municlpios do Estado
e Joi aplicado 'em 'outros Estac;io's da Federação. '

, Grayas a essa, prática, Santa Catarina é .o -5.9,
produtor de a:Ji.mentbs·de PaTs,· um dos "menores
Estados da Federação' 'a apresentar ,;,tão elevado
padrão de qualidadê � quanfidade alimentar. "

.Louvamos ··a 'Companhia de Desenvolvimento'
_ do Vile do São Francisco, no seu JDropósiito de
. ..ajudar o Brasil,· dotando t�das ,as ,áreas .;mai�Slf,ca
rentes dos alimentos indispensáveis e, fazendo' cair
-a espiral infl.acionári�,,·,através de processos que',
realmente, assegurem �aos no,ssos, patrrcios'a ali
men1tação cotic;fiana. EIes, es nossos irmãos, bem
merecem!

;/
l>

.

, Die beste �. aller" �'we-Hen
, -

Findest du die Erde schlecht,
Sehnst du dich nach ,andem Sternen?

_ ,t -, ,.(
- .�

Ach, o·s :wae,r dir siches recht,
.

- - "

Koérin'ti·s du flfegên ':in' die' Férne'h: .

'.... •

J. \ '" '.'- J'.to �. -t,
_

_ _

�•..f·� ,-' , .. �.�
.

�_� '�.
,Floegst.c!u schn�n�.r als ,de� Wind,
Faendest du doch keine Faehrte,
'Immé'r bleiQst du ja- (;iin Kind

'

1,_, �" I,

Unsrer alten Mutter Erde.
.

,_ j
.-

..... �. o. '.J' '1"" ..... -- _�._.- __ ,,,....� ••

Koennt dich dein Fluegelross
. Zu den 'fernsten -Nebeln tragen, -,

D'róben�wihKe kein'" Ko�nigs$chrOss:
Or<;>ben giRt'S, die 'gleichen Pragen.
_. ( ,!",�1\:,"').bes.:.;:s\_ f • '1"

Bleib auf de'i,ner Scholle Gr\Jnd,
Tu .nicht �eine Heimat schelten,

- ,

piesê Welf,_ sb Kugértúhd, .,..- _

Isf die Deste ).IIer'·Wj:mén.
'

..,. !õ_... • .. �.. __ ,:lo

1 •

, I'

.�,.. ;",:,' I, .•
, - , .. :,

- J

.,'
,: _ Budolt' 'lIf1'II�éId, Silo pa�io-

t '.. J
1,1.\ � •."

I

fulurõ�1g-80 ,�'- ß< '0 'E' C L A R I O O R A31.000 livros "DONA FOR-

.: -. ---... "'.
.

'-.

,MIGA _ COMPADRE TA.;;
,

;', l . .) l... ,�, .",.1

to E a IMPOSTO DE REN
bA", 15.90'0 Iivl'Ös "d so
NHO' 'DE'� CARLiNHO�S'" e

.._ �, ' ..

10.800 livros "AS VILAS
DO MUTIRAO", os quals
abordam as'pectos sociais
:e econômicos ck,s tribut.os
especialmente do Impos
to_ de Renda. --,' .

, Conforma as normas des...

sa imporiãitie � promoção
'ntefectual, es 'trabalhos
reaUzados pelos escola
res, ou seja, a ,redação
classificada em 1.0 lugar
n!a escol�' é ös qúestionã-,:
rios pr�nchidos Pelos' a
lunos de 4;ia� e 6.a séries
�everão ser" Tencamintút�
dOs até 25 de outubro cor

r�nta, por intermédio das
Sup'elrvisoJ'lias e Inspeto
rias Escola'res," às ' Agên
cias da >.Receita Federal.
locais.',; .�."

_*__;_ ,. � ..J .i"'j�" I'"�

VOU tentar 'retomar o fio da meada: Pois a

senhora me, confirmou verbalmente todàs ,esses
dotes de alma e' de esprdto e 'ma pediu p�ra que
eu programasse um recital patr.ocinado, i na nossa

"

�

1..' valente Rádio Difusa,ra da �tajar,_lárpßI,Qs ·idos _de
No, período' de 27�a 30 ;'1960 e poUoos. '.t l -\';;;h'/! ". l_:'

saguiijte, 'em cada Agên-. I... _*_
cia, �ma:Comissão Julga' t � Quando�ela me-abriU o cad'�rno'; c;Je'referêh-
dora formada p'or autori-,· -:eias," havia :Comovidos elogios de segundo- sêcre-
�ades :educacionais,' jor-:- tário de Rotary de Campo Grande; do vice"..presi-
nalistas, escritor.es, inte- dente da; Academia de Letras de Três Coraçõe�,
lectuais"é fúncionários da: � "da tesoureira do Clube da' Boa Vóntärdé"ee' Piraei-
Receita Federàl fará a se- cáöa e ou�tras_ peças semelhantes. ->Num:"' recorte
feção_local dá �elhor re- amarelecido da "Folha de Gar.anhuns" con�tava a

dação'rda 8.á 'séri.e e'sor- � fôte) .çlâ-' PoÉHisa 'na primeira pªgilJa;.. _ge _mã,o em

�Io dos questfônários das' v riste como' um tribuno JOlT!,ano. N�. tItulo, �ste; e,lo-4.a e 6.a séries. gio tão próprio da generosidlad� dos nordestmos:
I. Post��o�m�e�te, no P..�-.� ::Riv:�1 d� EI�onora Ouse encanta; as�is�,ência". E
r.odo de ,03 a 07 dIe no- coisas as,sim.· , '..:.. \o

� •
_

�.vembro;' 'na ,DRF de Joi".- -,.
-*-

'ville será' procedido o jU'-:' � '<:]"
Eu hl�' enredava cada vez mats e,. ä cáda ·no

gamanto_ das redações a va prova, mals me convencia de que a doce..-J�oe
nivel subregional ia 'de .10 . tisa não passava de uma pobr:e.caryastrona, de's-
a 14 na· Sup,erintendênciâ ''gas que poetam mal, mas _vencem' pela jn�is�ên-
fle�i0l!al _'e� _ Ç,l.J,ritiba o. __ '�çlª��u)e!i·c9ns�rangi,mentQ. pis§�I��_ ,gu� ,voJtas-
�ulgamento a-nivel re,gional se'ldepois é no outro di� e,la veio, já �u ���, o,
e de 14 a 30; no Ministério' me-ü honrado nome transfo'rmado num aCliOstlco,
8a Fazenda em 'Br-asilin, -Õ'

'

onde -e "f de' Norbertó' virava N6Fável �'e: '00 S de
'ulgam,nto ,8 nível. nacio- ,Sil�e,ira passava a ,Sábio e 0 . .1 que... se seguia ,se

l,1al com., a,disfribuição de _:tran�Jorma�a _

em "u�t�e".;., . " _, "r__ ..., .'

valios�s prêmios' a'os es- '.i::' ", -*�.. _. __ ,... ....
f.0lares melhor, classifica- Tentei fazer uma maldade para. a. Poehsa.. Umdo. �

-
" aos diretores Idp ,banco onde. eu trabalhav,a; trnha

Renaux no sobrenome. Pens.eti: ':pyeXQ, vl?'r, a Poe-
'" . ,tis? arral1ja!. uQ1a pal�yra., para. çQmeçar �. ,yelrso

P r 'I- m. 'a'" "'y e' �r' a-
;:1

eto "X". E' apresentei-,a aC? meu ,Ç�ef� e ?mlgo; Ro-
dolfo Renaux' Bauer. Mei,a hora depois eJe recebia.

\ , _.' . __ '.:.0 seu 'acrQstico, Qnçje_p� ':X,i, se transformava em
AI,ardie, S. de Amorim' Xenofonte.· E mais: "Xenofonte ,e,xcelso de ba:ta-

Chegou_ a.('p�jmav·1�a e .Jh�s mil. .. ','r' .- --- - - ". _. -.

com �lcL ._' '

".

:'_"_-.k- -------,.

-man.hã cheia de sol; tarde Havia perdi!do a parada. Agora o'próprio dou-
amena.

-

�or Rudi (era assim que nós chamávamos o' Dr.
NQitel que se desdobra na Ródolfo Renaux, Bauer) me garantia a verba; do
mais bela patrocrnio e me c<?brava ó"horá'rlo!d'aJapresenta-
mÇldrugada suave, bem ti .ção,,_ -,- 'r

'

serena. -*- I'
ESlcancara a janela com' Marcamos para um certo eHa; 'às 8 aa noite,

. cautela: qu� o horário nobre do rádio antes da Televisão.
Oontempla o 'firmamento, Mas a essa altura eu já gravara lima amostr,a da
ve que cenal sua arte que 'eira pIor 'qúé"'teatro 'de'coléQlö: ,;i

Matizado de. cores que
. ,- --k- -',

f

revela >. ..., Na hora marcada"a Poetisa 'aRaréceu no nos-

. total' imensidade alegre: é $.0 auditório, no seu veStido' p���d�.'�lveJ�#P bri-.
bela! Ihante e ensebado por multas" apresentaçoes. No'
Ml!,tações varjadas que . decote, umas ingênuas provocações gue" !3� ryão "

espantam. J ' 'chegávam a "1elhorar o vis'ual, fambé'm não faziam'
Originª'., perfume'. que mal a ninguém. ',' . - ,.

�
.

�
.... ',� ':Ir _.� •

embriaga.' -.-:' .

- --

. _,:" ' :::<c:·'·F
'.,--, :�---

.

Pássa'ros ��.'J,tan loas q,W:�
/

'"' ' "_ . _Na sua. voz lind�, Donate'�. Ramos a;�úncio� a

encantam. . •

.
ilustre poetlsa,que vinha encanta,ndo as 'Plateias

Paisagem CI.Qn:,liJlanté' no's .'-. ,mais' ilustres do Brasil. Elã:àgrádecêl1"huma reye-
afaga.

.

'- -,' '

, rência de ursó de c}rco ,pobre. NÓSfhavramos �o�-
Veaetações alegres se mado uma pequena claque e enchemos o audlto-
aaitam rtà de palmas. .i�r1 ....h,

:con:_q_!>!i�?_f�gÍ1eira ,6.W'? ";I'?-' o'."
'.' "'!'t'�"._ '-I,<

_.
.

di�aga. '. . A P.oelflsa assomou ao microfone e anuncIou:
'ro ... .._ ,., --

-j ''Vou 'agora dêdicãr ó primeiró número a este hon-'
rado auditório, declamando.Fi poesia ,de, minha la-'
vra

.

Reoordaçõe's da Infânqiª",-,Ant�� de; ela termi-

I
,I

nar, nós já estávamos abafando� • 0, auditório, de ,

I p�',�a�) e �i�as�", ,_� n .1;; I�, "_ '"
I
., r

E vieram aufras, é :outras . c;t Qut_ras, sempre'
separada'S pelã ",öz do DOl")afg,'{lue anunciava as

tax,as de juros do, "Jlnco:',. a�,vª[ltagens dó paga
mento em cnequel e as excelências da Poe,sia que'
'irlamos ouvir. __ �

.,_

Errimendörfer Comércio de Veículbs Ltda.

;::::.......-: ....
_ .::.=..;::::::...::--_

-

PAGINA 4

InTeira JtlDIor

,

d -A g�Tda selnhbrà,�ao peso <,fos seus"'Cinqüenta
.

-

iàhos e ab- dOl)ro desse número �m ..quilos de <Gªrne
e banha mal dlstrlbuídae, me procurou com um

: s.cartäoaínno desses- que os poHticos dão para qual
'quer um para pedir qualquer· coisa. Nessa breve

"�pre�eHiação', oóH�l��a·· quea portado�a era e�r- �
·

'mia poetlsa e declamadora e, além. diSSO, fazia
.acröstlccs, maravilhosos.

.

, _., ,

--,"k-
, .:

..

',�ensei comigo:-três c:Jesgraç�s [untes.', � Não

'que eu desestlme a Poeefa, nem a, arte: .da decla

mação até, em casos especlalfestmos, um bom

acröstlco, como aquele que PaJl:rocrnio fez ide Pe

dro II: "Oh'! Excelso monasoa, eu vês saudo", etc.
>

Depois de publicado nos principais jornais da Cor-

te, se.veríftcouque ae.prtmelras Ietras.doeversos
· formaram ésta frasa: "O bobo 'da corte 'faz ano,s...

"

'. EF��no di,a.do aniver�ário do nossQ úl'N�o impe:-
· radar •••

�
, -Foi uma nolte cheia., Pelas �dez'. horas, est'á-

vamos todos saIndo do 'auditório- entre beijos ei

abraços comovidos da pesáda; senhora...
_:_..A___ .-,'- -x- 4"'

No dia seguinte ela'.foi,r�G�ber o seu cacM,
agradecer a nossa-genero�a acolhida' e nos'dar
conta do sucesso que. e s,eu recital �Io?lnçou en

'fre os ouvint�s>.da'fáQt(i),,�que.'�.,abor�avam na rua
para cumpl"imenM:.la 'pela -beleza--das'· -suas poe-'
sias e, principalmente,r·pela·fGrma ,�;e declamá-Ias.

. ,.""---'--- .... ,�� �K- li: t1 .......

,

Eu ouvi t'udo multo ..eml)evecldc> pela grande
audiêncIa da nessa emissora e ate nem disse- à
simpátiça senhora que, durante' to,er'Q o seu reci

tal,:ii está�ãof'pOsêra no ,al. ur;!i:"proQ(af!1� de: ta,,
gas � boleros e que o mlcrófone..�tlé��Sfava à,su�
frente fora desligado da tomada, ,.

.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMANA DE 25/10 á 1.0 DE NOVEMBRO DE 1980'
'

�;, �'"
,\ ':"_�" .,,;�.

;. I. �
,

Arqueólogo' � !e'ncontra caravela
. de ,t.rCristó\lãb·· Colombo

'f'"�I, v' <' '"
, �. Foi àprovado pelo go-

'Um grupo' d'e "caça'�d'·o·:" m. I' . li' �
."'.,

-
.

Vêrnadö'r JorgÉ{Bor�hau-,

.� �s nas quai!!, pristóv.ão marma dq. Museu' Smlth- ", sén termo aditivo ao con-
res die tesouros"'diz ter en-

. ,�lô!11bo, CbcMIOLt à Amé- soniano, di:ç não ter erlcon-
<

vênia de c;olabôração técconlrado os restos da tica em 14�2: . Irado na�a que con,tradiga' nica entre a Secretaria"Pinta",,':I�'a ���.�.� (�at�;" Ol�n FridkJ ,John Gasg'ue a afirmação dos caçado- da. Fàzél'lda e a Campa-
:r-----,--------------...;..-

e uma· tripulaçã'o de 23 res de tesouro de que os "

hhHi deo Desenvolvimento!
Juizo de Dir8lito da Comarca' de Jaraguá:"ä'od3ul-": "HJ;Q��gf,llbaC{ot:�s.. e",a ..queó- restos 'pertanc:éJJ' ao "Pin-' do Estàdo de Sânfa 'Cata

EDITAL DE PRAÇA-
� .•" "" "",c"'... C'<'>< �)'JQ99s, �fir"1a,m, qu" a Es- ta". Mesmo qU'e os restos rina - Codesc \,isatldó à\

? ",-,,,, � ;> � " ..::,:, .• , -, •• "�.parm!l", :voltou,; .. a� ,Novo não tossem da tamosa ca'; ässlstência de !�'erviços de
Em resumojart. 68! do CPC); fat"'sgbêro",se�'" '$ JVI���.o�:,,�ue��el!s�r.estos ,ravela" se for estabeleci- planejainento "ei execuçã"o

guin.�e: Venda em ,1.a praça: dia 04 de novetnbf0">,-l -� �st��.��bl'lleFSos-em fr�l1te do.que data,?,. de 1;500� promoqional da oampanha
dp;'{.� à�e10,]loras.! Venda em '2.a praça: dia 14 de, as lfhas Turcas e Ca!(:�s seria o naufraglo ma'is an� HA Oriança e o_lCM � Co..
novembro pN., às 10 horas, por quem.mais der e

. nas, Bah��as. O,gr�po Ir-', figo comprovada no Novo nheça Santa Catàriria.•

rnaior lance ofereoe,r. 'Looal: Edifício do Foru'm da "

,- fGrmou.",,;que voltara 1n,�S Mund�.,
. �". . • 'Segundo con.elusões' a

, .' .

"

,.

.

- o
,"' "

.

,;_·'que 'vem ao local para r-es- Luon diSse que esta ,(.
i CGm�.rca de_ Jar�guá do SU,I. Execuç�o, n. 7.429. gata'r os restos do navio iI'.' '.' quê' cliel:::lal'âl1i. os respon-

,'E�e9�ent?:.�ntômo ,Leonardo Dere,ttl. Executado que supõe ser'o Pinta,
tentand� �C'ontra'r dloeu- �ávejsí a grande, aceita-

Vlrgillo Elchmger. ,Bem a ser,praceado: ' um ter-
• ment?s, de umla demanda �ão,. por parie dó �t.blroo

renG, situado na rua J'oão Jianuário Airoso, nesta Utilizando registros dCis judic!al:entre o proprietá- na arrecadação do hopos ..

, êidade de J�raguá do Sul, 'c::Qffi a área-de 425m2" arquivos espanhóis e um �io.da ,"Pinta" e o ,arrealo.. to sobre CircuJaçª:> de
, � faiê"'R'dö,caS'�seguintes confrontações: 17m de fren- (retatórió de impostoS' de . dador de' impostos dei Se- Melcadorias - IC�A con-'

. �e com '8"" rua�J0ão Januário Airoso, fundos ,cóm 5 sécul'os atras, ô) tlisto-' vUha
.. Escla,receu qUê ,tais tribuindo .para' a elevação

, a mesma mêtragem em ,terras de>Gustávo Rubin, riador americano Engene regJ9f!os lfie dariam uma reta -rec'ei�ai estladual, tO\r-
eX'tremando-,d,e um lado com 25m, em ditas de 'L,.yon"chegou à conclusão, ,lJsfa do' efementQs' aa nou necessária à: intejlncifi-
Frederico Walter e de outro lado com a mesma de q.ue, um dos propri�tá... 'J earaä cro BarrClC). o .qUê�êr-' cação da campanha, for-
,metragem .. em teFras dê Gustavo Rubin. Transc.ri,. rios da Cámvéla, V;cente mitirfa' a ldentl,!caçfto dos çada pela demanda sur-

! to �no Registro de Im6ve� desta Obmarca, sob Pinzon, regreiSsou ao No- obJetos resgatados.' ... preendente do material de
�. rl.Ot 3Q;758, -livre) 3-V, 'fis: 25, no' valor de Cr$ "...

vo Mundo em .1.499?u Pefemn acreditai ser distribuição . (figurinhas,
20B.OOOiOO., Nos . aulos não consta qualquer ônus - 1500. Segundo ele', PUf- possive' que os restos (fé álbuns e' prêmios). Desta
OI:J� r:ecurso,'pendente.' Dado 'e passado nesta c,i-' zon navegou/ seis ,m,eses um 6arcO p'e!rri'taneçam. 'forma noves ,recursos no

1 dade' de ,Jaraguá'do Sul, aos 08 dias do mês' de�' �m busca de !escravos e �ua� S s6'culös nas'águas 'mont�nfe d� /pr$ _aO rot-
j .�efefT!bro )élo an� de ;1�80. 'EU, Adolphp1V1ahfud, ! rlquazas al6 que um fu- (Jo AtfAntl.C'O. "fi. CIOri(IT..- rhÕes foram, !aidlitadQs' ao
,Escrivão, o sUbscrev.l. . racão. afundou dois 'de -ç&es aDroprJaC(as e' a .f-. : convênio, a s�rerTh r'epas-

Hamilton PlinIo Alves seu� quatro navios.'
• ,vo as vIa, marrnfia, pódem1 _ sados 'a éocfe'sc:, em p,a"""r-�.....

'

........

Juiz de Direito Mendel Peterson, ieIx-Di- ficar muito temno emi bom celas mensais, para a sus':
retor de Arqueologia Sub- estado';,- afirmou. tentação da promoção.,

�

CORREIO -DO, POVO - Jaraguã do Sul

,f. r DEPARTAMENTO DA FAZEt(DA.
',1 " ... �''- i

-

DivisA0 de Contabilidade,
�. �

� ........
'-

. � ( .. '" •. f'\
.

BALANCETE DO 'M�S DE "AGOSTO" DE 1980
" • "

. ,

, •• � 'U'.�. ! _: 1
"

.'

;,:;; \' 'IIl-

RECEITAS .

'Até o'm" Arrecadaçlo '

Anterior c
no mls" � � "':J ..Totál

� .. :
_,.

.,' ./

RECEITA OBÇAMENTAFUA
i �. i1 J. li .. L _ J:'

, l�
.

RECEITAS CORRÊNTES -,-, ' "H"_''''.> l'; J .....

_

f
"

�.
_

.. � J _ 2 �
:t:

•

QI';'_ ".
_

.

R!,!.celta TributAria ". •••• ' ••••'''4 20,458.771,6Ó 2.261:175.50 22.725.947,1.0
i;<:." ..�ecelta�Patrrmonlal •• , _., •.• _ 15031298' 14.160'00 ·/164.4729R·�• ."', ,'., , ",,"! 'd, Transferências Correntes •• ; '. '.',' ••••• , 613.a1l .660,,76;., 10.QM .,2.38,89,',., 69.352,.899,65" .",
"'.i" Receitas Diversas .;' •••• : ••••• : '.' '. __ "',..

r- ••

, «1"e84.900,95� ·157.�,�5,l3, �1.�4?;�66,98',�d'"
l �. '�-, ,.,.,.' -1;: r"'l"'j- �H �.,.r-;;...:. ,'�

� '''-'-''}, \ ,'!""I"�' '.», ,t, �;�.t· ;Sh ':_,

f.. , 11 ",a, .:_ ,; ...... � • t�
.
-; ",,_..,.:

't' ç"-�.\" 't- \.:".I'�Operaç5es de crédito •.•........•.'... • -,-.. '113.782.725,5�f 13.782.725,pp <,"ii

I
fAllenaçAci-'de Be,ns Móveis e Imóveis .:. -' ......,--" ': 158.143,00 25{U43i90. 'Sil:- - ., ArftortitaçAb' 'de" ér;npréstlmos concedidos 64 OO�, , 64,00 (" '-.',

• �TrahsfêrênCJäs '(lá Cápltal' '" •.•.•••• ._;. 11.794.685,7'1, 1.Q43.130,""<7<1 12.837.816,1,0:
loutras Recelfas d� ��Plta' .... ; ....... r

94.776,04 29.266,78 124,042,82

'",':'1 I

RECEITAS DE CAPIT�L
l'

-ia-RECEITA' EXTRAORÇAMENTARIA ,. ,

;' ..,.....� ...
:I " .....

'I ,"�, ,9ontl!&,empenh�das e a .pagar •••••. '., 14.284.2à9,91� 1.109.154',54 15.393.444,45.
DepQsitos "Cif�. dly61"S8S origens 4.39Ú59,20� 976.7Ó4�74 5.368.<)63,94

I ... �j" :' t'
S () M A SI\ .•• : •• :.� -

••• Crt, 18.675.�49,11t 2.085.859,28 20.76).508,39

SALpO DO M!S' ANTERIOR
..

''\

'''r-
C

' �. ,..
'

.

i
.

alxa .•••.•••••••••••••••••••• �.... 24.408.093,02. �416.823,38 30.824.916,40
Bancós : disponlvel' ••••••••••••••.. , 95.712.624,42 8.781.4q0;42 104.494.074,84'"
Bancos-,- yinculado .,••• : .••••••••••p. 195á568665 '953415548 2911'9' 84213

,
.\... " ,'" ','" '.

.' ., .. , .'"'�

r ,

90MAS •••••••.••
, ••••••••••••.••• CrI 139.706.404,09124.732.429,28. 164.438.833,37

TOTAL GERAL cra 251.3n:.,225,24�54.91 :1.994,35 306.289.219,�9 •
"-_" ,,' l

�

....................
--.,.....-----

DESPESAS>
TITULOS .

Total
DESPESA ORÇAMÉNTÁRlllA------,-.,.__.;.--....ll..---'-"------�-

01 pO Câmara de Vereadores
"

-

.

- ., .

0200 Gabinete do Prefelto .•••••.•• .- ••.•
0300'pepto. ,de 'AdminlstraçAo ••••••••••

, 040cr Depto: Ed�cação, Cultura e Asslstên.
cla SOCial � •.• , ..

0500 Depto. da Fazenda .

0600 Depto. de Obràs e vj��Ä�'::::::'::
IJ700 Depto. Agropecuárlo, ••.••••••• ; •• �

0800 -Dàpt'9. de Turismo -: , : • � .•• : •• ;.. ".
, Créditos Especials, .

... \� <

1,.446.813,74� 283..157,5.0". 1.729.871,24 1'�'

2.084.051,42t 554.011,02' 2.63ª.Ofi2,44
9.016.033,14) 1.753.825,59 1O.71f3.858.7�'

.

15.372.215,16 ·1.264.272,p2 16.636.487,18
3.401.585,66 380.744,72 3,78?.330,38
27.444.921.,28., 6.201.585,15 33.646.506,43

900.393,75
.

80.573,25 980.9'67,00
,.42.623,50 ,7.407,55 r50.031,05

11.168;243,18 1.578.000;ÓO' '12-746.243,18
"s O MAS :

.
"- t-_

.

Cr, '70.876:880,ã3'12.103.576,80
, -

82.980.457,63

L .� J:j ...� ,

..
, 'Despesas ,de 'meses� anteriores ' ",

"

Depósitos 'de diversas 'orlgens :::::: :.::�
12,296.8.68,42 1.353.421,49
8.810.523.,30 6.700.039,21

13.650.289;91
15.510.562,51 �

,

Caixa .. :,:'. ': ..�.. �. : •. ',' •••••••••••• ,.. 29.920.385,55
f
;.9�i.952,27 35.840.337,82

"Bà"co_s - dlsp;nlv�)I�";'I"""""""'" 101.�7.p03,78' 5.706.286,'Z5 107.053.790,53Bancos - vlhcu(âáo :.'•.:... :: ... :':.:••._. 28.1�5.063,36 23.128.717,83 -51;253.781,19
SOM AS.', '

. ,;:iJ'.-
" - -

','
.

'

.,0
.'

. "� •• \; .... '" � ';" ••••••••• � Cr$ 15,9.392:952,'69,34.754.956,85 /194.147.909,54
TOTAL GERAL " � .'.. '.: ••..••• : .• :. Crt 25�.37i225,24J54,�94,35 306.289.219,59

rI�'/.Cönt. d!í .:prEif� Munlclpai d� .)araguá
) I ""'t...:� �l 'J� ffi'�1H' .,;,.1 ...0 ,

VICTOR :1JBAUER � .'

�. 'Prefeito Munícipal

do Sul,' el)1 2� �� "Ã60STO" ÔÉ 1980

dOA0 MÓOESTO SILVEIRA
, Diretor: da Fazenda

lt"�""C} "�t) �t .� \ ,.

Renato José BonoUnl '.' -

CRC SC, n1. 5AOo - Técnico em Contabilidade

; "

• .

•
é "\' ; ....j. �.

I
•

CONSULTE�NOS;' TEMOS VÁRIOS IMOYEIS.,
'Rúá WálHemiro 'Mazüreehen, 42 -, ,Fone' 12-'1101.

�
,

JARAGtJA"DO" SlJL';-"""- STA. CATAFt'lNA

! .

CÓME,NTANDO FATOS:_ E. 'SIlva'._ I o � '1:)1"el��H
1

. 4110nsoUCNj'coläu Raunix." ,
. -' '�'... , .

Numa eldefls40 de mil bfàças de mata vir· . Theôdbro Ribeiro, que contava 24 primaveras.,
gem la�eàndo 'a margem: direita do1'ltapo(:u,-' 'nascldo":'em 24 de.janelro de 1ß89,,}ilho de

atual'estràdàl'da Ilha�da Figueira,' ónde, '�o;/, Th�dorci-ê Maria. .t-!v)es". ljIib�,iro. ..ocI!!?!,�)ogo'verho dcrp�feUO'IEogênil> 'Strebe"se'cóns- 'C!uandormánteve con�eci,!llel)�p com>,a Maria,:'
truiu ·llTÍpàn$nte,,,.ponte. p�nsjí, -sobrê Ó r�erídõ. <_ entlo vtova .de Tranquinno Rosa, e nasclda a

rio. AU, no decôrre'r'.dó 'ano"de 1878,:õ fr8:n.;.i 06 de 'mato de 18ã4: também na Jreguesia dá
,

�

...

"

.J '-..tC ('.'
cês Affonso Nicolau Raunix_; auxiNado pelo Barra Ve.lha, e com quem se casou no

-, ano",;, ,

seu genro' Jólo jeãl1áta;-'casadö" côiRosa,
"' .... dêT915'."Desse ca$am�nto, tl,(l"ram: .estes fi

ambo" h�t,,��!, da.!!�gueSI�,;I�� ��r�a. Velh�, : e lhos:' Antônio, nas�i�,! I:l 16 d,� agosto .d� ,

instalou pequeno engenho d�tSçúcar re aguar.:-f " 1916 nas terras paternas do camll'}tio, Ilha da' ,

dente, ane?Can9Oj,lh� uma.J;�r;!nhelra pararseu «I ,'Figueira e casado:" ç�m 'Rosália M�rangoni; -, ,

uso .caseíro.; r:nQenho qUêkera ãêfonadO' à ,.''''', '''àsé (expedlbioná�!�>. caeado, com ·Reinilda.
força anlmal, Ffaunlx)ornou�se logo amigo do Schmitz; Caetano esposo

.

de Ruth F.röh'r;ich:·
engenheiro belga. Cei. EmHio Carlos' Jourdan,c ,Rosa esposa-de An\c?�ip ;Kotscl1enaJfalccido,L�
logo quando este havia .lntotado-: o arrojado', h e em�se9undas nüpölas com, EugP.ni"l Keiser; .

emp.reendimento à fund.açAo da ColOnia Jara,.7 \... Adellnà ,casada com Siegref!,!dQ Athanáslo

guA, nas terras de-'S.S:A .. ,da Prlncesa?e do '" da Gosta,;- Augusto Ribeirô esposo de Gert(u-
Conde e:l'Eu, e distante, Cerca .de 'três -qullô-: dis'AtanAslo_ dá 'Cõsla e L�odato Rib,eiro c�-
mettos acima de suas terr.!lS, adqUIridas' pe-,,' 'sado· com3Páula Klein (fal13cidll). ,

lo. Departamento· de Terras da Ptô'v!i1ola(d'o -fJ ;., "A pai1!lr (lo ano ide 1914, E!,região da ,nua

D�st�rro,: e.'sltuadas � margem �'dlreita dos· c da Figueira passoujl receber, a abertura do

rios Itápocu 6 JaraguA: confiríando -cOm 'cer: primeiro caminho vicinal, que ·mil<ntin�,a liga-
ca ele 1.300m de:mafa ,virgem pertencente ao ç�o' com a é�trac!1'l que d�manda à Colôn,ia

)râ·flr�s ..EuzébI6 Depoy, ·que desde' o ano de Bar!o do Rio Branco, fundada no ano de

1916 pertenceu ao dr. Céslir P:: de :�oüzai-:' ·1913/ com Inicio na região de Vila Nova,

qyanßo' à reglAo ,recebia' iii denominaxAo .

ds àtualmente zona da Cidade dosMotores. Épo-
Vila,Nova.'

.

� éä, 'quãnCfo José Theodoro 'Ribeiro reiniciava
'

,

' "; 'suàS átvidades' na produçAo de aguardente,
Raunix "obteve bom rÉmdimento em sua ! r'."

.

," r , ,,_':'; ,. açúcar ê farinha 'de mandioca' nas terras que
primeira safra de açúcar de 1880, produção Ihés':co'übe por herança deiJ(apa pelo sogro
que foi transporta�a _e,!,. c�aríoas �téJ a únj?:�) .�

-

Raünli. ,.iZé" Theodoro, apelido. que atendida
",casa comercial, ,do Sr. r:ra�ci�c�, Oj1ofre R9.�a, de bom humor; o caboclo que. Jamais perl-
situada_no., porto do povoac;lQ' Sertão do Ita� . cHiou ,dlante�das árduas tarefas a ela c,ol1fla-,..
pocu, ,.,Ô�Ss!{ porto, 'O

.. t,ran�p.ô,rte. vi,nl_.ha ,s,f3"ndo .. �' I }
'- ..

.

.... ' das_ à; das inesperadas frus�rações I?rov.9Ra-..

feit9' e'!l cha!u��s ,o� em .barcos,!": qH.e;lra�e-j j rêJ�s 'pela' vldà de agricultor e, pecuarista täm-
gavam por ocasião em que'as prearoáres ofe- ',.

-- 'tíém. Dós alvores aos ,crep.úsculos -. ele e
reciam passágem" pelabarra do Itapd,cu da·

seus familiares davam ;conta" dos produtos
quela ,époç_,a.

,
'. fäbrlcados "(Js seus' engenhos movidos a for�

i.' I 'I -

-

"

--'!

ça, hldrALl.ilca� Durari!e as noites,� que prome'.

Sua primeir�,ex.:perlêncl'a, a fim, de,pod'er 'tía'Ól' oportunid'ade a fim, em companhia de,
pr,çq�zir.. a, "pinga" ,p_ara consumo: própJi�, .- s�us

.

filhOs, lançavam redes malbão no então
Raunix instalou improvisada serpentiga,. fixada, . r

piscoso e cristalino Itapocu. Enquanto se
numa chaleira de ferro' guso, maneirã peJa' I

aguardavàm as horas em que a" peixada se
qual conseguiu seu,Jn,tento., 'Quan�@ d�. inva,,1 emalhava na; profundezas, 01; Zé, aproveitava

, sAo. ,d,Çls botçcudos, oGorrida em 23 de março .:_ r'ecoltiendo variedades de pescàdo apa-
q�)}!��,. q�e apavor:aram todas as famfllas:da i, - ( ..

nhados em suas tarrafeadllras noturnas.
Colônia Jaraguá, que tivl3ram de .�er)r�tlr;adas. ,,1 Habitou em sua bela casa resläenciál,
para :Iugares . que �fel'éCeSSemi 'segurança. ,

,.

estIlo enxalmel, construlda pejo seu amigo
Ocasião. ,em que a famrUa, R,aunlx" pro.curou' H' á

\ A"I ':
d SI

. S·e ' f'. 'Ieci'mento-'

.,'
'.' I .. :.' or CIO ves e queira. u li "

sub,terf.ug,loS ;entre mora.c;I.ore,�, .�i.belrlnhos. n� � ocorr&'u'� 26 de' março de' 1967. Atualmente,
exlguo povoado de Baoanal, hOle Guaram�il' � :

d' .

," �! 'I .

1 d b 'It rda or'

.

'

. eparamos, no oca a casa, su Sl' u
, 'p,

rim. �Ir, flaunlx, edificou JU!l�o. '-a�,mor,ro"<la;-:; 'i é:�n,fori:ável tesldênc"a constrWda pelo Sr.'
FranCisca, ou dos Aldano ,Vlelra.l' It' ' ,

.

A tO' ;
R'b I d it''. ;.. n. nlO, I ero,_on e a sua gen ora viveu

,,,·,A,pÓS! a _retir.ada dos, !bugres,' �â' Colôn-iiÍ' �, dias' de sua velhice, no selo de seus paren-'
de, Jourdan; voltou, a 'animosidade' ehfre ás tes, ém cujas velas mesclaram sangue por-'
famIlias resolutas na' faina' de :rei'nlrc:itl$! �é I ,", tú'ijoêitco'in éa�gue francês, Adormeceu para,

.

soas ati�idádes 'paralisadás, ; ainda"'sÓb tI' vi· ..
'

sã;';pre -:n({dia 05 de agosto de 1978, e conta-
'.

griâncla 'de bugráiros-assalariados- pOr Jour- va',98 anos, âois mese� e vinte e 'nove dia;.
'áan. Raunix e �eu genro pr�Sseguiram em.

•

í:'Ói IÚ� 'tasal que soube manter, seu$ ,fi:;.
,
suas rotineiras tarefas, n9' sentido., do serviço lhos sob o.s ;igores reJlg'iosos 'e fiéis no qum-
parãiisatlo '�"'f Sua nö'va féiforia.

�

No' ario 'de "-, ··priiTiento dá -seus deveres para com seus ci-
1886, Afonso N. Raunix desmembrava parle dadãos.

.

dê sua� te.rras qúe pert��.c��m ,a sua filll.R Ro- ,O legislatIvo Municipal de sua terra de
sa, entAo, v,lúva..."de Joãd: t3atlstp, e pass};tndo, 'a� a!1Qç"p nAo podia deixar de apresentar ao

serem vendid'as para Gabrie) Clara, que a!l0s Executivo, em homenagem ao benquisto 'ca·

,
mais taräe, wram riég,ocfâa�s" ao hungàrês boclo, que multo cont�lbuiu pelo' desenvol�i·
Mig�el Graf. Este Por 'sua vez translada para mento dà reg.Jllö da Figueira, 'o�:d'e sob 10
Tribess; Aroldo Draeger e,'pór�fim,��arte des�'

.�

transeuntes atuais hAo de . reconhEmer o no.
- , , • (f' I f- •• i � .. • �. ,� , ,

te t,erreno acha-se dividido em-loteamento, I'e- 'me Impoluto do José Theodoro Ribeiro.
,gistrado "Vila tfa Fi�u,elr��'. �e��rr.id�s 12 a:- • ,

. NOrA: o édItor do- 11.0 livro de Jaraguá
nos após o fal�cimento�do �.o. in�us!rial !I�[fi, .. �crSul,. ppr ocasf!o de sua Imp!-essão, �el.cola do antigo' vale .do ItElpocl/, Sr. Affonso xou de IncluJr a presente ,cr6n1ca; Isso ocor,
N. 'Raunix, chegava o' lovem: ,cabocío José -'

j

re� por seil p�6prfo descuido...
.

-

\

� J?�/\\M�l� !<tS;i� .�__

'milhõê'"s�a�rrecada�ao
d� Operaçao
�riança. II

.

A Prim.eira Dílmá do
Estado,Dona'· ;'Délr'Bar
'této'Sõ(Í'llláUs&i1, ;eí'um
relato ·élo$�·resüitàd()s-,dâ
.bJ?erâ�

.

"!�i�@ -�I,
realizaCfa no dia 11· em

.

tOd(, 'o ftéiiitör-io catari-
nê:nS:e. c,; , � - ., " •

"

�. ., ,.- -

. Pa�a, ela, â l�Opera-
ção"Cdança ·.1' foi-um
g'ra�ête IseceSso,�ao só

/, I do ponto.dIe vistä finan
ceiró;.:<Como:' tàmbém.
quante) ii festà' que foi .

proporçioiiàdá� pelo P9-:
.vó. ].��bém"8.participa
ç�o ,do..volunt�riado foi·
muito

. if!1p-ortant,. Só ti'
,título d� exem,pló,. cabe·
destacar qua em Floria
nÓP9lis nós ,tivemos
quaSe' SOO pessoas .par
ticipando".

Déa Bornhausen cre

ditlOu bOia parte_ do sul.

cesso da promoção /à
atuaçã'O d'o Banco do
'Estado de Santa Cata-
.. .

'ria.n, que efetuou· todo
Ó' éOh,trole fin'anceiro e

qúe sob sua- guarda fo
dos os valores arr.eca-,
"dados,' prestando con .. ,,'
tas publicamente) dos.
resul,ados.

'

,

-O ,quadro geral. dos
res�ultados dä! promoção
é o 'seguin,te:' Florian6-
polis Cr$ 2.904.0ÓO,53;
BJum:, Cr$. ·,1-.951.56.4,48
J'oinville Cr$ , ..

2.331.574,00 e outras ci-
I

dâdes, Cr$ 5.876.'039,30.·
O, 'total geral é dlé Cr$
13.063.272,31.
·Quan,to ao destino

dos. fundos airrecada-

I' dOS',
a Pr-iméira: Dama

do Estado declarou que·
"tudo aquil'o que foi ....
colhido nos municfpios
vai permanecer. n,eles ai
a destinação será feita
$, acordo com as lideI.
ranças locais e das pri
imeiras dámaSi munioi::'
pais..
EM: JARAGUiA DÖi.SUL

Em' virtud'e' dos. pre;.
parativos aos Jogos A'

="""

'berfo$, "ue .encerram'-
- -se' h'àfe', n'a!quela! data
da' realiza�ão dai O'pera
�ã'o ,da Criança: II, o

Prefeito Victor à'auer
houve por ])ém, tr�nsfe
rHa aqui ' emi J�taguá
do Sul 'Dara o dral ,j5 de
�oyêmbro. Ä prOg�ama
ção não foi, .In(la, er.·
�Ol'�la.;

Mais
para' ·Ca�p8.nh�

do ICM �

recursos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. VSCULOS USADOS REVISADOS

1.-1-
Financiamento pr6prlo

Belina II L .. .vermelho
,
.... O" : •••• �•••••••••

Belina H L - bege' •••.•••••••..
,
.. ,••..•• '

...•

Corcel " l � branco •...••••.•...... . . .
"
.•

Corcel IL�DO - prata -...••.•.•.•... , ...• ,' .•.

Corcel cupê - bege .•

'
'.' .•. o .

Corcel cupê luxo - branco .. � •••...•.
-,

• ,o ••

Corcel cupê - branoç .' • .- •••.••• , ••• o • ' • , ' ,

Corcel cupê ... vermelho ....:••• ',' ',',' , • � .•.••
Chevette SL - prata .•.•..•••....• . •.•

'

..•

OpaJ!l cupê - amarelo •.•.••.... . ....•..

VW 1300 - bege ...•....•. ' ..•

'

•...........

VW 13-00 L.,- bege' .......••.
'

, " .

Terraplenagem Vargasf' '.

� de lido ºomlngos Vargqs -
SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS

E TRATORES DE ESTEIRAS,

-E-
.

Tubos Santa Helena
TUBOS E ·ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAL,
'

Rua JOlnvllle, 1016 _' Fone: 72-1101
JARAGUA DO SUL -:- Santa Catarina

A segurança da sua compra ou' da sua ven
da, uma garantia segura de Investimento.

, Se você quer comprar ou vender um Im6-
vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO LTDA.

Empeendimenlos
,

'Marcallo
Imobiliários
Lida.

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone� 72·0166
JARAGUA DO SUL'- SC _-

Europa Distribuidora
Temos Il. venda excelentes filmes erOticos Importados.

coloridos.
-

Preços: er$ 3.200.00 (30m). Cr$ 4.200.00 (5Qm) e

er, 4.800,00 (fOm).

DESEJO RE()EBER O FlLMJIJ_l'I'-ct!llEàO
'lO'

O 201 - Urso de peldcta

O 202 - Romaria

O 203 -, Sexo'" espeolal
O 204 -'Bar

O 205 - Show de lésbicas n

O 206 - Cadeira de rodas

O 207 - Praia

O 208 - Show . de lêsblcu !

O -.209 - Carnaval

O 210 - ConsultOrlo médico

O 211 - Os Tfk,lngs (10m)
,

O 2121 .. Branca de Neve ê os ,'I anGes. I (IiOm)
O 2'18 - Branca de Neve e 08 ;, anGes II (IiOm)
O lU - Gi'ancle • preto

O 216 - Os motoqueiros
O 116 - Pla7!107 orgle

O 21'1 - Orgia com barbeador

O 118 - Amor na enfermaria

O 219 - Fotografia de casamento

O 220 - Amizade

O 221 - Banheiro

O 122 - A primeira orgia
,

O 128 - Orgia na sala de glnAsttca

Dispomos. também, de sistema cassete. Com 1 hora (8
fUmes). er, '9.000.00.

'Envie o cupom e o eIleQ1le aomllull na mesma remessa
para JDuropa DIatrIlndaGrJ" '- Posta Restante - 89250 - Jara-
guA do Sul-BC.' c

Preencha em' letra de forma:

f"Nom.e ••••••••••• : ••••••••••••••••••••••••• ; ••••••..•

End. • ••• � •••• ; •••••••••• -. • • • • • • •• N.O
•••• apto. • •• �

Bairro : •••••••••••••••••.••• ';>,

Cidade •••• � ••••••••••• ',' : •• ; •••• '.. •• Estado ...•. :-.
Atenl:Ão I eatrltam_te proibido p;'_ m_orá de, 18�

_o.

,

.... ,

<•• Viação I Canarinho
TRAN�PORTE-C.U�éÁNQ, '

�NTERURBANO, ExCURSÕES.
.

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

comoção, colocando à disposição modernfssl
mos ônibus, com pessoal especializado, possibilitando uma viagem tranqüila, rápida: e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o
transporte carinhoso.

,...J JARA�UA QO $UL, �ANTA CATARINA

1980
1978
1978
1$7ß,
,1977
,1917
,1975
,1975
1979
1974
,1979
1976

REGISTRO CIVIL
Aurea Müller.'Grubba,

Oficial do Registro Civil
do 1.° Distrito da Comar
ca de Jaraguá 'do Sul,
Estado de Santa Catari
na, Brasil.
Faz saber que compa

receram em cartório, e
.xiblndo os documentos
exigidos pela lei a fim,
de se habllltarern para :

casar:
Edital n.? 11.601 dá 14.10.1980'
Francisco Pedro Graf 8
Arlete PaIry-

Ele,' brasileiro, solteiro, mar

cenelrc,. natural de Luiz Alves,
, neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Campo Alegre,
nesta cidade, filho de Francisco
João G�af e Avelina Graf.' Ela,
brasileira, solteira, costureira,
natural de Jaragué do Sul, do
miciHada

.
e' residente ,na Rua

Campo Alegre, nesta cidade,
filha de José António Petry e

Salvel'ina Sonson Petry.
Edital n.o 11.602 de 15.10.1980

Ant�nio Ruon e

Leontina Wosniack
Có'pla recebida do ,Oficial de
Guaramlrlm. neste Estado
Ele, brasileiro, solteiro,. opa-

,
rador de máquinas, natural de
Guaramirim. neste Estado, do
miciliado e residente em Gua
ramlrim, neste Estado,' filho de
Afonso Ruon e Gasparina Altinl

. Ruo;;-. E.la, brasileira, solteira; do
lar. natural de Vargem Grande,
Apiöna. neste Estado. domici
liada e residente em Vila La
lau, ne�te distrito, filha de Ro
mão Wosniack e Rita Carvalho
Wosniack.
Editai n.o 11.603 de�15.10.1980
Bartolomeu 'Kons e

Maria, de Lourdes Junke.,
Ele. brasileiro, solteiro. ope

rário. natural de Jaraguá do Sul
domiciliado e residente em Ilha
da Figueira, neste distrito, filho
de Irineo José ·Kons ,e Relnllda

•Petrl 'Kons. Ela, brasileira. sol
teira. industrlárla., nl:\tural de
Jara,guá do "Sul. domlclJlàda e

residente em Ilha da Figueira,
neste distrito, filha de Laudellno
Jun'kes e Verônica Olemon· Jun-.

kes.
Edital n.o 11.604 de 15.10.1980
Craudfo dos SantO$ e

Adira St,rerleln

C6pia recebida do Oficial de 00-
rupá, neste Estado.
Ele; brasileiro. solteiro, moto

rista, natural de"Jare,gu'á do Sul,
domiciliado e residente em San
ta Luzia,' neste distrito, filho da,
Leocádio dos Santós, e Helga
do)' Santos.' Ela, brasileira. sei
teira, bancária, natural da' Co
rupá, _ neste Estado, domicilia-,
da e residente em Corupá, nes
te Estado, filha de. Leopoldo
Steierlein' e 'Regina Steif:lrlein.
Edital n.o 11'1ro5 de 15.10.1980

,

VaHrido Hflreshelm e

Aurea Zelfnda Martim
Ele. brasileiro, 'solteiro, maca

nico, natu'ral de BlgUl39ö. neste
.
Estado. domiciliado e residénte
em Vila Lenzi; neste distrito,
filho de Ervino Osvaldo Hilie
sheim e Lourdes Schmitz Hllle
shelm, Ela ..... brasileira, solteira,
lndustrlärle, natural' de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente
em Três .Rios do Norte. neste

distrito. filha de Apolinário, Mar-
. tim e Santinha Ahelino Martim.
Edital n.o 11.606 de_.15.10.1980
Altair Fellsblnó e

Jurema Kanl.
Ele. brasilélro. solteiro. tec�·

iAo. natural de Curitiba, Para

ná, domiciliado e residente na

Rua Bertha Weege. nesta cida

de. filho de Adelino Felisbino e

Irene DV9iatzkL FeUsbino. Ela.
braslJelra. solteira. servente, na

tural de Jaraguá do Sul, domi
ciliada e residente na Rua Ber
lha'Weege; nesta cidade, filha
de Emilio . Kanis e Elisabetha
Sirener Kanls. "-

Editai n.o 11.607 de 16.10.1980

A!llbal Fenerlch 9

Noeli Maria ·Kleln
Ele. brasileiro. viövo, operárío.

,
natural de Itajar. neste Estado,
domiciliado e residente em Ita- .

pocuzinho, neste distrito, filho
de Paulo Fenerlch e Maria Pau
II. Ela, brasileira. solteira, do
lar, natural de São Nicolau. Rio
Grande do Sul, domiciliada e

residene em Itapocuzinho, nes

,te distrito. filha de Henrique A-

PAGINA •

..

neste Estado, domiciliado e re-

sidente em Barra do Rio Cerro,
neste disrio, filhó de Zeferino
Dal'agnollo e Hilda Dalagnollo.
Ela, brasileira, solteira, lndus
trlärla, natural de Tlmbö, neste

, Estado, domiciliada e residente
em Jaraguá-Esqu�rdo, neste dis
trito, filha -de Ricardo Gonçal
ves de Jesus e Maria Ägostini.
Edital n.o 11.609 de 16.1.o.1�80
AImÍr Klegln e Unan Walz
Cópia recebida 90 Oficial de
Schroeder, neste'ÉStado.

'

Ele, brasileiro, solteiro, cro

nometrista. natural de Pomer?
de, neste Estado, domiciliado e

residente em Itapocuzinho. nes

te distrito, filho de Eugenio Kle-,
gin e Elsa Schmidt .Klegin. Ela.
brasileira. solteira, Industrlãrle,
natural de Guaramirlm. neste

,Estado. domiciliada e residente
em Schroeder. neste Estado. fi-
lha de Adolfo Walz e Liane

r

Kanzler Walz.

EGlital n.o 11.61.0 de 17.10.1980
JoAo PereJra e

Olé!"a Gonçal've8
"

Ele. brasileiro; solteiro, tornei-
ro, 'natural de Garuva, neste Es

tado. domiciliado e residente
na Rua Joaquim Francisco de

Paula,' nesta cidade. filho de

.Ademar Pereira é Hilda .Rita de
Souza. Ela, br'!-siieira. solteira,
servente, natural de Blumenau,
neste Estado. domiciliada e re

sidente na Rua Onélia Horst,
nesta cidade. filha de JoAo Gon
çalves e Maria Silveira de Oli
veIra.
Edital n.o 11.611 de 17.10.1980
José SchmUer IBafbosa e

Rosen Warz
Ele, brasileiro, solteiro, ,tintu

reiro, natu�al
.

de Octacllio Cos
ta. Lages, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua Jo

inviJle, nesta cl{iade., filho de
VilaFim Euzebio Barbosa e Agui
da Schmiler Barbosa. Elá; bra
sileira, sô1teira. auxiliar de es

critório, natu,ral de Jaraguá do

Sul. domiciliada e residente na

Rua Joinvllle, nesta cidade. fl-
, lha de Victor Walz e SeIH Reinke
Walz.
Edital n,o 11,612 de 17.10.1980

dolfo 'Klein e Maria Aldina 'Lo- >Urio Utech e Lillan Gumz
pes 'Klein. Cópia recebida do, Oficial ,de
Editai n.O 11.6.08 de 16.10.1980 Pomerode, neste Estado.
Ervino Daia'gnorto e - Ele. brasileiro, solteiro, indus·
Màrenlta Gonçalves de Jesus trlárlo. natural

-

de Pomerode,
Ele, brasflei,ro, solteiro, .

ope
rário, naturalode Rio dos' Cedros

, (

Juizo de D·ireito da Comarcâ de J;r�uá' do Sul-
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Constrntora 'Seria· ,Lida.
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Rua J'oão Picolll, 94,- Edif. Carlos Spézla,
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neste Estado, domiciliado e re

sidente em Pomerode. neste

Estado, filhQ de Adolfo Utech e'
Wall i Reinke Ute�h. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, natural de
Blumenau, neste Estado, dom i

ciiiada e residente em Rio Cer
ro II. neste distrito, filh� de Ar·

tur Guilherm\il Germano Gumz' e

Edeltraut Bauer Gumz.
'Edital n.o 11.613 de 20.10.1980
Ricardo Barl8ch e

K6tia éIa Silva

\
Ele, brasllelrc, sottetro, técnl-"

co em metalurgia, natural de Je
Inville, neste Estado. domicilia
do e residente na Avenida Ma-
-rechaI DeÓdoi'o.· nesta cidade.
filho de Ernesto Bartsch e Li
,lã' Harnack Bartsch. Ela, brasi
leira, solteira, estudante. natu
'ral de Jaraguá' do Sul. domici
liada e residente na Rua' Epita
cio Pessoa. nesta cidade. filha

,

de Eggôn .João da Silva e Laura

Augusto da Silva.
Editai n.o 11.614 de 20.10.1980
IIdema, Bodemberg e

Leotlldes Pessate

.Ele. brasileIro, ,solteiro, ser

vente. natural de Luiz Alves,
neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Santa Catarina,
nesta cidade. filho de Catarina
Bodemberg. Ela, brasileira, sol
teira, costureira, natural de Ja-

'

raguá do Sul, domiclli'ada e re

sidente na Rua Santa Catarina.
nesta cidade." filha (Je Ger.aldo
Pessate e Inez Pedri Pessate.
Edital n.o 11.615 de 22.10.1980
José Oswaldo Alves ..

Rosangera SilveIra

Ele, brasileiro, solteiro. tor

neiro. 'natural de Jaraguá do Sul
domiciliado e residente na 'Rua
Campo Alegre, nesta c!dade,
filho de Valdemiro Alves e Ma
ria Borba Alves.• Ela. br.asileira,
solteira. Industriárla. natural de
Itajar. neste Estado. domicilia
da e residente na Rua Campo,
Alegre,

.

nesta cidade, filha, de
José da Silva Silveira e Dulce
Machado Silveira.

E para que' chegue ao CO"

nheclmento de todos, mnndel
passar o presente Editai. que
serA publicado' pela Impfe"sa
e em' cart6rlo. onde serA ....flxa
do durante 15 dias;

,

Se alguém souber de algum
Inlpedlmento, acuse-o para os

fins legais.
Ä ,OFICIAL

LAR'I Imóveis
Rua Estérla LenzI, esquina Av.'Geföllo -Vargaàt

sobreloja de Dalmar Magazine.
Telefone ....•..• :.

"

• . • . . . • (0473) 72-0510

CASAS:
- �ua Frederico _Curt Alberto Vasel, magnffica resi

dência nova em alvenaria- de 208m2, cl 2 surtes, mais trê�
'dormitórios, banheiro social, dependência para empregada.
garagem, edificada em terreno de 933.50m2. Tar;nbém, finan-_
clável pela Caixa Econômica Federal.
- Av. Mal. Deodoro.' casa mista com instalações para

bar. em terreno de 480m2. Aceita -como parte do negócio
um ou dois caminhões mercedes beni. Estuda outras pro-,

,

postas.

- Rua 25 de Julho, esquina com Rua 199. Vila Nova,
casa de maáeira com sobrado e'm terreno (Ie 504m2. Fi.
nanciável

.

pela Caixa EconÔmica. Aceita terreno em, ne
,

g6clo.

, TERREN'OS:
,

- Rua 225. entnada entre 'oalmar Confecções e a Kuki.
terreno de 427,50in2. vlstà panorâmica. região calma. Cr$
280, mil.

.

- Rua 25 'de Julho, pr6ximo à ponte pensll do Beira
Rio Clube de Campo, 't�rreno c,?m área de 806m2. Cr$
3GO.mil .•

� Rua Preso Epltáclo Pessoa, pr6xlmo ao, Viaduto,
terreno de -672m2. com 28m de frente, fazendo fundos para
o Rio Itapocu, Cr$ 300 mil.
- PRAIA DE UBATUBA (centro) magnrflco lote a 30m

do mar, zõna super nobre (2.0 lote a partir do m�r'õ

Em resumo (art 687 eto CPC), f� saber o se
guinte: Venda em 1.a'praÇa: dia 14 de novempro
p.V., às 10 horas. Venda em 2.B praça: dia 24 denovembro p.v., às 10 horas,,-por quem mais der emàior lance 'oferecer. Local: -Edifrcio leih Forum
da',Comarca de Járaguá do Suf: Execução: 7.517.Ex·e:qüente: Ernesto ,Enke. Executado: Vergilio, Eichinger e TerezinhaVogel Eichinger. Bem a ser,
:praceado: um terreno, situado nesta cidade, à rua

.

n ...
O 8 ...... João Januário 'Airoso, desmembrado de

uma �rea maior, com a área< de 425m2, sem ben-
Jeitoria�, fazendo frente' em 17m, com terras de.

Vergilio _Eichinger, travessão�dos fundo·s em 17m,
com terras de Afonso Spezia, extremando -pelolado direito 'em 25m; com ferras de A�noldo Strin
gari'e pelo lado direito' em 25m, com terras de.

.

,Frederico Weber. O imóvel ,acima descrito dista28 metros, até a rua n.o :8 _ J,oão Januário Airo
so. 'Está registrado no Registro de Imóveis: d'esta
Cornaréa, sob n.o �O.132, fls. 95, do livro n.O 3-U,
nQ valor, de Cr$ 200.000,00. Nos aufos não oons_ta
qualquer ônus ou recurso pendente. Dado· e passado nesfa cidade de Jaraguá db Sul, ao·s 08 dias
do mês de sete'mbro do ano, de 1980. Eu, Adol
pho Mahfud,. �scrivão, o sutiscrevi.

Hamilton' Plinio Alves
. Juiz de Direito

LAR ALUGA ,_

- Uma sala de 88m2 na
.

Rua, João Picolll, EdIUcio
"Palama" em Jaraguá dó Sul, contendo telefone comerciai.

'Informações LAR IMOVEIS.
(

- ,Casa de alvenaria cl 3 dormitórios, na Rua José
Emmendoerfer, Informaç6es pelo telefone 72-0510.

-- Casa de madeira com sobrado, contendo área para
Instalações comerciais, na Rua 25 de. Julho esquina com a

Rua 199 na Vila Nova, Informaç6es na LAR IMÓVEIS, Fo
ne 72-0510.

Joinville e
Cbapecó -

destaques Ia
ab,ertura dos

JASC

( ,

Uma comisSão de jorna...

listas,· convidadOS pela Co
missão de Oerimoni�l, es
colheu, duranté os desfi
les de abettura' dos XXI
Jogos Abertos de Santa
Catarina, a delégação que
melhor se gpresentou,
dentro' de dois, critérios
previamente ,estabelecidos
pela ComissAo Central Or
ganizMIora: cadência e

disciplina.
-

Participaram da comls
s10 os Jornalistas .José MI
ra, da TV' Santa Catarina;
N!·,c-(slo B. d� Souza, de
A Noticia; Marcos Heise,
d" O Estado; Nilson Fabe
ni, da Rádio Clube de Blu
menau e Bento Silvério,
assessor de imprensa da
Secretaria de Cultura', Es
porte e Turismo.

�purados os ' votos,
constaitou-se um empate,
Já que cada jornalista ti
nha direito a dar dois vo

tos. Entendeu':'se, consul
tados os resp�nsáveis pela
promoção, dar-se dois tro
féus, um para JoiniVilie e

outro para Chap.ecó, já
-qUe cada um·a dias delega- .

ç� r�cebeu quatro va-

ltos.
; _'

Os troféus serão entre
gues neste sábado, dia 25,
no encerramen·to dos XXI
JASC, durante o cerlmo':
nial de premiação.

o Nordeste.
aguarda a

"Seca do Século"
Cerca de 80o/� do Polí

gono das Secas está em

"estàdo de emergência".
Quase -treze milhões de

pessoas, . mais de 1 0% .da
população brasileira vIve

hoje numa área 'de 760.219
quilômetros �quadrªdos 0-

ficia:Jmente declarada as

solada pela seca. 660.992
pessoas,' para sobreviver,

,

estão alistadas no progr�
ma de emergência do g'O
verno, recebendo um salá
'rio mensal c de meno,S1,de
Cr$ 2.500,00

-

pagos cC?m'
um atraso médio de 60
dias: Este é o quãdro atual
da seca cio Nordeste,

.

on

de ninguém Iduvida que Bi

situação vai agravar-se
mais ainda, de acordo

-

com as previsões do Ins
tituto de Ativiçlades Espa
ciais - IAE de São José

.' dos Campos.
Ö Nordeste está confo:r,

mado em enfrentar a "se
'ca do século". Maior que
a de 1877/.78/79, que ma

tou mais de meio_ milhão
de pessoa� e deixou des

povoadas milhareS! de - fa

zendas e vilas� As gran- 'i

des secas da. Nordeste,
(como a de agora, costu
mám provocar desorgani
zação econômica e so

cial, gerando fenômenos
como Canudos, Padre CI-

. cero e cangaceirismo.
A tenslo social está

sendo evitada pel'O ,gover
no com a não concentra
ção dos flagelac;fos ,nas
:tristemente conhecidas.
"frentes 'die trabalha", mas
o drama do no'rdeSitino é
o mesmo das outr;as ·se-

. cas, porque nada se fez
para criªr urna Infra-es
�rutura capaz de libertar o
sertanejo do lassis�eneii'a
IIsmo do governo' nas épo
cas de estiagem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A participação de Jaraguá nos Jogos Abertos de Sinta Catarina

.

Ainda não foi este ano que
Jaraguá do Sul saiú-se bem no

tiro carabina, multo embora,
'neste 1980" tivesse atuado em

casa. Ficou, ,na liltima coloca:
ção e, como a cada anQ dimi
nui o, nlimero de' participantes,
� próvável que seja excll;lrda
cios Jogos Abertos, nos próxi
mos anos, esta modalidade de

, . "
I tiro. A c!asslficação final ,das

PrimeirallJent� hquve er;npat�' equipes foi esta: 1.0) Blumenau
a 1 gol com, Tubarão, vitória - 4.179 pontos (ouro); 2.0)
,p�lo placar de 3 a O sobre São Tlmb6 - 4.169 pontos ,(praIa);
�iguel �? Oeste, dàr�ta por 3.0) Rio do Sul r- 4.002 pon
idêntico placar para Joinville, tos (bronze); 40.) Jolovllle
qUando um, empate classificarIa 3.927 e 5.0) Jaraguá do Sul _
a representação local e, flnal- 3.822 pontos.
mente, para disputa da vaga Indivl<!_ualmente, a prImeira
perdida para Jolnvllle" . no dIa colocação coube ·a Lourival
21, após estar vencendo Crl- Henc$els, de Tlmbó, com 1.073
cilima por 1 a O, acabou ceden- pontos, a _segunda com Carlos
do o empate, sendo posterlor- Melcker, de Blumenau, com '" O handebol femInino acabou
mente eliminado pela moeda, 1.062 e 'na terceira coolcáção, sendo a grata revelação destes
através de sorteio. Todo um tra- Kurt Beriec'ker, de Tlmb6, com Jogos I Abertos, urila surpresa
balho preparado para estes Jo- 1.058 pontos. agradável, fora dos prognóstl-
gos Abertos fOI por terra, flcan- VQllbor, , cos Inlclals. Na Arweg, no sá-
do agora a i",certeza da pratlcl- Com três derrot�s, fruto da· bado, as garotas bateram ao
dade ou nao _da utillzaçao ije InexperiêncIa, falta de preparo forte selecionado joinvilense

,

algun� "rnedal�ões" nOS pr6xl- e de jogos-,relnos, e com re- por 16x13, .conslClerado "zebra"
mos anos, dando lugar aos mais cursos técnicos limitados, o vo- pela Imprensa jolnvllense (só
Jovens, conforme opin'ião toma· IIbol masculino de Jaraguá (lo porque eles perderam, claro);
da iun,to! a torc,edores. SI" bu. n"'9 ,o. teve classlflcaçtIo no jogo sêgulnte derrotou Con-
TênIs de CamPo para e fase fina! ida competlç!!o. córdla por 21x18 e empatou' com

,

Esta modalidade, disputada ,no "Ja estréia, sá"ado, perdeu par::! ItaJar, 17x17, naquele que 'fãi o
Beira Rio Clube d'e Campo, �os �'olnville por 2 sets a O (parcIais jogo mals emocionante da pri
dois' naipes não teve o êxIto es- de 0:1'15 e, 00/15); para Florla- melra fase, empatando nos, se

perado, sendo eliminada Já 'na n6polis 2xO (15/01 e 15/02) e. gundos'. finais. Com estes re
fase InicIaI. O tênis 'de' campó' para Pomerode, 2x1, com par- sultados foi o campeAo de sua

masculino perdeu para SAo MI- eials de 15/19, 05/1'5 e 14/1R. chave.• Já pellil segunda fase, o

guel dó OElst€! por 3 a 1 e para t=sta lil.tlma foI a partida maIs selecionadö de handebol feml
Blumenau por 3 a O, enquant� dramática e disputada pelo no�- nIno de�Jaraguá mar,cou 21'gols
I) feminIno também nAo teve so seelclonado. contra 17 apenas de Rio do Su�

,

melhor sorte: cjerrota para Por,; CIclismo e, 21x20 contra Brusque, na

to Unifto, 2 a -1 e, para Conc6r- A equipe de Jaraguá do So! noite de quarta-feira. Outros
�------�,�------��--��--���

As previsões de dirigentes e

ccordenadores de modalidades
estão se confirmando, quanto
.. pP'r1iCipação ia Jaraguá do

5"1 nestes XXI .logQ.s Abertos
do Santa C.?tàrina, que serão

sncerrados. na noite deste sába

do, no "Artur Müller", com o

cerimonial de: encerremente,
Embora' :diflcil ao redator prog
nostlcar resultados das equipes
mesmo antes d!3 serem consu

mados, pelá compromisso com

a impressora, estes foram dis

cretos, dentro das expectativas,
aparecendo como agradávol
-surprese o handebol feminino.
com uma aplicação invejável,
fruto de um ótimo trabalho do
Professor Celço Thomazzí,
Ft!tel:tol de Sallo
POl Ironia,' a continuidade

desta modalidade foi disputada
na moedá, através sorteio es

drúxulo; pols o Importante se

ria decidr-Ia na quadra, porém.
o Regulamento Geral assim exi

gia, e foi seguido à risca. I hite-, ;

grar.t� da' Chave "A", juntamen-
. te Gom Joinv'iIIe, Tubarão e São
Miguel do Oeste, 'com jogos ne,

SER Menegotti, o retrospec�o
da particlpaçAo do selecionado
jaraguaGnsa apresentou uma vi
tória e uma derrota, além de
doir. empatei.

näe conseguiu boa : classrtica- resultados não conseguimos cação geral a qulnta colocação
oie na prova ciclfstlca quílôms- compilar, tendo em vista o fe- no masculino e a oitava no fe-

tre contra relógio, na tarde de eho antecipado desta edição. mlnlrro •

sábado, vencida pel� campec- Bocha 'Estes foram os principala

,n(ssimo Hans Fischerr tampou-' A bocha, realmente, foi uma destaqu�s de JaragUá: Dia 18/10

co na manhã, de domingo, na decepçAo, total. J,Qgandp (las - 100 rnetros masculino, 4.0

prova de resistência - -percur- _ canchas da: Soc. Esportiva João lugar ,p/Walter. Sonnenhohl, na

so-de 80 quilômetros, onde o ,Pessoa, os bochötüos jaragua,en- 3a. série; lançamento de dardo

�Iorianopolltano Milton Carlos' ses, de quatro partidas, ganha- (M) - 90. lug.ar, 'Idéclo Petry; ,

,Dela Giustina fo.l o campeão. raf9 uma apenas, sendo de�rota- revezamento 4x100metros (F) -
A classificaçÃo final do qui�' dos nas demais: Jaraguá 1x2 20. lugar na ia. série pl' Comê

lômetro contra relógio: 1.0 Hans
'

.Rio d'Oeste, Jaragué, 1x2 Gaspªr tia; F!egina, Rita de Cássla e

Fischer, de Joinville:. campeão Jaraguá 2x1· Porto União e Ja- Rosimérl; lançamento de' dtsce
sulamerlcano nesta modalidade raguã Ox2 Blumenau. A moda-; (F) - 50. lugar pl Cláudia Les
- medalha de ouro'; 2.0) Fran- \ lidade também não / passou da chowski; 5.00Q metros (M)-
co Sala, de Florianópolis (pra- primeira fase. . 130. lugar pl HercfHo H. André.

ta) e 3.01) Marcelo Greuel, de )Ç_adrez DIa 19110 - 200metros"'{F) .-

Blumenau (bron�e). Por equIpe: Os resúltados do xadrez, dos 40. lugar na 1,a:- série pl Regina
Joinville, Blumenau, Florianópo- cinco primeiros dias de com- do Nascimento e 2.0 lugar na

lts, Pomerode, Joaçaba e Porto petição, realizada no Centro 2a. série pl Cornélia Holzinger; ',_
�nit'lo. Prova de resJstêncfa - Shalon, em Nereu

,

Ramos são: no salto em altura, (F) .:._ 50.
80 km: 1.0) Milton Della Giustl- Masculino - Joaçaba. 1,5x1,5 lugar para Dóris RODch,i; com

na, d� Florianópolis (ouro); 2.0) Jaraguá, Itajar 1x1 Jaraguá, Ita- 1,50metros; 200metros (F) -
Hans Fischer, de Joinville (pra- jal 2x1 Jaraquá e Campos Novos, 50. luqar pl Oornélla HO!zinger

, ta). e 3.0) Franco S'ala, de Flo- Ox3 Jaraguá. Feminino - Jara- e, no salte em extensão, Walter

rlanópolis (bronze);, Por e_Quipe: guá 1x1 Joaçaba, Xanx,erê 1x1 Sopnel')hohl, ficou na 7a. colo

Fpolis, Joinville, Blumenau, Po- Jaraguá, Jaraguá 1x2 Tubarão, cação. Ola 20/10 - 1QO, metros
merode, Joaçaba, Porto) União e ,Jaraguá Ox2 Tubarão e Jaragllá ,(R), 3.0 lugar na 2-a. série pl
Rio do Sul.

.

1x1 Indalal. Com 4,0 pontos, no Roslméri do Nascimento e 4.0

80lio feminino, Jaraguá do Sul ficou lugar na 3a. série pl Regina do

na sétima colocaÇão. Nascimento; 800 metros (M) -
" Esta moda:Jidade, tanto no Basquetebol, �.O lugar na 2a. série pl Ade-
masculino como."no femirllno tl- mir ,Nunes; 100' metros clbar-

veram uma participação exce- Também com recursos técni- relra - 20. ,lugar na 1a. série
lente ·nos quatra prImeirqs Jo- cos IImlta;dós, o basquete Jara- para COfF\élla HolzInger e 30. ,

gos que realizaram. No \lieiren- �uaeríse, que experimenta seu lugar na 2a. série pl Rita cie

se; o masculino, na fase iniciai, retorno, mesmo apesar de con- Cássla ,Zezurno; revézamento,
cõnseg'uiu três vitórias: 10491 x ,tar com os "medalhões", átle- 4x100metros (M)""::" 30. lugar
1.443 ConcórdIa, 1.548 (a maIor tas que formavam' o seleclona- na 18. série p/César, Sérgió,
soma registrada) ).( 1.462 Floria- do de outrora" nAo .conseguiu Walter e Ta rcrslo,; no salto em

nópolls e 1.489 x 1.184 Xanxe- carimbar sua passagem a fase altura, 20. lugar pl Waldir Gle�
rê. O naIpe feminino. no' Bae- -Seguinte dos Ja,sc. No "Artur se (medalha de- prata) e 30., lu
pE!.ndl, ,conseguiu estes resulta- Müller", primeiramente foi der- gar p/Laércio JAüller (bronze),

. dos: 1.315 x 1.083 Pomeroda, rotado pelo selecionado de Ca- ambos com 'a marca de 3,60m;
1.340.x 924 Xanxel'ê., 1.3M x çador, 65x33, também por Brus-

- nos 100metres c/6a,rrelra, Cor-
1.172 Indalal e 1.435 x 1.307' 'que, 39�25, conseguindo vitória nélia conseguiu medalha de

Jolnvlll�. ' sobre Concórdia por 39)(33. bronze, enquanto que no reve-

A'tlQllsmo zamentó 4x1001J'1 (M� final, C&
sar, T!i.rc[slo, SérgIo.' e Walter,
obtiveram a sexta colocação.

dia, por idêntico número de

pontos.
Tênia de Mesa
Outra 'modalidade também

que não saiu-se bem, conforme
o esperado. Oom os jogos sen

do realizados no salão nobre

do Baependl, a linica ·vitória -ja
raguaense aconteceu" sobre

;Xanxerê, 5 a 2, todavia, no pri
meiro dia de competição, São
Francisco batia Jaraguá por 5
a 1, enquanto que Lauro Müller

pôs por terra as esperanças,
aplicando 5 a O, isto no mascu

lino. ç feminino conheceu so

mente derrotas no ,perrodo ini
ciai dos jogos: Porto União 5 a:

3, Itajar 5 a O e Jolnvllle,S a O.
Mas ó Importante d,a participa
çAo, foi a competlção em sr e a

experIência vivIda, que poderá
'

ser de grande valia, futuramen
te, pols. o pessoal leva jeito.
TIro Carabln8i

Handebol

Esta foi modalidade

No atletismo, os resultados
finais foram ,estes, por ordem
de-- colocação: Florianópolis,
186 pontos; Joinville, 185; Blu

menau, 152;' Brusque, 39;, Jara
guá do Sul, 12; Caçador, 8; Ita
jal, 5; Tubarão, 4; Chapecó, 3

e Lage�, 2, Isto no masculino.

No feminIno: FI!)rlanópolis,' ,150
pontos; Blumenau, '138; Caça
dor, 28; Jolnville, 27; Concór

dia, 2õ; Chapecó, 18; Timbg,
15; Jaraguá' do Sul, 10; erus
que, 10; Salete, 9; 'Rio do SI.II,
6 e Itajar,I 3 pontos.

I

Este o panorama da partici-
paçAo jarag'uaense até' quinta
-feira pelà manhã, ,aInda, sem
resu1tados da ginástica olrmpi
ca, saltos ornamentais e nata

ção, Iniciadas na quarta-feira.

1: - Segunda-feira, beleza, uma abertura

na: Sala da Imprensa, digna de uma ,ol'impla-
Fausto Silva, . S,eçretª:- da. "

-

rio-Ex-ecutivo dó Conse- �. ..;..... OSvaldo Gon-
lho Munlcípa; de E�por- çalves e Júlio 'José de

tes do Municlpio de Fto- Queiroz, . árbitros da

rianópolis, tomou uma Confederação BrasUeira
atitude anti-desportiva, de Atletlsmo, elogliaram
agredindo o represen- a organização desta

/
tante eleito pela Região competição e a p.rqpria
Leste, Professor e Ad- pista, segundo eles, a

vogado, Diretor da E;s· melhor 'de Santa esta

cola de Educação Flsl- rlna e uma das melho

ca da FURB (Blumenau) res do Brasil. Os récer-.
Lorival Beckauser. : An- des batidos, em núme

teriormente, isto no dia ro elevado, que o di-

17, Fausto Si�va, por garn ...
� /

questões pessoais, 'já 5. - O secretário Jú

havia prometido agre- lio César, de' Cultura,
dir a ßec,khal,l,s�r, ala- Esporte e Turismo, an

gando que o represen- tes mesmo, do iinrcio dos

tante da -Reg. Leste vir Jasc, pregou, em cole-

/ fazendo sistemática tlva à imprensa, união

,c:arnpanha centra Flo-, para
'

o, fortaleclmento

rlanópolls, cuja delega- do esporte, dizendo que

ção seria baderneira, E grande parcela cabe

Faus;to realmente cum- 'também à imprensa e

priu a promessa, no en. apelou para que todos
. tanto, através da Reso- ajudem o. esporte de

lução 01 /80�XXI JASC, Santa Catarina, valori

o Conselho de, Repre- .zando o jovem e o atle

sentantes suspendéu ta, t,am�ém oompreen

por três anos qesporti- dendo os esforços da..,

vos o Secretário-Exe- queles que organizam
éutivo da CME de t=:lo- ,as competições e são

. ri'anópolis. respprisáveis
.

pela sua

2. - O empresáriõ preparação. Disse igual
, João Batista Primm, to- mente que Jaraguá do

,maU parte nestes XXI Sul cumpriu seu papel e

JASC) como "?1embro que nadá evitaria o su

Suplente do Conselho cesso destes Jogos A

Superior de Julgamen-' bert'os, transformando,;,

to, presidido pe,lo' Prof. -se senão, a mais ,pe�
Hans Werner Hackradt, feita,. numa das mais

ao passo que o conhé- perfeitas festa e co�
cido causrdico, Dr. Frie- fraternização

(
desportt-

dei Schacht,' igual car- -va.
. .

go no Cónselho de Jul- 6. - Das n:tals slm-'

,glilmento. _

O ,
dr. Harry . pátic�s a atit�de toma

Egon Krieger, que tam- da pelo preslden�� da

.pém é o vice-presidente CCO, Sigolf Schunke,

çI� Federação Catari- em I!berar, desde .quar
,

nense de Futebol foi o ta-feira, toda a ahmen-

Presidente.
'

tação 'para a crônica
-

3 .
......:... Bastante elogia- esp�rtiva. que' vem co

da a abertura sexta-fei-
' brinda estes Jogos A

ra, dia17, do�'XXl Jasc, berros. E' a primeira
.

acontecida no Baepen- vez, em tQda a história

di. A opinião unânime dos Jogos,' , que. isto a

das entrevistados, foi de contec-e.

que realmente superou .

7.,....;.. O bolão jaragua
a abertura ocorrida ano ense, tanto masculino

p'assadó, em,Blume'na'u, c:omQ feminino, ba�eu. o

com a ressalva de que réoorde nacio:na.l" ao

as acomodações ao, derrubar 1.548 'pamos
público fez' 'com que contra FlorianQpo.Hs (M)
muitos não pud�ssem e 1.435 contra J,oinville
presenciar

.

todo o de-, (F). A sOllla é conside

senrolar do cierimonial rada altrssirna para á

de abertura. Màs o es-- competição na bota, 16

petáéulo em sr foi uma eM.'

PAGlNAl,

outra

que não correspondeu às ex-

pectativas, ,tendo cO,mo agravan-
,

e problemas extra-pista, como· o
crime envolvendo o atleta Al

ceu Fernandes, que J-efl9tlll na

equipe. Também a fálta de, uma

pista adequada para !refn';lmen

tos foI bastante sentida, polS
tal qual as, demais cidades par

ticipantes, Jaraguá nAo freinóu

na pIsta do Baependl antes dos

Jogos Abertos, pois, estava em

ob�as. Esta pista: e os demais

equipamentos são hoje Os me

lhores do Estado e um dos mais

perfeitos do Pars, opInIão cor

'r,oborada pelos, próprios atletas

,e árbitros da Confederaçã,o Bra

sileira ide Atletismo. Indepen
dentemente dos problemas' sur- ,

gldos, o
_

selecIonado dl�lgldo
por Cag1l0nl obt�ve na class1fl-

Novos critérios para' escolha.
.

das
, . cidades-sede dos Jasc

.

que, Rio do Sul, e Joaça- dade,� declarqu 'que cabe

b� haviar;n apres.e(ljado pe:.. rá ao nov'o Consel_hoße
dido 'formal para sediarem Repr�sentantes ,das éinco
á competição' no :próximo' regiões esportivas, que se

ano, to�os com fartos ,ar- rá indicado a,té 0- final

gumentQs -para cliamal"em, destes J'ogcis Abertós, a
à' sr a atenção dos conse-' décisão de apontar qual o
Iheiros e da própria dO.D�" municrpio-sedé da próxi
para a decisão final.

'
"

ma competição. Este Co,,-
,

Vil!afinho, ,na öportuni- selho vistoriará as con- \

�--------------"'-'!!I!"""',._......_---!".., dições, de cáda in�crito,
J4ventus-,poderá ter logo toda ,a yer:ba do, .� desd,9 o atletismo até o

,.��'
'

,

"lAS: Mas solicitou mais.'
.

,

xapre?;, fazendo completa
checª-Qem das ,con_dições.
Pelas declaraçÇ)eS do dir�
tor da COO, cteduz:'se ,a

.Intenção da SCET em não,

mais dispender vultosas

soma$ anual{Tlente n9
.

complemehtQ' da infra-es
trutura esportiva no muni
crpio-sede, ,p-assandÇ> a'

responsabilicJaçle quas�
que exclusival'!'lente ao

Municrpio. -Escolher-se,-á
num ano- um municrpio
com infr�-estrutura' pron".
tal"B nO··1 seguint� outro,
para -que" desta maneira
aquele co!," menos ,condi

ções possa em_ dois anos
.

'estruturar-se.
O municrpio de ItajÇlr. já

car:l.çfidatou-:se para sediar
'os XXIII JASC, em 1982.

"Quanto ,a elaboraçãÓ d;o
Regulamento, Ge'rall para
1981,' Villarinho' sol'icitou
aos Munidpios que apre: '1"

senfem subsrdios para dis-

Schünke destaca o êxito dos Jogos Abertos à 'Imprensá
'A crônica 'élspeclall. clareceú não ser a c�l- da equipe de fu;tebo� de '

zada que cobre as coJnI. pa do Samae,' mas sim, -salão d:e Jaraguá do Sul

petições dos XXI Jogos ,

do el�vado cOl1sumo quando da aecisão �al
Abelftos de Santa Cata.. ,qua fez com que as de- vaga, ' sagynda-teirà,
rfna há mais de .uma se- legações alojaijas em frente a JOinville, quan
ma!'1a, obteve enfrevJsta' locais mais altos da ci- do, na sua Qpin,ião". fal-

'

do �residente da Co- dade sentiram a proble- , tou ,tra�quilida.de a nos_'
missão Oantral 'Organl- mática, face a não che- sõs atletas e até mes

zadora, Vlce-Préfejto Si- gada do Uquido até elas. '1 mo aperação, muito :é�-
golf Schünke,. 'guando Ao declarar que' tudo ". bora a partida .estives..
destacou o êxíto ob_l- caminhou a contento, o $I? equilibraáa em boà

'

do, superando'expecta- Presidente da CCO' parte d(t jogO;,
,

Mesmo
,tivas, �aÜl�o ,tu� à ,çolli

.

disse qu.e esperava mals assim, cOnsiderou f"a
fento, contribuindo para problemas do que os ca á partici'pação de
mostrar a San,ta. Catarl- :encon,trados. uE prova ambas' em termos de

na as êõndiÇões' que �iSso é r que nossos clássHicação pára deci

,muito� duvidavam tlar. ,compantrairos da CCO·,' são d'o titulo,
�
caso ti

Elogios à parte, real- -puderam assistir ·jogos vessem, continuado no'

mente as �iniÕ:es to- nos ginásios, tal' a tran-
'

períodO seguinte.
ram amplamente favo- q'uUidade dos trabalhos

.

rãveis 'em tódos o� as.. 'em boa parte da sema-
�.

E tamllém, o Presi-
. ..

pectos pela hospit-Ellida- na".
.

dente da CCO, quanto a

�da, preSteza. 'e o!,a'J:Il- ',E Schunke revelou al- fraca �resentação nos

zaçãO',' bem' como,a ex- guns restáuranfes não primeiros dias 'de' com-,
celência dos alojamen- tiveram o movlmen,to e8- petição de Jalraguá do

tos � locais de competl- per�do, o que houve,-fQi Sul, -disse que o Muni-

ções. .' . "

a concentração em de- cípio preparou-se para
,

, terminadas lanclilón:eteS fazer festa para' os ou': "

Na coletiva, SChünke, que não estava", �alvez tros, p:ois' á finalidadel ,

frizou'entre,os-aspectos ,preparadas -para 'um não era ser campeão e

que mais' o surpreen- período de atendimenr� tampouco poderia ser,'

deu a: disciplioa d�s de. ,.tão longo_8' cansativo. diante d� ',Município uti

regJções; salvo"'raras" I Quanto aos locais de. lizar sómehte aJtlela!.» da

,exceções. 'Problemas' comp:etiçã!>,
-

acrescen- casa, sem'nenhum "es

houveram, porém, foram tou, a CCO não raQebeu trangeíro". Prestigiar o
'

contornados e sanados. nenhuma, re.clamação, : etamento da cãsa foi o i

A ·falta- .. cFágua 'em al- 'pelo contrário, elogios ponto mais rêssaltado

guns 'alojamentos foi q�anto a decisão de pelo Presidente, qua: en- �

sUprida com 'os 'quatro n,ão cobrar ingressos te,nde. Jaraguá do Sul

caminhões-pipas colo- em nenhum local, o que se, ,um dos poucos Mu'!'
. cados à. d'isposição, foi um ponto positivo. nicípios a manh!r o ver-

"que " deram -conta do '. Adian�, Schürika dis- dacfeiro amadorismo, na '

recado", no' 'enta"to, 'o se ter ficado chocado p.ura ac:epção da pala
Presidente da CCO es- com o comportamento vra.

Até o meio desta serna-
'

na, pelo mepos qua.tro mu,"_

nicfpios haviam se candi
datado para sedi-ar 'os XXII
Jogos AbenQs de Santa,
Catarina, em _ 1981. De a

cordQ cóm o Prof. Joaquim
MírEis Villarinho JÚl1igr, di
r'e�or da Coordenação de

.

Desportos, Lages, Brus-

verá ser resolvida.
�

Mas independente- ,"

mente da Iibera�ão total _

das paré�las restantes, '

o clube grená entregou,'
sábado ao Governador
.do Estado,' Jorge Kon
der Bornhausen, por o
casião do almoço na se- '

de do elube, l,l'rn memo

rial pleiteando para .:.
1981, màis recursoS'�
qU,e, seriam d�stinados
a cob'ertura do déficit

para conclusã'o 'da ar':
quibancada e a suá
con-s�qiüente cobertura.
O ,.��ve.titus� preite�u ,

do
Governo�E10 Estado, CrS'
8QO mil; cuj� �ol�itação'
será 'subm'etiCta 'a estu
do e viabilizado 'seu/ a-,
tendlmentQ, segundo o

�

"-' • l:t�\ l,;�1 �1 ••
- ,;...L

,pre.sldent� Antônro.Gon-
'

çalves.
.,

As parcelas restant�s'
do convêni'o' firmado
éntre o Grêmio' Esporti-'

/

vo Juventus e o Gover-'
no do Estado - atra,.'
vés <ia SecretarIa d,e �
Cult�ra, ,:J;sp.Pr1e (:.' é. Tu
rismo, p'oderão ser libe
radas todas' juntas muj-
'to em br�ve. Este pelo
menos é o pensam�nto
'do secretário Júlio Cê ...

sar; confirmando à re

portagem do CP, idênti
ca 'declaração dada-ao

Presidenje , juventino
Antônio Jos,é Gonçal-�
,ves.

O clube jaràguaense'
é um dos três que ai�-'
da não tiveram a totali-�
dade das parcelas Iibe-'
radas, todavia, possivel
men,te gentro doê próxl-,
mos dias a questão de-

\

cussão, viabilizando sua

inclusã,o ou exclusão, con
forme o caso. pisse, tam
bém, que caso os munIcí

pios apresentem moções
neste sentido, é favorável

que até mes{Tlo� o futebol
amador ,seja inclurdp, 'pois
é ,uma modäliçl-ade olímpi- .

ca, -assim como outras, o
límpicas óu não i;>Umpicas,
desde que tradicionais no

conte�to QQ.. d�porto"ca-
tarinense�' .'

O éHretor-da .eOD, não

dispen�ou elq{;li�s a orga
nização dos XXl,Jogos A
berlos.de S'an�a Catarina
e ao cOlllpareçi_rnento do

públi.co que d� fa�o sur

pre�ndeu "�, i�to deve-se
ao trabalho cQ,nsciente da
CCO: l?ref�itl;lra, Ml.Irtici
pai de Jar-a,gu� .do Sul; Se
cretaria de Cultura Fspor
te e Turismo, CO:Ô e Go
vern'Q dQ Estado, de Santa
Catarina". "

...

Lamentou a �g'ressãq- a
árbitros e crrticas que hou

veral'fl".o que: causou-lhe
surpresa, bem como casos

extra-jogos, f�rtamente ex
plor,açfos ,..pela imprensa.
Por fim,. agradeceu a par
'ticipação dos 43 muntcr
pIos ,nestes Jogos_Abertos

, que hojlt s,e . encerram, no
'

Ginásio de Esportes Artur
Müller.

'
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" sendo :entregue à comuni
dade e a pröpela admÚ,is
tração jaraguaense "I'IGm
rada, dinâmica e feliz, ten
do à testa o prefeito Vic
tor Bauer", E no final dis
,se .que "somos acionistas
.do proqresso de Jaraguá
do Sul, por tudo que tem
realizado em 'prol dos seus
murifcipes". .:»

Ponte
_

"Benha lWeege"

Cinco "linhas de .. eletrificaçao"
" :

. entregues
'

à' comunidade; ,0,
c, •

Na Barra do Rio Cer- , 873.993,83. Citou ,também,
ro, procederam-se os. atos o oontrato já assinado com

- inaugurais da ponte "Ber-. a Cesbe e o início dentro
tha ,Weege'" nas proxlrnl- dos próximos dlas dai 0-
dades da. Malwee, sobre O bras de asfaitamentö, li-

, rlo dó Rio Cerre, ,obra de gando o centro da 'cl'd'ade
Nos atos lnauqurats da bérn a' t d ó 36 m t d' m gis ra o, que, ap s e ras I e extensão por ate" a B",arra do R,I'O Cerro,

ponte "Tavares Sobrinho;;,' licen
.

d I 'C 12 met n, d I
d M

era o, e egeu-se on- I'",S :e' ar:gura. Em O grande apolo-que' o' Mu-
o r. ária Tavares da, Ih' lß • d f
C h M II

.
se eira Munlclpal e D�-' nome a amília Weege,' o 'nlclplo recebeu do Estado

un a e o, filh'o do ho- tad E
. ,.

W
<,

' pue o stadual, sendo Ja-
. empresano ander; Wee� ,

fOI' I'gualme'nte citado ',por
rrrenaçeado, . incumbido d'

. .

raguá um dos seus redu- ge mglu aqradeclmentos Victör Bauer.'
'

de falar' em nome dos ha- tos eleitorals. O homens- às autoridades pela obrá. ç •

bltantes desua cldad t d
' .' Esperldlãc Amin Filho,

, . e, ra- gea?o, seçundo seu filho, �zendo .que se sua proge- novamente destacou o
çou um breve perfil da vi-' dediCOU a Santa Catarina mtoria viva estivesse, cer- . 'él 'rd a .

da familiar e pública de toda a,' sua existência, cer- tamente ficaria, muito sa.,.:'- grarçaa�o' ,e esen
I °t � mausgu

Francisco. Tavares da d "t' f't'
' ,

, nquan 'o os� rs
ca

,
e sessenta .anos a s'er� IS el a, em ver ,o empreen:' W'lf ' 'W d'

.

Cunha Meno Sobrinho, viço do s�eu progresso e da dimento' _concluído, ,para 'd
o gang ,e an e� p�oce-

ressaltando que' "há mui- sua estabil'idade. uso,público. ", "
eram o corte da fl,ta mau-

tos anos; vivendo e tr.aba- Ato contínuo o ,prefeito
" gural e o. PB:dre Koehler e

Ihando em Jaraguá 90 Sul, Victor Bauer ci�ou valores
O Chefe do Executivo o P�stor. Bnes;',. das co-,

posso testemunhar 'a im- empregados na obra na
Municipal prestou ésclare- m��ldades catollca e 'evan

portância desta ob�a, rea- ordem de Cr$ 4.944.452,21, cimentos sobre os gastos gellca deram. a bênçã� a,

lizaçãô que veio em boa dos Gjuais Cr$ 4.680.455,00
dispendidos, que alcança� obra. Nas mauguraç0E!s

hora satisfazer uma aspi- nas obras fís'icas e: Cr$
ram a Cr$ 2,.703.568,88 das duas. ponte�, o enge

ração coletiva e de ,abso- 263.997,21 ;em pavime�t�: dos quais Cr$ 2.652.62�,oà nheiro-chefe da oonstruto

luta necessidade para o ção. Nesta ponte, o Esta- ,nas obras ,e Cr$ 50.946,83 ra que co�struiu as pon

progresso da cidqde. Esta do participou com Cr$ ...
n� pavimentação. O Esfâ- tes, dr. Felipe Arns, t<?mo�

soberba obra de arte veio 3.594.275,00 através 'con-
do entrou com recursos da parte, ele que é irmão de

substituir a modesta ponte vênia com o DER/SC'e a
ordem d7 C�$ 1.829,575,QO pom Paulo' Evaristo Arns,

de madeíra, construída e, Prefeityra Municipal com "

e o ,Mumcrplo com CrS-" Aroebispo oe São P,a.ulo.

inaugurada em 1925, pelo Cr$' 1.3.50.177,21. Falou.
então Supe'r;intendente c:Je também das dificuldades

'

J'Oinville, Ulysses� ,Gersoh encontradas face a irregu
Alves da Costa, que a de- I 'd d
!laminou de "Ponte Tava-

ar.1 a e do terren'O que 0-'
, brigou a escavação de ...

, r,es Sobrinho", justo por- 7A5m de profundidade
que, o, homenageado dei,..' conforme cálculos' iniciais

'XOI:J munas, e profundas passando para 11 ,73m n�
rarzes em Jaraguá, poden-'I'

'

do incluí-I'O como um dos
pl ar mais fundo. .

"

_ pioneiros do desenvoh;l-
'Manifestou-s'e também

m:ento da comuna". Ta:va-
em nome do Governo do
Estado o secretário, Espe

res Soi:lrinho; juntamente
com Angelo Piazera, fo- ri�ião )Amin. Helou FilhO:

, r,am os fundadOres da Co-
dos :!a.n.sportes e Obras;

, lõniq Jar,agu,á, sendo tam-
. seu Jubilo peIta obra ora

Inauguração da "Tavares Sobrinho"

....B�NCO DO

,E D�I T.A,L

BRASIL S;A.

lelecal/Jlrl'� I:' ê,rreira de fiD�io (lelélonisIB)
o BANCO,DO BRASIL S;A., faz saber que"

no.s dias '30 'e 31'.10.80, estarã'o abertas em sua
Agência, nesta cidade, na Av. Marechal Floria':
no Peixoto n. 8,' das 14 às �15 . RO ras as i-nsc:ri-

,
,

,

ções pár� a seleção acima" a realizar-se nest,a

cidade, dia �l3.1 :1.S9, às 9 horas no recinto des-
te Banco.

'

�,
'

,

2; A inscrição dever! ser so.lieitad� pessoal
mente pela c,e.rtdidata (vedada a participação
de intermealario) e serâ deferida àque!i:1. que,
menida da Cartéira de"dentida'de, Carteira Pro:'
fissionaI e Documento Comprobatório :Ie Esco ...

!aridade, satiSfaça as seguintes' exigê"c'as;
a. tel'!ha� à data do lérmi!:!o das Inscrições,

·ida,e;9 rnfnima de 18 �mos comlJletos e

ri' l�'t;ma de 25 ano.s incomplet,js:
'

b. ter'ha, prévi� experiência' do serviço -
\_ Gler pela vinculação a empresas de te�

lecornulJicações - quer pelo compro
vado� exercfcio ánterior do cargo;

,

G. sUl:?meta-s,e a entrevista preliminar, pa
ra pos,teriormente, realizar testes de

, conhepimentos profissionais, de poliu
gL�ês e Aritmética, a nfvel de ensino dê'
4.a série do' 1.0 grau.

Jaraguâ do,Sul, 22 de outubro de 19áo
,

-,

ALCEU ZIMMERMANN'
,

Gerente Subst.'

,

Seguidamente houve' o ./
corte da fita inaugural,
bênção ecumênlca da pon
.te pelo Padre João, e Pas
tor Ra�1 e, descerramento
da placa aluslva ao acon-

_
A. Administração Muni- programadas e 'executa- para que a mi.mici�palidade

tecimento. clpal. cumpriu mais uma das. faça mals propaganda do

importante, meta do seu E ao destacar o apoio que vem reãlizando, não
. plano de governo, ao en- dos vereadores perteneen- somente em termos de

tregar à comunidade cin- tes do partido 'governist.a, 'Município, mas de Esta-
- co novas linhas de eletrifi- que eprovaram _os proje- do. E desafiou as preíeltu
cação rural, que custaram tos dando condlções para . ras oposicionistas a pro

aos cofres públicos recur- que as obras fossem con- varein o excepcional tra
sos da ordem de Cr$ . . ..

.tratadas (referindo-se as', balho que aqui, é realiza-

6.851.026,80,
,

localizadas ltnbas : de eletrlflcação e do, com honestidade, hon

nas Tifas Schubert, Funil pontes) Bauer dirigiu du- radez 'e aplicação correta '

_ Pequeno, Funil, Grande ras' erttlcas ao vereador do erário público. "

"

Terezinha, Ribeirão Cava: Reginaldp
-

Schlochet; do 'Numa frase de efeito, o

lo e Braço Ribeirão Cava- PMDB, taxando-o de "ca Governador'.., do, Estado

lo. co". "Este elemento teve á disse'( que" isto torná-se
O ato simbólico de inau- coragem de votar centra ,

realidade porque o que é

guraçÃo ocorreu no salão estes projetos, apesar 'de plantado aqui reproduz,
da Sociedade Sport cíue .

ser Nereu Ramos um dos porque esta tema é bo�a Ei �
Estrella, em Nereu Ramos, seus redutos eleitorais E' tem uma boa adrnlnlstra

com a presença lmportan- para gehte asslrn que pe- ção.
te do' Governador Jorge ço aos meus amigos que O' bom atendimento nó
Konder Bornhausen, e de- não dêem apoio quando, setor esportlvo. as obras

,

putados estadual e fede- dás' próximas eleições. realizadas para. os Joqos
l'iais, prefeito Victor 'Bauer, . pois após irão centra aqui- Abertos, a busca da [ustl
membros do Partido De- Io que 'O povo tanto aspi- ça social e da união das

mocrâtioo Social e dos ra, 'mas que, graças a re- classes e do povo, mere

moradores das localidades taguarda que temos no :çeram do Govern�dor con
beneficiadas. Naóportunl- Legislativo, atuatmente te- 'siderações, assim como

dade, o deputado Octací- mos conseguido com que uma grande vltórla do

lia Pedro Ramos, concitou os projetos de Interesse PDS, que acredita' 'canse
à todos para a união em do .Munlcfplo sejam apro-

- güir 'em JaragUá do' Súl e
torno do seu Partido, pois vados".. ..: , '/ emSánta Catarlna. ',' .'

somente desta forma -- No final, .. enfim, a. boa VA�OR PAS, LINHAS .

disse ........ teremos tontinui- nottcíade-que, caso o era:" .,

As. cinco linhas de ele

dade ao processo de bene- noçrama daernpresa cons- frificaçãO rural .lnauqura
frcio à esta regiãó, como, trutora não falhar, ,até o fi- 'das simbolicamente" no

a ponte de 129 metros de nal deste ano, a ponte de salão .
do Estrella, em Ne

e�tensãó, cam custo de Nere� Rames estará con- reu Ramos,:'
.

importaram
mais de '7 milhõ:es de e.ru- clJ;lrda,:e entreg.!le -ao trá- �m-�Cr$ ,6;851.026,80. Cada
zeiros, telefonia, água én- fego de vefcul'Os. '.lihha inaugurada; agora' já
canada, asfalto, eletrifica- BORNHAUSEN energizadas é .em , fundq-
,ção rural entre outros, ,tu- O Ctiéfe do- Executivo ,namen,to, obrigaram a ,a-

do gl'iatuito. �

,

Está�uql, elogio!J' a adroi- 'pliçaçã,o dos seg'uint!3s .e-

Ressaltou que deve 'ha- nistraç�o mUl]icipal jara-
\

cúrsos:' Linha Tifa Schu

ver 'O comprometimento do guaense e disse da satis- ,bert Cr$ 1.580.961,40; Li

eleitora,do e a tedproca fâção 'em participar,.,do ato nha Tifa Funil Pequeno "

acreditando que pelo me- simb6lico de inauguração Cr$ 708.936,60; Tifa Funil

nos noventa por cento do
.

das linhas de eretrificação Grande Cr$ 1.034.988,30;
eleitorado de -Nereu Ra- rural, prestigiando ia Pra- ' Tifà Terezinha Cr$ .

moS e adjacências, no pró-, feitura Municip,al de Jara- 1.096.191,60 'e' a Linha Tifa

ximo pleif.o, sacrari17'entar á guá do ,Sul. líJorrihausen Ribeirã,o' Cavalo e Braçb
nas urnas os candidatos 'destac'ou o bom 'e

...mprego .

flibeirão Cavalo, Cr$'.. ..
'

in,dicados do partido ge-, da verba e fez' um apelo 2.429.949,00.
vernista.
BAUER
'Também o Prefeito Vic
tor Bauer, manifestou-'se"

, quanto a importância do
. ato, res!,?altando que fize
ra questão de' trazer o Ge
vernador do Estado, "por
aue ele me deu uma mão
forte em autras obras,
também necessárias ao

Municrpio". E destacou 'O

grande apoio q!Je Jaraguá
-do -Sul tem recebido do
Secretário dos Transpor
tes e Obras, Esperidião .A
min Helou Filho, presen-"
té ao ,ato;, e de 'outros Se-

Oom e estádio do Clu- apresentando todos os a- cretários ae E'stado."
Atlético Baependi total- .tleías que utilizou durante ,Victor Bauer, destacan

mente tömado por um
-

e- as disputas dos J'ogós A- do' a importância da inau

norme público, que super: bertos. guração das linhas de ele

lotçu' as suas depen- O pÚblico pode presen- trificação, ,assegurou ,que

dências _ mais de dez ciar também o beHssimo '

elas não prejudicaram o

mil pessoas _, foram 1_ espetáculo pirotécnico andamento de, outras 0-

nawgurados 'oficialmente (fogps), o' desfile e has:- bl'iM prim;itárias e que fa

sexta-feira, día 17, os xxi ,teamenta: da bandeira 0-
ziam parte de' sua promes

J'ogos, Abertos de 'Santa' límpica, o -r,evosr dO$ pom-
sa poHtica quando da

Catäriria, a maior, compe- bos, 'ôutras atr�ções. Foi campanha ao cargo e,leti

itição poli-esportiva do Es- ,l!ma, abertura digna, de
vó de Prefeito, Municipal.

'taÇla. Delegações de 43' �ma. olimpfada, um espe- "Temos ainda quatro ou

múnicrpios se ,fizeram pre- t�culo jamais. �i.sto nUrt:la t�as linhas ém obras' e

sentese cumprindo deter- .ß.bertura de Jogos Aber- mais vinte e três serão

minações' da
.

'CCO e- do tos.
. ' . executadas, se Deus Qui-

Cerimonial, puderam. des-
' ' zer, ainda no meu Gover-

'filar com 'o mâxi,mo, de 20 ,E ',P'ara reg' istrar .. par,a" a no, p'Ois que, para a ,feli-

tIt'
cidade daque'les morado-

a e as, exce'ção feita a- 'história o acontecimento
penas para Jaraguá do o 'flagranté mostra um dO� res" o Congresso Nacio-

Sul, qu� nà condição de rr(omentos mais impor-'
nal houve por bem prorro-

f't'- f h
" . gar nosso mandato para

.

,an I na,
.
êc ,ou

_

o desfil�" tantes d"a abertura,_----....;, mais dois anos, e ,d_esta

/ORGANIZAÇÃO CONTÁBfL
'

forma 'p,Oderemos realizar
, ,

\ a nossa meta prevista rem
, I

A CO'MERCIAt �SIC', LIDD. �ir��e�O nosso municrpio"

O Prefeito de / Jªraguá
ao Sul. apelou e preqou 8

União ,e ap'Oio aos candi
datos da partjd9 gQverrirs- .

ta nas 'eleiçõ'es de 1982',
Solicitou que todos des- ;

sem seu voto nos candi
,datas pelo diretório muni
cipal e estadual do PDS e

'exigiu o apoio maciço de
pelo menos noventa por
cento, para que, segl:mdo
Victor, muitas aufras obras
e benefícios poss·am ser

,

Ina�9i1raç,ã.9 da "Bertlla Weege"

Registrando' a abertura _dós X X'I'tl>'J A S C

;Eugênio. Victor Set1möckel
CRC.;SC n.o 0048

Tée. Conto Antônio José Gonçalves'
,CRC-SC n.o 7.786

, Téc., Conto Yvonne A. $. Gonçalves
,

CRC-SC n.o 7.638 "

,

Contabilidade -' Recursos Fiscais e' Admi-
( nistrativos .:....:.. ,Serviços. de Marcas e Patentes ,,_

Legislação Trabalhista e Previdência Social \- •

Seguros em Geral e Serviços Aéreos VARIG.
'

Desde 1944 a sérviço do progresso de' Jaraguá )

do Sul - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 -
Telefone 72-0091.

InáiJguração das linhas de :eletrificação,

A nossa
é

,
.

a

mafor �Iqueza
juv9ptude \

Ao destacar que Jorge 'da t�mbém à prática sadía
Konder Bornh�ausen mar- do desporto, dando opor
cou uma nOva fase em Sta. tu�idade aos jovens de

Catarina, no campo dacul-' senvolverem suas apti
tura, esporte e turismo, a -, dões esportivas, CÍ'§ndo

, sua Pasta, o secretário uma sociedade mais hu-
Júlio César discorreu so- mana e feliz".

'_'

bre as, realizações do g'o-
verno, Gonstruindo qua- Também o governador
dras de esportes, giná!:!ios, do Estado, Jorge Bornhãu�
,piscinas e canchas para a sen, afirmo_u que Jaraguá
:prática do desporto ama- do Sul tem uma adminis ..

dor, além de repassar re-' tração :excepcional, diri.,
cursos para: os clubes de ,gindo também elogios a

futebol. Afirmou, a certa CCO - e, uma vez mais, '

altura, no sábado, no Ju- conforme fizera no �ia an-",
ventus, que "a nossa maior terior" disse que Victor
riqueza é a-' juventude e Bauer deveria mostrar lá

por ela devemos olhar com fata aquilo que fãz, 'não .

atenção toda espe'cial.'� 'restringindo-:se ào meio 10-
, ' '

esta !'itenção deve ser da- ,cal e microrregional.

Flagrante da mesa, sábado, na despedida de Bornhausen

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


