
DIRETOR r •

EUG!NIÓ VICTOR ·SCHMöCKEL
,"

. .... ,

O SEMANARIO. MAIS ANTIGO DE
SANTA CATARINA

Fundado em 10 de maio de 1919
. PQRTE PAGO ' .

I

Jai'aguã do Sul"";' DÁ/se. Ailtorlzaçio n.O 62
6

�ANTA CATARINA 'Número 3.11A
CaplÍaI Sul Am8flcana do

Chapéu
ANO LXII JARAGUA 00 SUL SEMANA DE 22 a 28 DE NOVEMBRO DE 1980

--
_. -

.

O bom senso prevaleceue feriado não é-alterado-
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.

.
-
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_SCIH: Orquestra Sinfônica da Capitãl
-

vem em dezembro
-

-

Fundada em 08 de [u- -../nàda no orçaménto deste tações culturais, aten-nho de 1956 e reconheci- exercloto e de uma dendo -euas finalidades.;dia de
. uti�id.a�e pública, grande �mpr�sa do' ra- E ao ressaltar o bompo:r Lei Muntcípa! de ,. ..

.

mo fabril recebemos co-: trabálho e a consclentt-29.09.58 'e por ue'i Esta- 'mó doação, nada menos zaçäo de seus. compa-dual de �6,10,59, a Seele- do que Cr$ 100 mil. En- nheiros, o dr, Mario' Saudade de Cultur� Artrsti- tão, o. apoio tem sido ótl- sa, da SCAR, disse queca de Ja(1B1Qua do Sul mo, o que faz .oom que, está havendo muita co-

-r (S<?AR)i �travessa uma· não tenhamos, telízmen- laboração neste sentidofase. multo boa. e!ll te, grandes dificuldades, e apelou .• à comunidade
· t�rmos, de Qolab?raçao em função ,da ajuda re- suqestões para que asflnanceíra :e material, no . b 'd' ,jt t

-
, oe I .a . atividades sejam enqua-en an o, ressente-se a Mario Sousa ressaltou dradas. dentro daquilofal�,a de hábito do públi- I I, t a doação de I d

co ,'·t gua men e , que e a preten e ver, ou-
, .q�e. mUI O' p�uco um. plano por _

parte da vir,� participar.preshgl� �� p�omoço�s: Weg, Mari,sol e Indústrias Defendeu a implantaEsta an�I.I�e e do �I�I- Reunidas, ainda não ad- 'ção de uma Oasa de CUIg,ente rnáxlmoda e�tlda- qulrldo face as dificulda- tura, abranqendo' tarn

deI' ddr. Màa�lo Sousa, ,re- des em se conseguir um bém o Museu Municipal,ve. a a Imprel)s.,a ,clta- b'om I,nstrumento. O p·la- ·d d
'

d necessl a e pr,emente.
.
I�a, em. entrevIsta co-

no o� pro.J:)r:I:eaade da Esse novo órgão de a
!etl�a que concecjleu!lo SOAR, ficara junto a se- paio viria bene,ficiarmfclo d.e.st.� semana.

(fé éJo CluDe Atlético g,randemente a própriaNa o.pmlao. do dr. Mar-
Ba: pen'éJl '. Soci,edrade, de Cultura Ar-

,10, o faspeoto cultur:al de � ter;nos de partici- tfs-ti-ca, segur;ldo / 'o seu,
·

�a��quá do �Ul ai�da é lPaç�o dia Sociedade de Pre,sid,ente, que é favorß_
f
e�clentet; ta v_ez P�'� ��I- Cultura Artrsticéi, o. Coral vel ,ao surgimento de ór-

: 'a Ie mo. Ivaçao e a I o
,"''''tá em f.rancá atividad,e . gãos qU,e venham 'e,levar

em frequentar ,es:petá-' ""'"
, .'

'

cuias e exposições' 'haja' temIa a mtegra-Io cerca e preselrvar a cultura,

\lista.�a.freQ!l,ê.n.cj!a de pú- de quaren;!a �essoas, como um t,odo..

bHeo fl'!o'wtr 'COl'reSffon- �e' se�� �Qn1 � ,Pr.om0ç6�
der à expect:ativa, e p'ro- fmco nos enSal?S,

.

�e�lI- ffnal <Je at10 '

va âisso, fo'i a exposição zado.s �o �oléglO- ,

Dlvma

'a'e ,artistas locais durante Provlden�la, .
qu.e

. ce�e
'os 'Jogos Abertos, visita- ,sala ,e plano. f!-.. dlr�çao
âa' por' apenias 380 pes: do Qor;al e�tá. confiada

soas, apesar do' g;rande ao Ma�stro LUIS Fema�
'fluxo verificàao na cida- do Melara, excelente mu-

a,e adr:a:nfe os no�é aias slco, dirigente e irtstru-

âe
.

reallzaç·ão." mentista.

A comunidade está,
,sendo conclamada a, p:ar
ticipar' de ,p,romoções'
neste' final-de-ano, patro
cin�9a pela SCAR. An
tes rporém, \OOm0 realiza
ções deste ano, revela
das· pelo dirigente' máxi
mo da entidade, destaca-

Sabidamente, a falt.a, de Para o p,róximo· ano, t. -se a rees ruturação do
hábifo. ter influênoia, segundo o dr. Mario, pre- coral, a manutenç'äo e
meslTlo ,assim, a SCAR tende-se promover apre':' organização da es'cola
s� pro.põe a nealizar coni sentações do Cor.al fora de música, além da' pro
maior freq'üência apre- de J,a,raguá do Sul, e, mcrção social de' agosto,
séntações e, e>cp'Üsições, para adquirirmaior ,e�pe- no. Juventus, que reVeS..

mesmo arcando com pre- riência na' apresentação tiu-S'e de êxito, entre ou
jufzo.s. "O que pretende- e execução vocal, na se- tras.

- mo.s é' conscientizar o
.

mana�ue passou todos .,Nesta semana, aind:a,
públ,ico sobre Ia impor- o.s integflal")tes apr.e>Cia- o Co.ral ap-resentou-se
,tância da cultura para ram em JoinviHe' um Gru- pela primeira vez após a
um Po.vo e a parHcin,a, - po de Corais, através, de� sua reestruturação, quin-
ção qUe ele Item em ,elle- um intercâmbio cultural ta-feifla" dia 20, na Igreja'vá-ta' e pneservá"la", que ..esta-se estabelecen--' Matriz São. Sebastião,disse. Afora isso, apesar ido. . cantando em

_
homena

da pouca afluência às Quan;to. a E-scola die gem ao casal Arnoldo
promoções, um fator ,foi Música, a f,reqüênoia tem -Ottrlia Schmitt, pe'la co
ressaltado como muito' �ido excelente, 'Ia :escola

. memoração das Bodas
positivo ,pelo dkigente e. bem organizada e de- de Ferro - 65 anos de
dá Sociedade de Culfu- Ia parti,oi:pam cerca d,e, casamento. No dia 04 de
rá Äritfstica, sIe1a ele, a 100 alunos, que to.mam', dezembro" uma quinta
'eâucação . e o bem-rece- aulas teóricas :e práticas feira, às 20 horas, no 8-e
tier é:lo p'útjllco )a.l'1_agua- de instrumentos de tê- si, acontecerá o' iencerra
ens�, na sua opmlao, e�. cilada, co.rda e sopro. Ela menta do lano .I�tivo da
,�empla�, 'corrobQrad� ,

funciona no Sesi, em ins- Escola. ae Músic.a e do
fambé[l1 pelo. �on�agrado talações cedidas pela A- Coral, com a participa
.y!ü:llo.msta" MárIo, de Bar-

gência Local. São.'minis- ção de pais e da , comu
Ir,os. qua.nClo_ aq!'1 esteve

trantes os professores i"ridad!8i que está convida�
rsarrzando . espet��u)�� Giovanni, José e Vânia da a par,Ucipar.

· que, f1?ou. !1la_ravllha? de Oliveira D'Aquino, es- . E no. dia 06 de' dezem-
com. o .oarmho da assls-

ta, jaflaguaense, fo,rmada bro, primeiro. sábádO do
têncla. pel.a Escola. Superior de mês, à Orqu�stra Sinfô

E 'eSfe e um ponto. de Belas Artes. Em 1981-, ,a nicá de· Florj,anópolis es-

apoi,o muito importantl;l. pro.�essora Vânia será a tará se a:presentando no
,

No aspecto da co!abo- responsável pela Esco.la Clube Atlético l3aependi,
ração. financeira e mate- de Música, cujos inte.- à's 20h30min. Ao to.tal se

rial, o dr. MarIo refuta gran�es, fatualmente; pa- rão 1-3 instrumentistas.
como excelenlte, "ela é gam mensalidade e a-

.

ql,le virão., dentre os

IrJ'lestrita muitas ve�8iS prendem a executar as quais a Dona vara 'Fis

expo.ntâ�ea, como a p:ro- notas musicais em seus cher Springmann, lara-
messa que temos do de... pró:prios instwmentos. guaen'se, radicada n:a Ca-'

putado 'OC'tacflio Pedro Ainda a Escola de Mú- pital do. Estado,. Os in

Ràmos em ,conceder lalju- sica, se'gundo, o- Presi- g,ressos custarão Cr$ ...
,

(Ja à SCAR, em Cr$ 35 den'fe da SCAR, para o. 100,00 para adultos e Cr$
mil.-;É alé'm â:isso, temos próximo ano, igualmente,

.

50,00 para' te'studanles e

() apOlo e�cepcional 'da ,pre'tenC:Je-se
_

registrá-Ia há necessidade da 'cola-

'Pref�i:tura Municipal e junto ,aos,6rgaos campe- boração 'do público, uma
'CIas Empresas, que con- tentes, visando a fo.rma- ve7- que a SeAR iterá dis:'

'

tr'Íb'uem financeiramente. çãá' oe instrumentistas. pêndi'Üs .com
I
a lo,como

.e 'prova: 'CIisso"":é que a,ln- ria �pr6pria ESGola. E a. ção., alimentação Éf per
Cla nesfa: sema:na: receltie- SCAR, ainda, em termos noite em Jar�guá; a Or
mos 75 mlf

'

cruzeiros âa í::fe participação, '. promo- que-stra -apresenta-sle' gra.:.
Prefeitura, vertia consiq- va exposições e apresen- tuitamente.

Embora legal, segundo. .

as Co.missões Técnicas
. Internas da Casa' Legis
lativá, em seus pareceres.
verbats, a Câmara de Ve
readores de Jaraguá do
Sul, por unanimidade, fo.'i
contrária á proposta do
Po.der Executivo., erri aí
terar a data do. feriado.
·;religio.so de 08 d� de
zembro. (Imaculada Con
oelção) para 26 do me,s-·
mo mês, considerando
que o maior preludlcado .

seria o operariado que
no fin:al de dezembro,
notadamente dia 26, não
trabalha. Õ aspecto polí
tico da questão foi apon
tado Ie, felizmente, o' bom
senso prevaleceu.

.

Desta maneira,. OSi fe
riados permanecem 'inal
terados no calendário,
pelemenos neste áno,
pois que, para 1981, se

rá proposta a mudança
de 08 de dezembro 'para
25 de julho,' que-marca a

fundação de Jariaguá do
Sul.

'
.

Os ve,re'adores 'que se'

pronunciaram acerca da
·

alteraçãO" foram total-
mente oontrários a mU-

·

dança piara 26 -de de'zem
bro. "Re·ginaldo Schio-

· ch�tl"pô".,ex-empto,"'SGHci
tau votação co.ntrária,
entendendo que o- maior
prejudicado seria a clas
se trabalhadora, que sie...

ria tolhida de um dia de
des,canso previsto' - na

Constituição Federal. Co:
mo o. clero é favoiráve,l;
citando entrevista do Pa
dre João publicada. no

"Correio' do PovOo" no

infcio deste lano., sugeriu
que, sê(mudado, para 25
de julho, 5a. fe,ira Santa,
15 de Agosto ou 2.° Dia
de Páscoa, menos a. data'

. " /' ,/

· proposta pelo Executivo
O deputado Octacílio' ti,cipação no "Programa

Pedro Ramos recebeu se- de Transportes Alternati
gunda-feira do Secretário 'vos para Economia de
dõs Transportes 'e> Obras Combustível" e "Progra-
dê Santa Catarina,

. Espe- ma de Investimentos", ob-
ridião Amin Helo.Li Filho, jefo de convi3nio' fi·rmado
nova liberaçã'Ü de re:cur- em fevereiro., éntre o -Go
so.s financeiros para apli- verno Federal e o Gover
cação Jem o.bras mdoviá- no de SC. Is.so está pos
rias em Jaraguá do, Sul, slbilitando. que a munici

tamento das distâncias e de ' no val'or de! Cr$ 7,5 mi-
.

palidade obtenha o l1e'pas:"
tempo, na ligação' Vale do Ita-' Ihõ-es, dlim tofal de Cr$ 31, se de verbas para exe

jallNorte do Estado ê, além do 5.milhões que deverãQ, c�ção d'o.Oorredor Viário.
que, desafoga a própria -BR- ser 'aplicados. laté o final Principal, que prevê a pa
-101, uma vez que o tráfego, deste ano, dentro. do que, 'vimentação asfáltica, lexe

àqueles que demandam à nos- prevê c_onvenio assinado cução de serviços de ter
sa região não "mais será ne- entre o. Governo d? Esta-

_ rapl'enagem, , drenagem
I cessário via ItajaL De Blume- do de Santa Catarma e o. su:perficiia:1 e profu,nda, 0-
nau, chega-se a Guaramirim, Ministé;rio dos Transpo.r- bras ,co.mplement�res, pJo.-
unindo-se a SC-301

' (Rodóvia, tes, co.m a Jn1!e'rv�n�êncifa' teção e de ártes _c_9rrenWaldemar Gru�baO, rod. que, in- c;ta Empresa Braslll�lra de tes, numa Jextensao total
felizmente, Ifnguas maldosas a Transportes Urbanos! De-: de 10,016 km,

.

nas ruaSl
çhàmam de "Rodovia da- Fuz�r- . p·artament<?" Nacional de Walter Marquardt, Angelo.
ca", em vista das aleQres casa� �strada$. d�,' Rodagem 'e, Rubini, HoráciO Rubini e
de diversões noturnas que pro- Secretaria �'o.s_ T��nspor- José, Theodoro Ribeiro.,
lIferam ao longo de sua mar- tes �e Obt,as.,. '. est:á aentl'o' do 'p_erfmetro.

, Co.mo um do,s nove mu- .. urbano.
nicfpios de·' médio porte'
�Q ,Estado., Jara9u� do
Sul de.verá aplicar.Cr$ ..

"31,5 _milhões até de�em-
brõ deotro: do pJ'lQgrama
"Corredores Estrutunais".
Estes' ,recursos são o.riun
dos,- Cr$ 1 0�5 milhões

.

do p�6p�io'Munic,fpiO, Cr$ '.' ,E ,quant� ,a verba recê:-
7 mi,l.hões da ,E�TU e Cr$, bid�, 'Ontem mesmo. o de

H·
.

milh�és' �o�G>ove.rno�ó
, putado Óct�c'flio' �amo.s

Estado._'
.

efetuo,! o. repasse d_o.s Cr$
_ Ainda ..

no primeiro se- 75 milhões do. Chefe dó

mestre, dest�. rano, autori- ExecutiVo Municipal, Vic
iado p�lá C�m.ara. de Ve- tor B;áuér:

'

Anteriormente,
ré�ador.�s" o. p:r�feito Vic-

,
isto. no dia 17 dei outübro.,

tor Bauer, assinou co.nvê- o' Gc)vernador � do Estad'o
nios com"o 'Gàverrio do.' entrego.u a 'Bauer Cr$ 4,5
Estado, laÚavé·s da Secre� milhões,' ve'rbas o'riundas
taria dos Trans'Portes e do mesmo Programa,
Obras, com vistas à par-

Municipal., ,

José Alberto.' Klitzke,
.Uder daBancada do. PDS
na Qâmara, particular
mente considera o 25 de
julho CQll10 a melhor da.,
ta, pois que marca a fun
dação .do Muntcípío. Ois·
se ser radicalmente con
trário a mudança para
26 de dezembro, uma vez

. que a quase totalldade
do operariado encontra
-se em gozo de férias
coletivas ·e mesmo ipor- ,

que, desta maneira, es<
tar-se-la soneqando o .dl
reito do trabalhador fes
teJar o feriado, já que' a
data proposta é, por tra
dição, comemorada anu-

. almente, Para 1981 irfl
mos 'definir a questão,

, acrescentou.
-'

E 'Alvaro-Rasá, igual
mente contrário a altera

ção, acha, que deve per
manecer como está, 8 de

'dezembro. O vereador
criticou duramente o em
presariado, dizendo que'
visa obtelr lucros as cus

tas, dos operários,'. tra
balhando em dia santifi
cado - referindo-se a

pro.posta de mudança do
feriado - e sugeriu a da
ta de "30 de" fevereiro"
para este: feriado.
Assim, co.m a edilidade

desaprovando o proje'to
-de-lei do Executivo" per:-

.

manece inalteliado o po
lêmico feriado, uma vez

que, neste ano, não se

ria ipossfvel mudá-lo pa
ra 25 de julho, já que não
se' pode ·retroagir à data
de, 25 de julho." Mas palia
81 i é provável que vigo.:
re como feriado a data
de fund'ação de :,'Jaraguá
do Sul, que é também
dedicada a São Cri.stó
vão,. p:adroe,iro dos moto
ristas.

Adiada " '�sine diE;'" a

In.auguraçao da
BI ume'naufGuarám i rim
A 'Secretaria dqs Transportes

e Obras, adilfU sine-dre, esta, s�

mana, 'a inauguração d'a Rodo
via se 413/474, trecho Guara

mirim-BF,l.-470 em Blumen�l:I, �n-
,ter'iorm,ente programad81 para: a

manhã deste .sábado, dia 22 de

'novembro de 1980, com o c.um

primento de uma série de sole

nidad'es. A informação é do

deputado estadual Octacllio Pe;
dro Ramos em contacto '·com a

reportagem ,na manhã de terça
-feira.
Esta rodovia que vem sendo

executada pela Mendes J�nior,
.

empresa que efetu� os se,rviços
de Slrte corrente, drenagem,
pavimentação asfáltica e' obras

complementare�, tem e�ensAó
de cinquenta quilômetros, cons
tituindo a maior obra neste se

tor do Governo do Estado, e

,qUe virá' permitir' o ·desenvolvi
menta dinâmico desta.

.

rica re

gião de Sant81 Catarina, palav'ras
textuais do próprio governaçlor
Jorge·Konder Bornhausen'quan-

, i -

�
..

do do cumprimento de progra-
ma de inaugurações em'Sehro&-

.

der, Guaramirim e Massaran-,
duba, recentemente.
O Estado deverá. investir a

lém de, Cr$ 270 milhões nesta

obra, de h'á muitóC reclamà�a.
Já dando passagem a verculos,
ii Rodovia Guilherme Jensen,
assim batizada, permite encur-

gemo

A Rodovia Guilherme Jensen, '

cuja inaugúração foi adIada' sl
ne-die, represenfa igualmente
considerável economia de com:
bustfvel à divisas, e em muito

pouco ,te�po estará paga. O
Estado e'stá, desta forma, pres
t�ndo novamente um excelente

'servlçö; pols 'quJ' representa,
também�"uma opç�ó ,,de I'idação
entre O· Norte e'p SuLdO Pars
:8, nAo ràro, m��mo antes de
ser e�t�eg�e. ,':oficlalrriénte ao

"

tráfego, E! reportagem d�ste jor-
/

. nàl rtEf,,;, op�rtunld�d�· de .co�s-
, .ta,ta,r. _um . ap'reclável �

fluxo :de,'
verculos,-nAo sómente da r�glão;
mas _também de outras e dos
Estados vizinho9.

1

JARAGUA DO SUL

-.'. ,,'o ,çâpitaj 'Liiiino�Amerlca�,':do
.'" .i.Ó, _,_ .. : _ M'o.tor"EI.6JrLco.. _ .. ,: . -

.
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A 'APROVAI',,! greve-dOS praflssorls.

-
. I

A dlretorta da Assooiação dos Pro�essores do.

vale do ltapocu ..- APROVAI - face ao movimen

to grevista deflagl'1ado pelos pro.fessores da rede'

estadual die ensino, examlnandc a origem e .as ra

zões' do. envolvimento. da ctesse, julga do. seu de-

ver pr.estar os seguintes 'esclare'Cimento.s:
'. '

1�' O movimento em si reflete uma pretensão de
melhorla sal,arlal, com a qual concordamos:

2. A melhoria salarial pretendida fol 'e vem s.en

do. objeto de estudos por parte do Goverro.
do Estado., restando ag�ardar um pronuncia
mento. ofl61al a. ,;espelto da quentlflcaçäo em

que' será proposta;
.

3. Qualquer envo.lvimento da classe, eem que se

conheçam os termos que a proposta de re

ctasslflcação reflete e o percentúal de aumen
to 'salarllal encerra, Sei nos parece extempo
râneo, por nãQ ser -co.ntestat6rio;

4.. Ademais, a adesão a urri movimente -conside-
-

rado ilegal levará fatalmente a desdobrarnen- '
tos que,' em última -anâllse, fluirão .em pre
[ufzo da classe, de vez, que contra a gJ'leve
sempre se levantará o conteúdo da legislação
espe'cffi,ca, no que tange ao. servidor .públlco:

5. Se concordamos com que
c o salário do pro

fessor deva ser melhorado e sua carreira de

linida, nenhuma épooa pode'ria t8it sido mais

impr6pria do que esta para tal reivindicação,
por redundar em preJufzo. da classe e dos alu

no.s que, a esta altura do. fano letivo" vêem

comprom�tidos o perfodo de férias das famf-,
lias e' o pr6prlo." difi'cultaI;ldo a inscrição em

teste clássiflcat6rl0. ao. 2.0 grau,' seu registro
de .diploma ,e seu irigre$o em curso superior;

6. Nestas circunstâncias, com a greve, o com

po.rta!llento. ado.tado. pelos professores acaba-,
rá incomp.atiblllzanâo as fam.fIias dos alunos
c(Jntra a- ofaase� pelas- r-ezães. enuIDe:,:-adas
acima.

.
'

Em assim sendo, a APROVAI, desaprovando'
a instigação à greve por elementos não filiados à
mesma, ficará. na ,e'xpectati�a de que o Governo

•

,do Estado não haverá de contrariar o.s anseios e

as esperanças que nele deposita o. Magistério dei
no.ssa t,e'rra.

" -

Di,retorial da 'APROVAI"

receb.9Município
m i I hões para obras

rodoviárias

A iexecução do Corre
do.r. Viário· Munic�p'al foi,
iniciada! na" rua Walter
M�rquardt,. trecho com

p�eendido_ eritr� o. Po.sto.

Mim� � �Jv'aris�l.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ACAO con,vidando ,

Coluna recebendo' da
Agremi'ação Oorupaense
de Amadores ,de Orqul-

.

cÜ;t.a$�,çonv.ite=para _o ato

inaugural da. Exposi.ç&o
'(fIe Orquldeäs, Plantas·
Ornamenllais e outras

varlsdades, a �er z» lugar
no próximo dia 28, �s �

19

ltioras, no Salão de Fes
fas da Igreja .Católioal. C
Patrono da Exposição é
o Deputado' 'Estádual Ge..:
n'éslo Tureck Gratos pe
la I,e!mbrança!

_
..:.....,..
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Nascimentos

MIRANTE
.SOCIAL .,

Dona Déa agradepando
A Primeir:a Dama do

Estado, também presi
dente da' Liga de Apoio
ao ,Desenvolvimento So
cial Catarinense, Dona
Déa Barreto Bornhausen
�agradece'[lcio o apoio'

Dia 24 de outubro (Cecflia) Tarnawski pres:tadd pelo "Oorreio
Cléber, filho de Luiz Dia 10 de novembro. do Povo" na Cperação
Fernandez (Oarmelin- Fábio, filho de. Valério Criançlil 2, "mediante à
da) die Cliveira .

.

(Elita) Wolodozelik pr:estação de serviços de

Anl·VerSarl·antes
.

Dia 29 de outubro Dia 11 dei novembro grande utilidade para a-.

'" Cleiton, filtfo de.Wal- Ricardo, filho de lngo promoç�o,. que tinha co-
Aniversariam hoje, sáb. • mor

..

(Adetrria) Bor-. .

Luiz (Nair) Fock mo obJetivo fundamen-
, Sra. Cecma, es:posa nhausen Jaime filho de Clfm-

' fal Ia criança de nossa

do Sr. Alwan Karsten . MarIa, filha de Pedro 'pio (I;ani) Belarmino terra".
Sr. Camilo Andreatta '(Anita) Medeiros Dia 12 de n'ovembro _

..
_

Sr,a. Alarde Alzira, es- Dia 30 de outubro Cristiane, filha de Luiz
posa do sr. Alfredo Fransleli, filha de: Arr- .

(Irene) Spézia
"

Desembargador Alfredo
. Langer ton (Cecrlia) Maffezzol- Jaderson, filho d.e Cri-' Zimffter
Sra. Esmeralda Sch- II

-

..

(fes (Irene) Felisbino No dia 31 de outubro
mitz Vegini Ola 03 de! novembro -

Alessandra, filha de E- de 1980, 'faJeceu nci Ca-
. Arminda Küster,' em Débora, filha d'e Sér- . gJdio (Vanda) Pedri ipital gaúcha,

_

,o desem-
Rio Cerro" glo (Dulce) Ulrich Os gêmeos Thiago e bargador Alfredo Zim-
Sra. CeoHria Meurer Roberto, ,filho de Hil- ,Tharsa, filhos de Mau- mero A noUeia em sr te-
Mannrich, em Atalanta berto (Ruth) 'Koegler ro (Dulce' Maria) da ve repe'rcussão entre
Sra. Celina Winter Bar- Alexandre,' filho' de Rosa . 'pós, apenas em detelrmi-
tel, 'em Ponta Porã-MT Nercio .(Leonora) Krü- Vanessa, filha de E:de- nados c,rrcul'os. Promotor
CrIando Panstein ge·r mar (Maria de Lurdes) Público ao tempo em

Aniversariam amanhã' Dionei, filhode Dionr- Eggerf que Juiz de Direito da.

D. Zulmtra Coutinho. slo (Veneranda) Flo- Fernanda, filha de Cdi- Comarca o -dr. ·João Tho-
Müller rlano

. .

Ion (Iria Maria) Fraga maz Marcondes de Mat-
Regina ae Fátima Mor- Dia 04 die novembro Dia 13 de novembro

.

tos, vindo do Oeste Ca-
bis. Alexand�a, filha de Tatiana, filhâ de Már- tarinense, já no primeiro !WEG na Brasil ExportOla 24 de novembro Raulino (Anegreth)" cio (Oilma) Marquàrdt semestre de 1952, de-. Nossa Eletromotores
Sra. Carolina, esposa Schüster Cristiane, filha de Sil- senvolvia atividade's jun- Weg comunicando sua.

do sr. Engelberto Frei- Dia 05 dé novembro berto (Emma) Eger to à sociedade, para a, participação na F'e'ira
berge,r Sic{nei, filho de Sebas- Dia 14 de novembro fundação de um RQtary Brasil Export/80, que ter-Sr. HerDert Schneider, tlão (Regina) Dias da !Wanderlei, filho' de ,Club, o que efetivamente minai neste .domingo, em
em Rio .(f'o ·Sul

,

Silva Conrado (Adelia), Finta. aconteceu, ainda hoje o -

São Paulo, no AnhembL
Sra. Selma Bruhns, em ,Dia 06 (fie novem6ro Diá 15 de novembro c1ube dedicando-se aos A Brasil Export é o maior
Jolnvlne, 'Carina, filha de José Rosane, filha de Alido seus' meritórios objeti- show room d_a America

Dia 25 de novembro Civino (Irma) Vierra (FeHcia) Lourenzetti, yos de. servir à comuni- Latina.'
,

Sra. 'Odlla L. Vieira, Lucimela, filha de lva- Sérgio, filho de José dade. _u_

em Joinville nlldo (Lúcia) Rech '(Irma) Lehnert Dante Martorano, As-
Sra. Hermrnia, esposa Snvia, filha de Florindo Dia 16 de! novembro sessor Especial do Yice- Crisma e Comunhão
do·" Sr. Santos Toma,.. (Stanlsl·�wa) Pessatti Renilda, filha d� Arno 'Governador Henrique Nesite final de novem-
se'"

.
Leoberto, filho de Ro- (Rosita) Holz Córdov:a, dedicou ao Hus- bro, .oentenas de jovens

,Catarina, filha (Ie Jose ,Iando (Refiria)· Wehr- .

Dia 17 de novembro tre extinto extenso' 'arH- e crianças j,araguaenses
M:' Scheuer meister Tatiane, filha de Clodo- go -' AIfr'eCl'o. Zimmer, -

reoe'bem o Isacramento
Alessandro Alcides Alexand'ra, filha de A- Véu (Marlene) Rovário um Des'embargador Ca- da crisma e da primeira
G'onz.aga: .

r nacleto (Anasma) Cris- Marciaria filhal ·de Lin":' tarinensa 'e'm Porto Ale- ,comunhão, )movim1entàn:-
.

'Sra. Catarina W. Kitz� tofollnl dolfo (L'Ú'cia) da Silva 9re, cont�ndo a sua' vi- do á comunidade cartófi-
berger

'

Dia' 07 de novem6ro'
. Ana Carolina, filhá de da útil desta face da ter- ca do Municrpio. A cris-

Sra. Cafa�ina Holler Nrvea, filha de Alfredo'
.

Nivaldo (Juçara) Petry ra.
_ ma será no dia 22" hoje"

dos S'alÍlos
'

.
.,

, (Verônica) Weiler Josiane, 'filha- de Acá� iA sua passagem por às 19 ho.rlas na. Matr}z
Alessan:drl:!, Cristina Lindonor; - filho de ·,Cs- cio (NHsete} Fr:ancener Jaraguá do Sul, não foi- São Sebastião e às' 1'6
(f,Qs S,antos -- " .:

_ .....
,valdo ·(Carmemf�a -SiI-. Eteni, - "f.ilha.- 'de Elmo demorada. Mas serviu horas em São Judas Ta.-

Ola 26 cf!e. n()ve��..o v.a .
- -' ,,' �' -

.:. (Alma) "Ruediger,: para deixar a marca �e de'u. E a comunhão será'
",Sr.. Osmar, Dú�I1$, __em [êSACfrO"f1I!1o,,,de ....An- ",Dia·1S·de novembro sua atuação na vida f'O- nopróximo doming'O, dia
Jofnvnre -- " '_ ,-�. . �ô'n�o,�Jurrão .. ,(Laurita) ". �R·lcardodilho '�e. ·R'Ogé- Zreandsee'edde,eCfl!JultnQ;���r. a�� _.,J30U'daàsS e8"àhsor9ahs30e:::in, S��:Sra. Vva.( Berta ,�ess- u& Cosf.a, ':� =

� ,:' .... 1'ió (Salete)' Petry
mann

. "

, 1
GrazieUv. filha:.d'� Ave- Graziela, filha de Mau- ,·J;totaryuClub de Jaraguã Igreja Matriz. ' .�

Marta: 'Irma.Tomenn. , !ibo' �)os��� - (ten�ide) ri (Maria Salete) Zan- 0.0 Swl;'
.

"

�
••
_�

Sr. Ge'ráldo � Wernin-'··
.

Duarte �. r " gheHni.
.

Aluns (fo Colégio, Ca- N�vidadle$ em vista
--atiaus' '.

'.
. , �osia,ne fill1a -!fel . M�rio .... tarinens'e, e'"",. 1942,. com.' Estamos sabendo que. :. -..��Professo,r'Holán'Cfo Mar-: �'(Marial

r

(fa Silva A�ves
'

celln<;) 'Goncalves
, . :Drs _o8 :� no�e���. .". ,

.

Dra ·27.;�ae _"ov:ém1)ro
;

.EClso,q, < filho,. .�e :José.f' "Cnm-'e�r-c'-I-a"I: orIO;,rl.anl· ', .. �I"I·I�
,

'

Sr. li.:ill<;)� F�ri:el(a Filh9. :'
.... C�rr,o§l -{Janete} _

. Fran- 11
�

c: ':f
. -"�IIIIIIII"'IIDIi.��Sr' Ärtur"Poratl1 'em .... "'zener'l' "" �,...', r r· � '-""9 C""T1'" ......,,.. "'$1 ß ,1 .

'-",,,, C'� "" .,.

Ri� 'Cerro "'� ':" .... : '" -Dlomev; ·f�'l1o- ,fie' .(lelso.
'

�.Qfi����E'!�-!"t6��.utnas 'L' da :om a"sl" tendências�. � , , -. (Ie scr" r.lo· Iga ........
_ .'Sr. José [eor:letSilva ... �

.

." (0fma\ Bassant
�

'_, � t �V3 '-," "

- ....

d' -'a má- do munáo elegante, a nova co-,. .. ,. "" ',. j .' '7 ""'I '09 � � Antes de man ar su s .

/81 d MALHAS
.

Sna. 'Ise- Norm!,!1 Joenck,..· ..u ai "'Q�...."ovemorC)... .'" � ., ,; s>.
'..

1,
_ leção ve�ão 80

. a� .�Tére.zinlila Glowatz'ki 'CarlM_ fiffin (fe- Al:inor� -, ql,ll[las._ -pa{f\,,,,ç�,n�e�q, q,on ,,'" IJARITA, produ� c a �tJahdade e�

. .,
, . " �

s
"

sulte-[)SS _ _... ..' _' - a beleza que anuncia a chega�-$10 G�rha.r1Geo�q Her-. - � - (�tJern (Ja
•

I ya _' .

Rä idei 'eficiência � bons _ da do v�rãQ. Entre na m�,d�!m�mn� em ��mDâ -

.;:. ':.. ..o�nvl�or::t� 3�,Ih.o:,.(f:p;,...n�:, �-'r; � P"'1l:7':i;!o'" 'á �uä disposi- ,Aprov�lte este passeio mes-

, Gf'�"Cd'<9I' fv!ef:lJer . -' _'J;Tlar, l)lttr:n;t\ -:r:h�I'!I�p."l-' :pn�çRs..,� ,- -

que?fvel para. COl)h�cer o a�r:�,af -28'� novemliro, -' ,," - _Gra:7lelf'll_ ffltia._-dp,:.lnr- ç49.� �,�-�, _. �� ;-. ,O" d S'I .

dáplo :dlverslflcâdo do � _ �u a
� "

•

�

, ,
-

n'./i; f fi ' Ru� Vef!ânClo a I va. Hau8 Alarlta, 'par.a este verao.
'��r:.f:l'., CAfAr-IM . Pans�ern_ "

.. ,�,.(Je, _'.JIII!'���l_�P� "?'r�" :
-

P6:�o. 33'''''a6'la80 td'a)Veg I, 1 _ 'P.erilrtho, � Jªt�uá do Su1
� Än-enOfl":Q4\ln�p.�- ... ,,\ " _MMU,..,ftI},iA '7"Cf� ::�d"Ar.., Kf' te '--7221'492 ::JI�r�9uá do _ RodovIa sC-��J,J�m 5, 'l:ele-
·;N,fJ!=lNl' �lp�'���;I'" �

.... --�...:(Ü\lIr���;����� ;:- "s�f? '
....

-n" f' �." ''', J I'
� fônê7�-'1�6'6.� ',o .•

'
_
.....

:iSF.":'�t;rwfn(')...Sl�1Art_-·, - ,"lv�m·., "'''n j'� :"'í5l�,,"_-�-::.�":...,;".'__...:...�..;.;.....:..;._____

_

_

..
,(NOSSA GENTE - NOSSA.TERRA - NO�SO MUNDO).

, (EquIpe "Correio do Povo'')

'SoCiedade' �spe
' União

Feliz da vida ficou o.

president'e Leocádio osI
mar 'Rodrigues (Fio), da
Sociedade Recreativa U-

.

nião, no bairro da Nova
Brasrtia, na noite da 14

. de novembro. Presentes
as altas autorid-ades' rnu-
-nlclpals, o dep. Octaclüo
Ramos entregava recur

sos financeiros à vetera
na sociedade, vivamente
aplaudido por todos os

söclos. E um coquetel
marcou

.
o 'importante a

contecimento.

I
. vidados especiais Ie au

toridades. Nos planos do
novo Diretor Se:ooional,
que. é advogado e dlré
jor d� Pátrla, do' Grupo

.

!Atlântica-Boai Vista�' eis
tão' a dinamização das
atividades da .LABRE, no

que será auxiliado pelo
Vicà-Diretor, que é en

genheiro da TV Eldorado,
qu� e onde desponta um

-

velho sonho já' 19:XpOSto
ao. Prefeito Vlctor Bauer,
o

-

de Instatar uma repe-
.

tldora de VHF, nõ Mor
ro de Jaraguá, onde se·

localizam as reoetldoras
de TV, que beneficiará
cerca ,de mil amadores,
com Incalcutávels servi-

-ços à toda a comunidade·
no campo da comunica

ção, algumas de alto.
sentido humanitário. Os
entendimentos com o al
caide j:araguaense já e�
volurram para um proce
dimento que de.v:en\ con
cretizär-se_, tão fogo as

repetidoras' de TV este-

_**_

Labre fem nova d1i'reção
em SC
Á LABRE -::-' Liga dos

Amadores Brasileiros de
RádIo .Emissão - Sec
ção de Santa Catarina ..:_

.

empossou 0'8 recém-e-.
,'eitos dirigentes da enti

dade, nas pessoas do dr.
Carlos Fernando Priess,
como Diretor Seccional
e dr. Evilásio Ramos
I$chnlltz, como Vice-Di
retor' Seccional. A c,eri
mônia deu-se às 10h 30
mino do último, dia 15,
no Clube 6 de Janeiro,
com a comparência nu

merosa de sóc.ios, con-

I
'

jam definidamente insta
Jadas. C Eng. Alvaro' Dip
tpold �Ünior" da Fundi
ção Tupy, de -Jolnvllíe, já
está de posse- da repéti
dona VHF, de um custo

.

de cerca de 80 mil 'cru
zelros e que será insta
lada' sem ônus para a.

"munlcjpatldaee, a qual
e apenas concorreria com

.

as despesas de energia
elétrica, ao redor de 60
cruzeiros por. mês.

Esta 'coluna cumpri
menta os -novos direto
res dá LABRE, com os.

votos de que alcancem Lions Cidade I,.dustrial,
os seus altos e meritó-

I Nossos amigos do
rios objetivos que tan- . Lions 'Clube Cidade In
to beneficiam a cornunl- Idustrilal, -comunlcando
dade catàrlnensé no cam que o recente concurso

po da rádio emissão. "Bonecas Vivas", alcan-:
_**_

çou um' resultado llquldo
de Cr$ 203.434,97, que
será aplicado em cam

panhas de'assistência a

entldades e' pessoas ca

rentes de nossa comu

nidade.' Bola branca aos

amigos Leões ··e Doma
doras.

Uma noite no Hawaii
A Aesoctação Atlética

Banco d9 Brasil realiza
no dia 05 de dezembro,
às 22 horas, em sua se

de. -"Uma Noite no Ha
'\vaii", com

.

o Conjunto
. Pop Band .. C tr.aje'= típlco
ou esporte'. Como noví

dade, d:esfile de modas
da coleção verão 80/8.1..
Reservas de mesas.' no
Banco'do Brasil, com a

diretoria. Prometei ser um
"su".

_**_

Usfas Tlelefônieas
Já clroulando em todo

o Estado as listas tele
fOni·cas para 1981 e, no

vamente, apenas da pro
messa, Jaraguá do Sul
continua figurando· 'em
"Outras Localidades", a

'pesar de ,sua crescente "

pujança econômica. Es
tá na hora de sermos

reconhecidos...

_.*......

r�--' ,
,

o

_**_
.'

Adesguianos
/confraternizam-se
A Associação dos .Di

plomados da EIScola Su-
.

perior de Guerra, promo
'\leu ontem, sextta:-�eliJ.a,·
no restaurante Tante Fri- ------------

da, ,em Joinville, um jan-
ItBiJ1' festivo 'para re!-mi r
Itodos os companhle'irosl

. adesguianos,
.

com a len
trega da bandeira da A-.
.'desg e palestra do jor

. 'n�nsfa Moacir Aereira.
C jantar reuniu os 'mlmi
cfpi,os de Joinvillel, < Ita--'
jar, Jlalraguá do Sul, Cam

po Alegre, São Bento do

Sul, São Francisco do
Sul, Schroed.er e Coru

pã'.

o Curso ,Científidp em
.

1944 e a conclusão do
curso de D.ir-eito,', em
1949, pela Faculdade de
Direito de Santa Oatarl-:
na. Trinta anos depois
ele voltaria a 3 de no

vembro de 1979, para
festejar a formatura, fa
lando e saudando em no

rne de seus companhei
ros, o Reitor Ferreira Li

ma,
.

formando-se advo

gadO' no ano em que se

comemorava: o oentená
rio de Rui Barbosa.

Soubemos, agora, que
era menlno pobre, com

a morte -

prematura do

pai. Trabalhou no Labo
ratörto Raul Leite e de

pois como Professör do
Ginásio Oatarinense, as

segurando os resultados
Para aos 25 anos, alcan-,

,

Içar O' bacharelado em

éflrelto.

"A fibra", _ diz O' ro

tariano Dante Martorano
,_ "o poder de sua von

tade e vigor de luta, e

xatamente por, testados

,np sotrímerão, fize�am
de sua vida, na mOCida

de, uma das mais be,las

hist_Qrias de Plor.ianópo
lis".

. Jaraguá do Sul assi
nalou os feitO's do ilustre
extinto em sua comuna,

,especialmente os rota

rianos, que IÇlmentaram
Ia sua morte aos 55 anos

de idade;
_
..
-

-�.-

para o próximo ano de

verão surgir novidades.

ria área 'de assistência

social e de amparo, com

iBJ construção' de obras

que' vlrão ao encontro

das necessidades. dos

[araquaenses menos fa

vorecidoS.. Em socieda
de..• _-_

! i _.{
_!'*_

TarnaIWskt de chorinho
novo·

F,elizes da vida os a

migos Né.lson. (Cecfli�)
Tarnawski, com· a che

gada, nó dia nove' d?'
corrente, de Ivan, nasci

do no HOlspital Mate'mi-
.

dade Jaraquá.. vindo jun
tar-se as irmãzinhas Sô
nia e Flávia. Ao casal

Tamawski, os cumpri
mentos da coluna. pela
vinda do pequeno Ivan.

-*._

INiOV8I Ex!ti&n�ionista '.
'

As nossas boas vindas,
a Arlete Boos,

'

embora

que um pouc'õ tardiàmen
te, assumindo 'o dargo
de Extensionista Local

da Acaresc de Jaraguá
do Sul.

nha da Almenal!; -na I

greja Evang'éliéa L�tera
na, centro, às 16 horas,
es jovens Antônio OIIvio
Darem e Elzira Jordan e,
'às' 17h30min, receberão

las, bênçãos pelos. ses

senta anos de casamen

to, O' casal leitor assíduo
,deste [ernal ,Rudolfo
Dornbusch e Ella Hens
chel Dornbusch - bodas
die diamante; .nal Capela
Santo Estêvão, às 17 ho

ras, Martinho José Henn
e Edite Lúcia Plnter, e na

Barra do Rio Cerro, às·
18 horas, Valérlo. Mader
e Marlene Dalsóquio. Es
Ite jornal deseja a todos,
felicidades!

Mate as
Saudades no.

,
, Gartenhaus

_.*_

e pelo telefone 72-1553
Restaurante

Uisqueda
Pizzaria/lazanh�s
e Confeitaria

GARTENHAUS -

Getúlio Vargas, 847

Feira ele Livros
Está sendo reaJjzada

laté. o dia 29 des1e mês,
a VII Feira dei Livros da

G'l1and:e Florianópolis, já
tradicional, promoção
conjunta da Editora e

LivJ181ria Lunardelli e ou

tras editoras brasileiras.
. Mais' de cem' mil livros

iEl,stão, à venda.
_**-

.
,

,

CasamentoS! deste
sábado
Na tarde deBIte' sábado

quatro enlaces'matrimo
niais serão rie,alizados
em Jaraguá do. Sul, a

gendados pela cóluna,
oada vez mais informati
va pelo trabalho unido
da . equipe' que a edita.,
Na Capel'a Nossa Senho
r,a Aparecida, às 15 ho
naiS, casam-!sel Luis ear-
'Ios Fodi e Inzete Terezi-

Casório chie em
Pomer:odel
Lilian e Ufio, filhos de

\tradicionais . fammas das
sociedades jaraguraense
e pomelrodense, unem

se. pelo matrimônio nes

fe sábado, dia 22, na· I

greja Evangélica de Po

merodle..Centro, às '18h.
LIIian 'e a 'dineiltal filha do
'casal Arthur G.G. Gumz
e Edelfraug Bau.er Gumz;
radicado em Rio Cerro

II,
.

e UrJo, fnduS/trial, é
filho de Adolfo . Utech SI

Wally R. Utech, r.esiden
te em Pomerode. J;ste'
casamentO' que movi
m'enta nesltel sábado a

socieaade de'stes
.

dois
vizinhos municrpios, tem
a apadrinhar os atos ci
vrs é religiosos, por par
te da noiva, os casais
Dr. Vitório Alitair L'aiZza-.
Iris lei Sra, Dr, Berto Eh

lert e Sr,a, e Dr. Nélson
'Eischtãedt e Sra., a, pelo
lado do noivo, os casais
UdiÓ:Utech 'Ie Sra, Uvio
Uitech lei Srta. Enia Rau,
e Dr. DlalVid Co'IIemann e

Sra. Haverá recepção
aos' convidados no CILibe
POmi9!r:ode'-Cultural Re�

.

creatdivo e Esportivo e,

daqui, ·Ii coluna envia
seus cu'mprimentos ao.s

nubentes 191 de!TIais �ami-

Iiánes.
. - � � _. ...

.. ,

. '.

I11•••eUI••U _.'••1_1:1" �

. Ag<;>ra na Reinoldo Rau,. 626, aten-
. dendo diariamente, Inclusive 80S sába

dos até às 18 horas e aos domingos. e
feriados das 8 às 12 horas. Demons,tre

seu carinho. Ofereça nores da

,,'FLORICULTURA IMPER,AL;_

Seu problema de roupa
,suja Jã era.,CIRO'S ,tem a

sOluçãp'"Efieiente! ,.

.�
,

Decorações para casamentos -' .pec;,�r,ações
para Igrejà_s .... DecoraoÕés para clubes.,.... Arranjos

para festas � Buquês'em geral.

Plantfts ornamentais.
�.

\ ATENÇAO: Nlo lemos filiais

JÓiAS?,
PRES.ENTES? ,.,

SO NO,., .i,� �
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rudolfo Dornb�h - Elia Henschel Dornbusoh
-

Jaraguá do Sul vive neste mês de novembro- .

ac.�nt�cim�ntos raros. e que dizem de perto, à pró�
pna hlstôrla do Mumcrplo, -orgulhando a comuni
dade

.

pelo
.

muito que têm eontrlbuldo à formação
e. enrl_9ueclmento desta mesma história, pelaparti
cipaçao no desenvolvimento da ação progressista
que se verifica no Municfpio. __ .

A�ora, nos chega ao conhecimento, a come

mOliaçao dos sessenta anos, de casamento (Bodas
de Diamante) do simpático casal, Rudolfo Dorn
busch e Elia Henschel Dornbusch, leitores -ferre
nhos dieste jornal desde à sua fundação. F"oi no
dia 20 de novembro de 1920, portanto há 60 anos

- . ..'
,

que na entao- mClp,lente Jaraguá, que o casal ju-
bilar unia-se na Ig�eja Evangélica Lutherana cen

tro, de cuja união n-asceu Mel�nia, casad� com
Otto Kuchenbecker. Dois netos - Astrit, casada
com Errai Schmauch ,e Ermes, casado com Miriam

, Wacholz - 'e 'dois bisnetos - Charles ,e Karine -
.

comple:tam a �amrna que, feliz, junto a amigos,
comparece.às 17h30min deste sábado, dia 22, na
Igreja Evangélica Luter,ana, centro, para as bên
çãos, pelo alcance 'de tao ,longos lanos de vida
matrimonial.

.

. O casal, que se Cfe'dlcou quase que exclusiva-
" mente à exploração agrrcola, nestes anos todos,
!eside, afualm'elnte n� rl:lá �o'lnyme, n.o 2.460 (fun
dos). Aos 13 anos de Idade, o sr. Rudolfo exer
ceu funções junto a CerveJariá Cre WJlh;eim Walfer.

O grato acontecimento ocorrido quinta-féira:
ella 20,_será comemoJ'1ado hoje, ap6$ as bênçãos,

'

no Salao Vieirense, 'reunirfcfo familiares e convida
dos.,

.

.

Sumamente f�liz em registJ'1ar esta passagem, o'
"Correio 'do Povo" cumprimenta ao Sr. Rudolfo e

Dona_Elia, e familiares, com carinho e admiração.
Para6éns! .'

,

,

Estado de Santa Catarina

.

Prefeitura Municipal de- Jaraguá do Sul

Aviso
. Renovando. os ,constantes apelos feitos' à popu

lação, atravês da imprensa' f.alada e escrita, a Pre
feitura Municipal . avis!=l a todos �roprietários ou

adquirentes de terrenos não legalizados, junto a

esta mu'nicipalidàde, para que, até 'o dia 3j de de
zembro de 1980, regularizem a situação dos seus

imóveis, pois, a
-

pártifdessa data, não serão á

ceitas requerimentos relacionados com' terrenos

·rrreguJa�es. '
.f' i-�

Á Prefeiura Municipal, tentandQ evitar que no_'
Vias irlieigularidades não· ocorram na comerciallza-

. ç�o de terrenos, avi�a a.os ,interessados na aqui-.
sição que, antes de assumirem qualquer compro,,:
misso de compra 191 venda, procurem o Departa
mento comp'etente'desta municipalidade p1aira .se·
inteirarem da regularidade Ol! não do terrenó.

Jaraguã do/Sul, 14 de novembro de 1980.
. ;._-.. .....

VICTOR BAUER
PrefêÜö Municipal

-,: ..

.'

SEMANA DE 22 A 28 DE NOVEMBRO DE 1980

. OS' Despachos do Dr. Prefeito

O dr. Oarlos Moacyr de Faria Souto, advogado brilhante
e ex-Prefeito de ltaocara, no Estado do Rio de Janeiro está
de volta à .suá cidade. Não é mais o burgomestre dessa en- .

cantadora urbe, mas o povo lhe tributa as homenagens que,
com justiça lhe são devidas, pelo embelezamento das mar

gens do famoso rio Paraíba. Não é sem rázão que se diz

que quem já foi rei, nunoa perde a malestade.,
'

.. Tornou-se mundialmente conhecido pelos seus despachos
prefelturele, dando cunho humano aos escritos que lhe eram

encaminhados para apreclaçao e declsão. O nosso semaná
rio durante longos meses transcrevia os despachos do dr.

Prefeito, que eram muito comentados durante a semana.

Nosso leitor Antonio de Pádua Pereira,' ex-Prefeito de
não sei quantas municipalidades catarinenses, homem de
confiança ainda hoje exercendo elevado oargo na Secretaria
do Oeste, na Capital do Estado, com Jreqüência reclama a

coluna contendo os despachos, CIos quais nos 'restam pou
cos. Mas o dr. Carlinhos; quando em atividades em Petró
polis, certa vez respondeu a um' telex, prometendo enviar a

coletânea ainda existente em seu poder. De modo 'que exis
te a esperança do retorno da apreciada. coluna.

Hóje ele dirige o. Informativo - BAll � Boletim Aoa
dem'ia Letras Itaocarense,. cujo 7.0 número esfá em nossas

mãos, e de onde transcrevemos o conteúdo da primeira pá
gina:

"CARTA A UM AMIGO

Meu querido e di_stanta amlqo,

Escrevo-te sentindo a aolldão ao meu redor. As pessoas
que vejo através os vidros da janela, passam ,apressadas co

mo se o mundo fossa acabar daqui a poucos momentos.
Oada um com �eus pensamentos, seus problemas, suas am-

bições.
.

Cada um no seu próprio estágio de vida. Quanto à mim,
após vive! estes longos 66 anos, compreendi que o tempo
nunca se perde. A vida, sim, esta val passando, passando,
passando até que um dia... •.. não �averâ mais dia para
ela. A vida começou; .• e aoabou. O tempo... continua

.

sempre Igual, sempre inexorável. Um escritor jli
.

disse que
"o tempo não se perde, nem se encontra. � a vida, peda
ços maiores ou menores da vida que .se vai perdendo".

Cheg'ará o dia do "Balanço Gerai". e, só entao, sabe
remos se vaieu à pena nossa rápida passagem por este
Mundo que, '�o prlncfplo, era de Deus. Depois que o homem
assumiu a liderança dos animais e esqueceu seu Criador,
foi abandonado à sua própria sorte. Afinal, nem tao grande
foi seu pecadO: comeu um simples pedaço de maçã. Maldi
ta fruta' que nós lançou em tão grande abismo. Um abismo

qua se abre cada vez mals di'a à dia, cO'rh o egoismo da
oada um, com o desamor ao próximo, com

.

a ambiçAo de

riqueza, de domfnlo, de ·poder. � este o Mundo de hoje que
val se aproximàndo do fim. O homem, a mais 'perfeita cria

ção de Deus' se. autodestrulndo, dedicando a Inteilgência, o

raclocrnlo à maneira "mals fácil de viver", à manei�a mais
fácil de explorar seú sem�lhante, à manelrá mals eflciente
de matar: Vivemos, hoje em um mundo que nao aprecia o

verde da natureza, o crlcrllar dos grilos, a chuva caindo so

bre a terra, as'estrelas brilhando na altura celestial. .'. O
"

.

hOl1)em de hoje nao vê ma:ts nada disto.

.Pobre homem que nem màls' sabe andar à pé.;. Hole,
o homem é um escravo total de tudo que ele próprio criou ...
e nAo há mals sarda. Quanto mals crlar, mals escravo se

rá. Não era este o Munêfo que desejari,a deixar para os fi-
lhos.

-
..

"Queria pertencer a um Mundo
Onde os homeri" fossem Irmãos -dos homens,
E que em cada corpo um coraÇao ,pulsasse•..
Um Mundo diferente
Mundo de Verdade, de P;erfeiçAo; de Amor ...
Este seria o meu Mundo, tão diferente da Terra.'
E ele existe lá no Infirilto -

Governado por Deus entre a� 10 bilhões de g,aláxias
Conhecidas,
Mas, não conhecidas! .•

Poesias Perdidas, de F. SOUTO
Veja querido amigo porque sinto a solidão ao meu redor..

Mas não terei aue esperar multo tempo para satisfazer meu

desej9, estou certo. E, uma vez liberta do corpo a alma
subirá célere, e, pela Janeloa aberta galgará os mais remotos

planetas. Lá encontrará ao lado d'Ele aquela pequena mino -

. ria que, na terra, cumpriu a unlca exigência para ali entrar:

foram bons.. � tudo que o homem precisa, e é tudo que ele'
não tem: bondade.

Adeus amigo. Lá fora. está frio e as folhas secas.estão

caindo, bailando no ar em direção ao solo ..... Como' é belo
o clllir de uma fol�a seca ..•

Do amigo de sempre
F. Souto"

.Eis â carta dirigida a todos os amigos distantes do dr.

Carlinhos. Estamos no rol dos que, também, s�encl'aram,
por razões l1em sempre- as. mesmas,. Vez por outra dávamos
o ar de nossa graça. E só. Mas pa�a o dr. Carlinhós isso
era pouco, porque,' como Prefeito, tinha um mundo ,inteiro· à
sua disposiçâo. Era disputada a figura do potrtrco porque o

alsputador também recebIa 08 "royaltles" Cfo mundo lumInoso
de notoriedade. Conclufdo o mandato, fez-se o silêncio que
só os homens públicos sabem sentir.

.

Mas o dr. -Carl:lnhos' soube compensar a solidao de, que
'fala, pelo 'trabalho que vemos estampado .no BAll., Isso nos

'lembra parte da palestra de um religioso. Referia-se ele' aos
anos màduros do homem. E lembrou um homem solitário
como o nosso misslvista.' Sempre acrescentava anos à vi�
da. .. Até que'descobriu 'a fórmula mágIca de acrescentar

vldá aos anos. �.o que faz o dr. Carlinhos' com a sua car':

ta, que haverá de gerar muitas outras. O "mui 'amigo" será
o AJtligo; E a solidão 4elxarâ de .ser a solldao.

Os Amigos distantes do COßREIO' DO POVO

da Jaraguá do Sul - SC.

Comendador - Heinz� Rodolpho Kohlbach

O novembro de cada ano já
passou para o rol do mês em

que os Kohlbach comemoram

os seus natallclos. No dia 15,
que além de ser um

'

sábado

e comemorativo aos clvicos
. anseios' da Pátria, foi para as

sinalar o aniversário de Wil

son, o "Bibi". Dia 16, o fv'!JI
ton, também conhecido pela
alcunha de "Neco", ocupou o

,.domingo para festejar o seu

natalfcio. Eis que, agora, no

domingo de amanhã aniversa

ria o chefe da casa. � 23 de

novembro. E Heinz Rodolpho
Kohlbach, completa O seu' se

xagésimo ano de
.

vida. Em

1920 viu a luz do dia, em I?er-
11m, na Alemanha.. Hoje é ci

dadão brasileiro. Não tem mais

esse negócio, de "braslletro
naturalizado ou declarado". A

lei nIvelou a todos, porque
iguais são . seus direitos e o

brigações. � brastlelro e só

Isso deve figurar no documen
to de identidade. Desburocra
tizado antes mesmo do Minis

tro Hélio Beltrão.

Quem já vive há mais de 30

anos .em Jaraguá do. SUl co

nhece bem o aniversariante.

Casaélo com D. IIse Goetzke,
teve os filhos que menci0'1a
mos, hoje cuidando do com-

. plexo Industrial que se levan-'

ta na colina e que se agiganta
a cada dia que passa. O

Kohlbach, pai, também, lá

comparece, mais pela fo'rça
do hábito, ele que sempre es

teve acos�umado ao trabalho,
de que dependIa o seu pãß
oe cada dia. Enfrentou anos

bicudos que não se deseja a

ninguém. Eram os tempos das

transformações polrtlcas e so

ciais e as Instabilidades dos

governos aaqueles dias. Não

era fácil sobreviver ao ribom-

sabemos dizer quantos foram

os rádios que precisaram do

"doutor" para endireitar o

"rabo quente" (rádio sem an

teria, de recepção local) e pe

gar rnals um capítulo do "Di

reito de Nascer" e outros tan

tos sucessos. Os negócios
prosperaram e o local acabava .

sendo pequeno. Foi quando o

finado José Panstein construiu

o seu sobrado na Marechal.

Uma vez tnstaladc, desdobrou

as suas atividades para o fa- .

brico de dfnamos e motores. -

Cresceu o negócio de tal for

má' que acabou n'a colina dos

dias de hoje, produzindo mo

tores,
.

geradores e bombas

para agua. Em 1980 receberia

pela sua dedicação uma dls-

\ tlnção pelo melhor motor bra

, silelro. Logo a seguir passa
,

ria a ter o controle acionário

da Companhia Máquinas Fa

mac, hoje �Irlgido por d. IIse,

sua esposa.

A sociedade local reconhe

ceu o seu trabalho, passando
ele e sua famflla a participar.
das entidades sociais e es

portivas, tornando-se· 'membro

do Rotary Club local, sócio do

Az de Ouro B.C., do Baepen
ai e outras entidades que não

nos ocorrem agora. Também

não sabemos dizer si go'sta de

futebol e que seu clube pre

ferIdo seja o "Mengão", o Vas

co ou o Corlnthlans. Mas isso

filei bTtpc)Jta, �rque .gosto não
, se discute e fim de papo ...

O Kohlbach hole está rea-
.

Uzado. Em termos, dlzemos .

Reallzai:fo porque acreditou na

sua capacidade profissional,
Multa gente de canudo tem

que se curvar perante o ho

mem que tem a escola· da .vi-

, da. E venceu. Isso nAo quer
dizer que deixe de trabalhar .

Tratlalha, sim, mas segundo
os. seus -ditAme!;). Hoje ele divi

de o seu tempo entre uma

laa à fAbrica "para ver como

a� coisas andam", lê <) seu

Jornal 'no gabinete da presl
�êncla, troca Idélás com seus

flltlos e auxil'lares e, depois,
Cfeclde I!I segun(la parte do

seu 110fârlo: uma voltinha à

Fazen(la Kohlbach', em Campo
Alegre; uma visita 'à Praia A

legre ou à Praia do "Mister

Grant" ou enfurna-se na coll-

bar
....

dos canhões das sucess'l- na, a outra, onde
.

mora, para

vas revoltas. TrabalhOU na, aedlcar-se à recuperação d�
Casa Sulssa' Cfe Eletricidade, rádios receptores velhos, can-t
de Alberto Bolllger, em Curitl- saClos, carentes de tràtamento
ba. Um dia desceu na esta- e afeto ..� o "hobby" dos seus

ção férrea de Jaräguá, 'pron- alas, remanescendo em. cada

to a começar mals uma etapa. lance a sua tendência para a

Vinha com uma mão na frente· eletrO-nlca. Para quem não sa-

e- outra atraz, 'para �Izer figu- be, podemos 'Informar que pos-

rádamente que esta,va . "pron- sul -por volta de 10.000 válvu-

to". Começaria tudo de novo las, que adquire onde pode
e vontade de trabalhar não lhe po'rque já não se fabricam'

faltava. Foi ,o começo .' da vl- muitas. Mals de 70 r'àdios es- .

törla que ele hofe cultua com tão recuperados, dos mais va-

'todo o respeito. Na esquina r1ado� tipos e estilos, todos

(Ia Epltâclo
.

Pessoa e Prof, fúnclonando impecavelmente,
Estherla Lenzl Friedrich, hoie que em maior .número serão

uma luxuosa residência' estill- expostos na construção que
saCIa, estabeleceu-se como rá- amplia 'no "Morro do Carvão",
dlo-técnlco. Era o tempo do como uma espécie de Museu
rAdio como hoje é o da tere- do Som de todos os tempos,
visão. Uma· verdadeira co- motivo de admiração e curio-

queluche daquela época. I Não sidade das futuras gerações

(e porque não a atu8l1'7� que

tão, pouco sabe da transmis

são do som dos anos 30 para
frente.
Soube distribuir convenien

temente a destinação dos lu

cros de suas empresas, apro

",eitando os incentivos e os

abatimentos do lucro para en

tidades de ensino e cultura.

Isso lhe valeu um' r�conheci
mento todo especial, a ponto
dê Integrar a Ordem do Alba-

troz, no grau de comencaçor,
título, aliás, que pouco usa,

mas que seus amigos e BI po-

pulação reconhecem como le

grtimo, pols; contribuiu de

modo efetivo na elevação da

cultura em nosso Pars •.

O Comendador Heinz Ro

dolpho Kohlbach, ele, aliás,
não gosta de títulos pomposos,

hoje contempla da: suar obra"

paelentemente aücerçadá no

trabalho diuturno'e a vigia de

longe pelo muito que repre

senta para a sua realização,
porque lhe ,Importa não a: der-:

rofa e sIm a vltórlá, que seus

filhos tao bem souberam a

'pren(ler come a liç'Ao suprema
oe sobrevIver cercado de ou

saila tecnologIa ..que desafia

o seu grupo IndustrIal.

Parentes seus, parece-nos
dos Estados Unidos da Améri

ca e da Alemanhà aqui já' es

tio por' cerca de três s.ema
nas, convivendo cOITl o nosso

homenageado - o . Comen

dador Helnz Rodolpho Kohl-
-

bach -. tão ,'benquisto em

nosso melo e' que estão ado

rando C) gostoso "weet< end"

!exter'npQIrAneo, aproveitando
conhecer os palses vizinhos

ao Brasil 110 cOne sul e visi

tando o colosso mundial. - a

.represa e a hidrelétrica de

!taipa, a maior do muhdo con

temporAneo. De fontes fide

dignas sabemos que
/

os ilus

tres visitantes, embora falan

(lo trnguas dIferentes, estão

"adorando" esse suspense que

s6 fInalIsa com o aniversário

Clq parente HEINZ RODOLPHO

KOHLBACH, o Comendador da

Ordem i(fó Albatroz, a Insfgnia
maldr' que poderia o homena

geaCfo aa semana ,receber na

sua tao vital ativIdade em nos-

8"8 bOmunà.

Kohlbach é um homem po

livalente. Quem sabe nOs es

conda outras facetas interes�
santes de sua vida. Mas a ver

dade é que, dePois de lutar
-

por muitos anos pela sua pró
prIa sobrevivência, hoje ele

ajuda ,8 outros tantos, seUs

semelhantes, a ensinar a ven

cer, com humildade, a con

quista da vida.
Nós estamos tor.cendo para

que escteva um livro e nos

dê o direito de sua dlstribul

Çao, para que possamos par

ticipar desse )pacto' de distri

buiçao da riqueza que a hu

manidade ainda não aprendeu
de todo:

.

Parabéns, Companheiro
.

Kohlbach, pelo multo que vo

cê fez em prol de Jaraguá do

Sul.
E.V.S.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, Quando. �e.� aete-anat iso, c.hego à .concl usão
• tt-",'�"
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�Iel que tornel-me .leociMamenrte· aquele personapern
- .'

_ III"" u

'r!d:rcuJG" de �,elso:� aodri!iJ,ues:"O�,ldiornta da ,Obje-
tlvld?de,_ POIS, mlnha' giente, -estou' encontrando 'A •

.
" =Ó,.Ó. " " "

-

� água,

exp!lcaçoes stmpusetmas para problemas que-os
O

- S�SI -::-. AgenCia de
. paz dle:·resi�tir sem alimen-, Quando o', organismo

s�b;JOs gas.tam heras -e metáforas infindas pal1a1-ex-
J�ragua do Sul� ten�1o em -tos durante' algu�, tempo , lYe�de multa � água temos

plicar. ,VISt� ? aproxrmaçao do FaltandP:'he. , aqua, .. ��. \-1m "caso de ºe�id;;a�açãó.
. �' ,

, . :;�. '- ,

verao, ep?c� :m ,
que au· tretanto nao ç0l:!.se9ul'rI,� Um:à: perda de' -10% d:a! á-

Vejamos, por-exemple, o caso' de
.

�elij'ã;.�:re- ment� a IRc�gencla_ drei ca- , .s�breviver rnaís de quatro gua corp70ràl
.

já' é séria

to P
-I"

sos de desídratação cau: dilas.. r:nas uma perda acima de
,

"',' erguntaram ao Mlnlstro StábiJ.e' o que esta- sad� pelo f?r:te calor, esta. -sabe-se que um o,rg�- 20% é mortal.
va aCionte�endo com 'esse produto, que' ," desapa- r�allzando Junto aos usuá- 'nísrno normal.contém 70%

-

A desidratação
'

e' muito
receu -do mercado, icflepois reapareceu vindo, -da di d

-

A t.
' ' rJo,s e I epen entes que, <;Ie'água.., mais frequente ,no verão

'rQ/ein ��a, ,e maisvurna vez, voltou a desaparecer fnelqyen.:tem os curs.os" be.rn As necessldades, ,o,este, perquer-
'

pára, ftnalmente.: voll1alr aos supermercados a 150 co t �

ai
. m? jun o a-propri�a� ce- , llqutdo no

.
organismo, au- ,_,... A temperatura dál á-

,

. cruz rros- 0- quilo. � ,mumdade, �ma campänhe mentam -ä proporção que gua é mais alita e favorecle,-·

,"
-"'k-' '. ,,�.' de e�clareclmento e pre- ele o perde em conse- ce a reprodução de- bac-

.

. _

O Ministro deu cinco nós cegos na língua, ta- ,yençao. Fol�et?s co�nteri- quêncla do excesso .de térias que clrculam atra-
lou �m frustração d.ê' safra, em demora do �elijão do dados sxpllcaãvos da suor (Cilimas quentes), d�e vés dela.

I
das a�uas, em delelto:s dlo es�oque regulador, em· m.oJés�ia eSltão sendio, dis- võmitos,; diarréias, doen- --- oS- alimentos sei es-

I'r:�uçao do estrmulo .ofi,c:ial !para o. pilalnNo, etc, e ,!nbuf��s, e, ci�m� !orma ças infecci'osas, febris tr8(gam com mais facilida-

, '

,;(�
,

. dreLUbl�dade publica, re- letc,' Em condições nor· die a medida ql:Je a tempe-

E
-x- produzilmos em seu 'tode mais ,existel uma taxa mí- rartura,do ambiente 'sobe e

m nenl:lu� momento-disse' que o' que! está amen'sa'
.'

.

a,.contece,ndo é.. que cada vez há mais gen"'e'i na'
'gem: nima que deve s'er man�ida favol1e'cém a multi:plicalção

d
'II ,D�SIDRATAtÇÃO todos os di:alS sobretudo de bactér.ia.

CI ade c'om�endo feiJão ê mrenos.gehte�no"caÍl1po O corpo, humialno é ca- no que diz respeito às cri- ,- ,O '''''alor' .fa.c'I'I'lt,a a

plantandio. Exatamlente o que' está acontecendo
""

c�m o. leite, e "181.'.oar�e. Toao mundo quer man-
cri:8tção de mo.slcas e de

telga, logur,fe, leite tipO A e filé minhon, E é uma

.

Estaria' morreu'do' nosso
ou:tros� inseltos que quando

coisa curial, mas pre'cisa Sle,r aito q\-le! esses pro-
pousam em fezes, alimen-

dutos vêm da,va.0a,e:.do boi que 'Ieyam quatro
.... �

,tos lestragados, lixo etc ..

anos-'a 'se tornarem adultos, E n,inguém mais es-

- patflotlsmor I�vaíu nas patas o� micró-

tárquerendo'imobilizlaIr:milhões de'm!eltros de cam:'
bios causadóres da princi-

po para criá-los, se com um hectare' die terra ml-

Prof. Paulo Moretti pai forma de' desidra�a'ção

ma praia deserta, a gleinte fi,c!a rico' trans.forman- �ode pane,cer estranha a pergunta, :entretanto;
e os deixam nos, alimen-,

do-o em 25 lofesl i'urbanos", �," � convem que a façamos para nos ,situar na exata tos; nó bico !él!o bebê e em

.

'
" � .posição em' que 'rios, encontramos faloer ao com- qualqÚle:r parte onde' to-

.
.p_Jeijão a 15.0 cruzeiros o quilo nãó, motivou pr0n:'is�o em que se ,cionfigura ,no�sa condiição die

cam.

!llnQuérn.. para plialnt�-Io, mas abram um concurso
brasileiros ciosos dós deveres atinentes ao, nosso

. __; A �empe'ratura eleva-

de dahlóg�8:fo pelo salário mfríimo e a quadra on- .

i'deal die' servir à Pátria em que nascemos.
da: provoca maior p!eJrda,....

d� se l'ie:allzar e,s"$la pripva ficará interdiifada.. O
ESlar,ia monendQ' nosso patriotismo? A cada de água pelo, suor.

leite a. vln�e e tantos cruzeiros o'quiíó, nãó ani- . q�al a n�s:poslta... Todavia, é "e�:�� u"m� tipo de' m,?r-
,'Esses, fatores' são res-

mo� nlRgu�m �criar U!llB vaoa, mas úm anúnci'o
te que nao pode ocorrer, nlem por inação e mui-

" ponsáVle:is' pelo . aparéc,i:

d� Jornal dlz�n'�o que.�eltieirminaaa inaúst�ia pre-
to menos p'or falta de combatentes. AI,te,rações menfo de um maior num!ef-

cisa de um vigia, mobilizará ,centenas oe da/ndi- �e c?mp�rtamento podem',ocorrer, mas que'e'las, ro de' doenças infecci'osas

d�tos ao salário mfn.imo. jamlals selJ�m reflexo-evidente da faJta de vitalHda- que Isão' causas de desi-

*-
de e ausência' de vonladlei. "",

' dratação,
.

AIi�S, o Jjrasil,eiro�rbáno' tem um sagrado ,Arquivar Utulas, dormir e sonhar sobre louros' Sintomas die

horror por tudo quel prod�z alimiento, Ele é càpaz cOhq�istados é uma'atitud� muito� clômodia,
.

mas desidratação
de encher a casal e 'o qUintal de samambaias, e

tambem poderá ser comprometedora 'Ie' sê-Io':á na Rerda de peso, diminui-

folhagens ·e: ter quatro ou cinco ca'chorros e' ga-
medida exata em que _nos eScjueC/ermlOs dei valori- ção de urina (palra com-

tos, mas é Inoapaz qlel plantar um pé dê' chúchu
zá-Iols e ,de multipl,ica-Ios. , ,'. '� pensar os Hquidos perdi-

ou de criar uma galinha.
' _!

'

_

O itesteillíúnho de lutas ß; vit9riqs n,ão: ba,sJa dos peloS' vômitos e e-

_*_. que conste �'e nossa Históri.a,�é. preciso .r�viyê':lo. vacuações) agitação, sêdE
"

Os .ricos urba�os têm srtio� p)'!ra criar cavalos
/

e, sobretudo, revitalizá-lo, Tal fato oonstitui um ne:- intensa" pelle e mucosas

de cornda, mas nao produzem nenhum alimento. conhle:cimento a �os�os heróis maiores clujos fei- Isêcas, moleira fundia (ern
Podem pas,sar um fLm�pe-semana nesses -paraísos

tos 'nao c�be aIOS -herdeil'1os ap,eras., proclan;lar., caso de crianças peque-

, ! 1:e:r�e,stres.' mas na segunda-feira o 'seu lacaio es-
mas It:ambem honrar, constitu.indo-s� em feitores n:aJS) olhos' lenciovados, a-

�, ta1ra na fl.'aßa,carne, do, leite e' da verdura" Por-
. e fäut'óres dl� realizaçÕie's que sedim',entem o per-. gitaçãÖ ou pms,taçãIQ e

que o ,�rbO ,deJ.es só, 'p�oduz lazer.
. cunso do passado :para projetá-I,o como símbolo perturba:çõlels da consoi-

. _*_ \,_
de fórçàs Vivas voltadas à constr,ição dos verd:à,.. ência 'nos casos.mais gra-

�o meu bairro, um ,homem andavà' com uma
deil'1os §lnse,ios do B,ra�iI e dos. brasileiros. ". ves.

V:?lqUinha numa corda" soltando-a nos terrenos b'al-.
.

Cor�em os !_empos, alterrnam-se! governante,s, CausaiS, da

,dICS para que cóme!SSle o capim viçoso que'me- sucegem�se�gestõe�;-'�ultipJj,clarlí-s'e esforços, fna� (I,esid'ralllaçãÓ'
dl1aJVa �a terra e�trumada de muiPo'lixo aClJmula-

a essêncaa do patnotlsm� não podiel múdar, sob Podemos' dizer, em pou-

do., Animai mansmho, não pl'ie'judlicava ninguém.
pena die �punhala!mos pelas costa,s a figuf:a! de' - cas. palavras que' a desi-,:

.

MUitas ,vezes fui I'evar um balde de água para aue
caqa heról,-de' cada-brasileiro, que, devo,tadamrern- aratação' é causada por:

�. �aqumha se saciasse nos dias quentes deste te, ,se empienh<t>u em dar o mre,lhor d� si em favor - Oo:enças infecciosas:

ultimo verão� de Um!aI Pátria qUê, antes de tÚdÓ', 'é nossa lei deve' -- 'Falta die! higien.e' prilí�
, ,�_*_

.

.

Sle:r fruto db nosso p,arer.iótico esforço, dipalmente no' preparo da

De �mal hora pàra outra'a vaca desapareceu, ..

I� .preciso q.u� ãssumal!l0s nos�,as' resporÍ�a- à.limentalção infantil;

Enwntrel o dono dela EJ perguntei: "E a tua va': I

blhdades com otimismo, l1esponsabilidades que au- - Alimenfação inade-

qumha? <;'Ilde anda ela?". Então ele me' inhrmou. "2en�am na !proporçãº que empnestamos à, impor- quada;
que ,algu�m ,telefonQu para'8 ,Prefeitura, exigindO'

tancla d9S aClont�cimentM que evoluem no M'm- 1
- Descohhie'cimento

que o an.lmal Jos��: te,tlrado do r.lOSSO ba,irra., Co- po e no- lelspaço, ex.igincf.Q de nósl sempl'ie maio,r das ·medidas nle.ces,sàrias

m� se frosse. um leão faminto evadido do Circo p:aJrticipa-ção e par,Undo de um ponto fundamental para evitá-Ia,

OI ando Orfel, , CO!TD se fosse' uma cascáve! e<:.- rum,o à ver.ticalidade da honra, da honlestidade Plleven'cão da

t���da de veneno, �;á se fosse um cav�,io de co�- da incorruptibiJidlade e até da glór:ia, 'para, slifuar� desidratação'
nQ� ou um pasto'" alemão, ninguém se incomo- -se à altura: IQs'pretagonis'tas que dela- são par:tíci-

.

Você pode .evitar ai ale'-

dlanial, pes, na exata dimensão da grandrelza do ideal por: sidrataçãO fomana:o a,s

que se lufa. medidas -seguinteiS::
/ Se, agirmOS-'eal e consci:einternrente, jamais - Ferva sempre :roda 8

morrera o"l'Ios-so-patriotismo, jamralis des,falecerão água "que vài usar com a

nossas �orças, jamlais faltarão,. mo,tivos para honrar orianç,a e não, se' esqueç.8.
um passado que �oi glorioso, para marcar o pre- dei dar-lhe' bastante áaual

_ semte qUIe' deVe ser de esperança', para construir
"

fervida ou chá nos inter-
um. futuro, que'-ªer-á ,t:ßnto- mai,s, promissor: quanto valos das refe'ições,
mais �IQS empenharmos na sua perpetuaição como' - Lave Siemp,re as mão�
sol?ados do dever, qUie :têm no trabalho a sua a,o preparar e anteis r de
mais poderosa arma, na Bandlei-ra o seu mlalis' se- servir os !ailimentos princi-
guro 'bastiã0', na, Pátria o, seu maiis sl:lblime ideal. palmente a mamadeira.

� Dê à criança somlen-

Alm'a-' Nobre
te a alimentaçã'o quel o' mé-,
aico recomendou.

Alalde SardA dtl AmoJ;im
- ProteJa os alimentos

e utensflios, Ic/ontra as

moscas fi terval sempre os

objetos de uso do bebê.
.

- Trate imediatamente
as infecçõie,s db ouvido

g,arganta ou qualqUle!r ou:
tra doença:. '

Evife a exposição \

prolongada 'ao sol e vis,�8
a criança com roupas Ie-
ves no:s: dias quentes.

...:..: 'Q'ule,ime 011 lelnte'rre, o

lixo' para evitar a' forma
ç'ão aê ri'lOSCi8IS e. prome-
racão ae"micróbios:.

.

- 'Se uma. criànça aore
. :g,enf,a dia:rréia on' vômito
susOie,naa a alim'�nt::tcão -
Dê- bástantp' áqua feniida

. e frf!al .-:- Leve a criane::!
imédfafamle'nte a.o m'édi.c,o.
iiJo Posto ije Sa'J(b:�,' ho�ni.
fal 'ou pronto sloco'rró.
, Você, nodl�rá' a'ndA,'::J

?' ,suâ eomu".i(Jad'e llI' êvit�r t'
(f�sjd,�f���o. 'rihmlt'Hmd"
e�SaiS informa·elSes_

/ ' -*--: ' 1

A agroindústria� a;nda não- é uma atividade
lucm!lva. P-ar�c.e, que -a terra dá os' setls fruto3 em'
partos � f�rc�ps, de� má_, vontade, d8.1ndo e [legan
('!o, retrlbumdo 'POtlCO pao . .8 custa 00 muito. ,suor,

, E t<;:>do trombª�inha, todo punguista, 'todo ma

la�?ro �abe disso.. A I�voura . é uma, à.Úvi'dade'
mmtQ d.�frc;I" mUI�Q. sem horizonte" EnqUJ�l1to se,
puder ficar pela cldade, dando p'e'quenos 6' gran
des golpes, desfrutando de um subemprego

-

nin-
guém qU'elr ir, para o campo. '

.

'

-*-
Äs prioridaoes sempre são, para as zonas ur-

banas. Agor.a inventaram uma ooisa chamada ca

derne,tl!! de poupança. O sonho de todb brasileiro
, é te.r a su�, ?o�" um� i",!port�ncia qu� lhe permi
ta vl�er debaixo da figueira, ree,lamandO' CIo custo

-

�e Vida. �or �ma vez, o dinheiro Ida poupança é
todo ele des:viado para residências, pobres ou lu

x�os�s-, ma� sempre' na cidade .. Até hoj-� OI 'BNH

na? çO�sltrUlu uma Só casa no campo; E se cons-'
trUlu

.

fOI algum clu�e grã-fino, " Nunoa uma resi
dênc:a p,a-ra uma famma (Je agrl,cultores.

.

No B'rasil de: hoje (e 'eu,chuto, porque não .

te�ho e�ta.trstlcas _à' mãe) creio que de cada qua
tro brasll�lros, três estão nas. cidades e um e's�á
no campo. Como a criatura humana delXiai dre' tra
balhar porque está aO,ente, pO'rque é muito velho
ou porque é muito moço; porqus está Cle férias

oul_ ,m�s�'o p�rque nunca quis ��abalhar, maSi não

p�aJe deixar de comer um só dIa, quem produz
ialrmento te,rá qU? s�r um mofo contrnl,Jo, para quel
nunca falte comida para aque'Ies quatro ou cinco,
10� dez que, de'pen�'em oe cáda:: um que está na
ativa cultivando- a terra. .

,

• i� por Isso que_ (estou me t'OmanêfQ o lalotai aa
Obretlvldlade, Quando perguntam ao Ministro Stá
biJe por que o feljãlo' preto desapareceu dó m!e'r

�ado, a �espos!a mEifs curta e' certa. seria ISsta:

Por�ue é ,melhor. ganhlalr r a' vida subempregado
na CIdade do que"""planfando fe'ijãó, , ,"

v
Jovanka

VOGt!
Você foi a pessoa mais
maravilhosa que éu

conheci,
Você foi a_ feHc'idade
p�esenrel, ,

a tristeza ausente!·

Felizes Os que podem
ter na vida conqui,g�ado

.

;amizade com

largueza.
Uma gralça al,iás bem

..

merecida aos
qúe no coraçãó só
tem gr�ndeza.
Toda nobrêz·a: :interna;é "

séntida cern.ur 0.1 ",ie- 11'

,;transmissão 'sJireta da::
beleza que
dentro do peito é·
vivida; �

.

na afeição p!erfeita
de pUJ'lese.
'São criaturas boas,
generosas. )

Virtude que a toalQs
nós' fascina. .

Tecem' canções d'amar
a cada amiqo.

'

'Ar o: coráç�õ éncontrãJ
-

abrigo.
Riqueza: Tn�e,rio-r que
muito enslna.

v VOCt!
Você é Cl! razão '-dla
lágrima quê, ·desleel no
meu r,Osto·,
o sorriso que
oE3jSapare,C1eu,
a alegria que em mim
morreu!

" VOCt!
Você s�rá a esperança

. do amanhã,
a vontade del
viver para tel
raencontl'alr,
a certeza de mais
te 'amar.

CONFIRA A HISTÓRiA�' •.

, • !J,: _;HA 3C,tANOS :.C,

.

_ �o di,� 15' !die nove;mbro. qe ,19pO era ínau

gUJ�dQ,o novoprédio
.

do. .Gin�sio _�ãQ .Lufs"pri-
. �meira patte"Ç,tIQ rnagestoso ed,ifrcio qu� funciona na �

.. Mal. Deodoro da FonseC!a!,',sob a .direção dos Ir

mãos Maristas, �pós,a c�le�raç_ão.'<ta/mis.sa,_so
lene na Igreja Matríz deu-se Q' ato inaugural,.com
a: presença das seguintes' autoridades: Dr. Gusta:
vo Neves; digno, 'Seoretário do Intertor lei' Justiça,

· Educação e- Saúde" representante do Goverrnador
· do Estado; D. Pio de Freitas, Bj'Slpo Diocesano;
sn, Waldernar Grubb�, Pretelfo' Municipal; dr ..

João Thomaz Marcondes de Mlalttos, Juiz de Di

reito da' Comarca; -ren, Olavo Rech, Deiegado
Especial de PoHoia; Ir, Mário Cristóvão, Provin-:.
eial dos IrmãIQs Maristas; Padre AlbertJ:) Jac'obs,
V,igário !(iIa

.

-

Pa'róquila; altos funC'ionarios fe'derais,
estaduais e municipais e pessoas gradas, em méio
de grande assistênc,ia.

_ Era dispensado da comi'ssão- que exercia

neste mun.icfpio-como delegadlO 'especial de polr-
" ciã �, recoHii'älo à séde de sua corporação, O sr.

Tlmer.te o.lavo Recl\ distinto oficial da PoHcia Mi

litar, O bri'osio of,ic81 'deixa aqui ym grande cfr

ctilo de amigos' e te'm as simplatias gerais-da pb-.
pulação po,is sempre' soube' conduzir-se no cargo
com eleváção, . dignidade, e mui,la justiça. Justa

portanto a' homenagem qu� os amiglos lhe ofere'

ceram na noitel de 21 db corrente, no res,taunaIRte
Marabá.: Da nossa parte, a e,la nos solidarizamos,

agradecenao ao sr. Ten. Rech ,a visitai de despe
dida que fez' a !esta redação e dese'jando a ele e

sua digna famHia todas as felicidaldes.·

.,. HÁ"21 ANOS

...... As êúrvas estavam'na moda. AS-de "Do
.

na FranCisca" e as 'Ide "São Bento".' A eterna

brig'á pela subida aö altiplanó'- Até um . Vle,sperti
no carioca estampava "Urp, .porto que morre, uma

.região que sofre", mostliando a' situação afliriva

ge Lençol, Rio Vermelho, Rio Natal, São Bento,

Corúpá, Jaraguá e -Gua�a:mirim. Todos .Ieram a

� m,ensagern dé angústia e alguns: deputados até

,entenderam o probierna crrtico do' porto, mas con
f.urid.Jrarn, deliberada ou ,acidentallmente a "Defna

Francisca" com a "SãO Bento", fazendo.' p�opa

ganda de madrasta,' que :puxa máis, pelo fHho Ie_
gltimo, que pelO de crilaJÇão. D-áf o ap'elo: "Va
mos incluir, também,' a estrada São Bento-Coru- )

pá, entre aquelas que cevem. recebér o "oalo'r"

da colaboração �ederal. Vamos olhar um pouéo
para nós, :dieputadlOs e complaltrrcios. Há tanta coi-

sa a fazer aih�a. Mas qual. Pobre' n'ão tem vez.

Pobr.e só e noUcia qw;mdo morre e ainda assim

qt:)andQ morrª de ,alÇidente. Por is,so, antes' que
nos tornemos "notrcia", yamos p'ensar nas curvas

_ "suaves" de' "São Bento"� - Evi Sin,sval

4" ••

, I
HÁ 10 AN,ÖS

Na edição de 21 de novembro id1e, 1970, 'apa- .

recja no CP uma fofo transfo-rmad:a' em clichê,
, defronte a' Praça da Prefeitüra. A �oto' mostra um

, ,:fato _sirlgular, .Três homens Ie,sltão' em, evid�ncia
na politica local e regional, Poderramos classifi
car ,como as personaUdaces'ldIo passadIO, d.o pre
sente e do ,futuro. 'Êm primeiro' planp ,elstá o sr.

Victor ß,aluer, na noite ein' que foi eléito Pre�e,ito
Municipal de Jaraguá . do Sul, em outubro de 1965,

Em segundo, o ·s,r. Hans 'Gleirhard Maye'r, (, atual

prefeito, participando aas retumbantes comemora:
'ções, Finalmente, nos funldos, apontados com os

, dedos o "V" dlal vifória do sr, OctacrJio Pedro Ra.:..
· 1)108. a quem ci povo e o eleitorado iar-aguaense_
confiou apre:c'iá'vel par&e'la ae votos :para uma d�s

.

cadeiras na As,sembléia Législ'ativa" A foto, como
·

dissemos, é fdie1965; mas em 1970 ela ainda 'é

atual.

.

_ O aistinfo casal Alvin (Lina) Schwarz, l'1e,.

residente n9s Tre� Rios, neste múnicrpio, com-

, pletava laJ sua boda de. 'p'r'afa, Sã,o 25 anos de'vi
da em comúm. ,Do seu inoess,anfe trabalho, amea:'
Ihou, utn conjunto dê bens que'- representa o pa-'
gamento de quem se esforça. Na 10caJida!dle on

ae vive, o casall glOsa de gle'ral admiração"

· ,- O Banco Central comunIcou que o cruzei-
ro foi cesvalorizado le!m 1,04 po'r. cenfo, passando
o dólar a ser oompradö a Cr$ 4,83' e ve'ni(jlido a

Cr$ 4,86" COI'TI() esfá a cotação, hoje? Bem, hoje
deve estar �o l1edor das.60 prata,sI:

..

_ O, Prefe-ito Munic:ipal,em exercrcio, Eugê
nio Victor Schml5ckel, assinava nota à imprensa,.

·

apelanoo para a boa compJ'leensão e' a colabonaJ

ção de fodos o.s pro'priefários ae "terrenos baldiQ,s,
localizaidos no. perfmetro urbaf,lo, para aue, sejam
limpos imprételriveJmente até odiai 20 de dezem-

,
bl'1o,.a fim de�qlie durante as festividades natali
nas que se apro,xima dêm um aspecto condigno
,à ,cldadie:

_ Frei Aurelio Stul�e,r, de 'Niterói, escrevia ar�
tigo, sob o trtulo QUANTO CUSTARAM AS -MEDI
ÇõES DO JARAGU}.?, oferec�ndo aô leitor um :re

latário circunstanciado dos pagamentos feifos nos

anos oe 1872 a 1874 com dispêndios somando
19, 734$502rs., valor, que, cóntudo não conféria
e,ntre a contabili:(flade a'o Rio de JaneiJ'lO e a que
veio do Desterro,

------------------------------�------�=-�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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·4 .. execútiv8· do PDS· em Pomerode,....
I _

_

Como na quase tQitaJ'ida
dlel dos Municfpos catari
nenses, Pomerode também
realizou no ,infcio' die ou-
tubro, sua Convenção Mil
'nic}:pal p:aJra escolha da
Comiss,ffio' Exe_çutiva'do. Par
tido Dem:oc:rãtic:o Social _

PDS. Os convenctonats a- r:aria. Como Irder da ban
provaram. a chapa única â-- cada ne Câmara Munlcl
presentada, com V,aJlmôr pál fOI escolhida o'vereá
Kalllch!91n na - presiqêncla -, dor Curt: Jensen. -

Inocêncio Bani na vice-
-presidência; , Waldemar,

'

Na suplência da comts
Wiesner na secnefarla, A- são Executiva, Veno Beh�
demar Ramthu'11' na tesou- Jing, "Udo BQSS, - N�lson

:--------.;....;_�-....;..__ xrckhoeteí, lnqobertq Haet
A segurança da sua �ompra ou da sua ven';',

'

e Haroldo Passald. O Rre..
da, uma 'garantia segura de Investimento. " , �eito Henrique ,Drews Fi-

Se você quer comprar ou vender um Im6- lho foi escolhida, Delega-'vel, procure .a EMPREENDIMI;NTOS IMOBILlA;. - do 'à Öonvençãõ RegionalRIOS MARCATTO LTDA. -

, "

_

, ei, t.odemar Krueger corno
Suplente, esta, rell�i zada

no' domingo" "passado" na

Capi1tal do .Estado; ratifi
cando Q nome do Senador
Uenoi,r ,V8Irgas Ferreira pa
ra a Ipl1esidência do PDS
em Santa 'Catarina.

E�lpreendimenl,os Im'obiliári,os
:'Marcatto" LIda,.

Av. Ma!., Deodoro, 1.� 79 .;. fÓne: 72-0166
JARAGUA DO SUL� - SC

DECF\ETO' N.b 61.9/80"
Estado de Sa nta Catarina

. Prefeitura MuniC.ipal de Jaraguá do Sul
Estima a Receita e fixa a Despesa dO Serviço Autônomo Muni
c�Pall de Agua e Es.goto (S�IIi'IAE)-, para o lexer:cício de 1981.

-

.

.

' VICrOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estadode Santa Catarina, nó uso.e exerctcto de suas atribuições e de contormtda-"de com o Artigo 4.0,-da Lei Municipal 'N.o 801 de 04 de novembro de 1980.
;-

-

'.

- DECRETA:
,

- Art. 1.° - Fica aprovado o Orçamento Programa, da Receita eDespes� �do Serviço fut��:?mo Municipal dei Água e Esgoto (SAMAE), para o

exercfc.IO de 19�1., dlscnmmados peras anexos integrantes des,te, que estima
a R'e!celta em Cr$ 15.936.000,00 (Quinze milhöes, novecentos e tri-lita e seis milcruzeiros), e, fix-a-a Despesa .,..e� igual importância. ," ,

'

_ .

Art. 2.° ,....,.. A R'elcelta será, realizada' mediante, arrecadação d�rsTanfas, Tiaixas e outras fontes- de Renda na forma da Lei N.o 190/68 e De-
· creta N.o 221 (71 � ,e'.mO�ificações P?ste rlo'res, e das especificações constantesdo Quadrp Dlscrlmlnat�o da Receita, de acordo com o seguint� d'e'sdobra-',menta: .' � ) '.

ReCeitas COl1rentes
RECEITA INDUSTRIAL .. ' .. :. . . . . . . .. Cr$ 15.011.000,00
RECEitAS DIVERSAS ' Cr$ 310.000,00 15.321.000,00

Reoaitas de Capital '

ALlENA'ÇÃO DE BENS
MóVEIS E IMÓV�IS_ ,.: .,_ , .: Cr$
TRANSFEReNCIAS DE CAPITAL ...•. Cr$
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL .. -:. Cr$

, 35.000,00
380.000,00
200.000,00 615.000,00

, -

TOTAL GERAL .:: ..•. " ... � ... ; .•..•• Cr$
o t.

15.936.000,00

,-
-

-

,�r:t 3.° - A Desp,esa será- realizada ná forma Clas, especific�ções '

oonstantes, do Qua�ro de Natureza de Despesa .- Consolidalção Geral, de
_ ,acordQ, com o'segumte desdobramento:

'

,

DES P'E S A
.

Qàspesas Correntes
.

DESPESAS DE CUSTEIO C $ 12936000 00
-

TRANSFEReNCIAS- CORREN�TES'_::::: C�$ ;227:488:00 13.163.48�,OO
Dles��:sas, d'e Capital
INVESTIMENTOS ", ...•......•.

TRANSFEReNCIAS DE CAPITAL

- 7' I

Cr$ 2.172.512,00
Gr$ 600.000,00' 2.772.512,00

TQ,rAL GEfÚ\L . ',' ...•• ,..•. :••• : •.. Ct�f .

"
:'/- '15.936.000.00Art. 4.° -.·Fica o S�rvi90 Autônomo Municipàl de ,Aguá' e E�góto- �AMA�, na. pessoa. do seu DJretor Geral, autorjzado a movimentar ßS do-taçoes atnbufdas -as ,diversas unidades Orçamentárias,. - "

'.

Art. 5.° ,_ Este Décreto eRtrará em vigor a partir do dia 1.0 d�j amelno Id� 19.81, �evogadas as d isposiç_ões em contrário. I

f A'
Palácio d_? Prefeitura MunicipaL de JaragU'á do Sul, aos 10 diasdo, mes de novembro de 1980. ....' '_

.

VICTOR BAUER
, -:-

-

Pre1e'ito MuniCIpal
. O;"presente Decreto' foi regi�.trado e. -publicado nes'ta Diretoria d�;,

_Expedlenr9i, Educação e Assistência'Social ,aos 10 dias do mês de noverr;brode 1980
.

.

"

' .

. .. ,

•
� !

ASTRiT K: SCHMAUCH'
. "DiretQra' "I

,.�, f ií'���l ,', -

. Estado de Sanfa Oa�ar.ina
Prefeitura' Mun,icipal die Jaraguá do Sul

DECRETO N.O 616/80 '

Suplementa dotações $lo O'rçamlento Vigente. ,

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, .Estado
de' Sánta CatarinrB:, nb uso e exerclcio d.e su'as atribuições, com base na Lei
Municipal N.o 761/79 de 31 de -outUbro de 1979;

.

� )

.

.

_�
_.,

..DECRETA:_. "

.
Art� '1.°) - Fica aberto um crédito suplementar no v,arar de Cr$

,�4.500.000,00 (Quatro mi,lhõ1es e quinhentos mil cruzeiros), para reforço do pro.

grama e verba abaixo � discriminadas; constante� do orçamer,Jto vigentE', a sa-
· ber:

'

.

,

� , "!'

�
-

ANEXO I - QUADRO A
(601 - Divisão de Ôbras

..

,

t601.! 6915751.007 - Pavimentação de' ruas
'

'.. Cr$ 4.500.000,00
ANEXO, ii ,..:_ QUADRO'A

.
.

I

0601 - D'ivisão de Ó6ras
' ."',

�."

0601.169157-51.ÕOt -' 4:f.1.0 - Qbras e 'Instalações Cr$ 4.500.000.00
Àrt 2.°) - O recvrso ,para, abertura deste cré/dito suplementar,

·

correrá por conta -efo Convêni!o MT-BG N'.O 005/80, F. N. D. U. N.O 009/80 assi
nl3Jdo 'eim '15 de- fevere,iro de 198q, ratifical:1p pela' Lei Municip�1 N:O 778/80 de
16, de� aóril de' 1980. "'.

Art. 3.°) - Este' Decre�o enf(ará em vigo�, na data de sua p1Jbli-
calção, lie;vogadas as disposições em col}!rário.

.

'

"'. -:
.

.

pãlácio dá Prefe'itura Municipal de Jaraguá do Sul, aos ,03 (lias
do'mês de, novembro'ae 1980. �'

"

.,
-

.

.vICTOR BAUER"
_,

.
� ..

-

-' ... �' .. Prefeito Municipal .', --

" ,"'0' presente Decreto Joi re'gistra<!o'e p��licado ne;_sta_ Diretori_a de
.

Expediente, 'Educação"e Assistê,ncia S'ocia-I, lares, 03 dla� do mes éI:� novembro
'(Ie 198'0'. >.

-

,

,"
., "', : r - '.,

-

-

'ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora

Juizo de Direito � COmarcà de Jaraguá do Sul

:EDIT�L DE lLEILAO
. '

Em resumo (ert, 687'do CPC), faz saber o se

guinte: Venda em 1.° íellão: D'ia 2� _?,9' d�zembro
p.v., às 10 horas. Veiltta em 2.0 leílão: dta 09 �e

, janeiro de 1981 p.v.(às 10 horas, po-r qUt�m. mars
der e maior lance óferecer. Local:' Edlffclo do

-. Forum da Comarca de Jaraguá do Sul. Falência
Construtora Hewokra' Uda. Bens a ,serem leiloa

_ dos: Ações: Relacionadas' a seguir: 1) Emprésti�o
-Eletrobrás Cr$ 993,45; 2} Obriga,ç.ões Eletl'Qbras

Cr$ 15,00; 3) Qbrigações Reajustáveis �o �e:Souro
, , Nacional Cr$ 1.360,55; 4) B. B. DepÓSito Sudene

C.r$ 7.992,00; 5) B. N. Com. Empresa ,FGTS Cr$
167,97; ,6)- B.,B. Dep. Vinc.' Embratur'Cr$ .

3.976,06; 7) Decreto Le:i 157'CI11,.806,�O;-8) B.B.
Dep. Vinco Sudepe'Cr$ 11.114,00;,9). B.B.' Dep.
Vinc: -Sudene Cr$ 4.288,00; 10) Ind. Mam. Bahia
Cr$'1.521,00; 1,1) Sudan SC. Cr$ '3.118,00; 12)
Decreto-Le'i 157-SC Cr$ 71,00; , 13) Sudepe-SC ,

Cr$ 1.019,00; 14) Sudene-SC Cr$ 260,00; 1'5) Obri
gações Eletrobrás-SC e-s 204,85; 16) Adic-Lei
1454 SC Cr$ 579,18; 17)__ Cia. Pesca Krause-Sç
'Cr$ 2.472,00; 18) Wolf Nordeste: S.A.,.SC Cr$ ...

1.139,00; 19) Ind:� Mem. Bàhia S.A.-SC Cr$ .' ..

,

2.340,00; 20) Br-adésco' Inv. S.A.,-SC Cr$ 100,00;
21) Cre,fiel-Dc. 1,57-SC Cr$ 54º,34. Total Geral
Cr$ 45.078,25. Observação: As' ações acima men
clonadas encontram-se depositadas com o Dr.
Max Roberto Bornhold], Sfngico de Massa Falida.
Nos autos não consta haver contra referidas a

ções" qualquer ônus ou recurso pendente -de Jul-
,gamenta. Dado e passado nesta cidàde de Jara
.guá do, Sul, aos cinco dias do mês de novembro'
do ano de mil novecentos e oitenta. Eu, Adolpho.
Mahfud" Escrivão; o subscrevi.

Hamilton Pllnlo Alves

Juiz 'de Direito

I .Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERU�BANO, ,-'EXCURSOES.
\

'

A "Canarinho" preocupa-se com a sua 10-
-

comoção, colocando à disposição m�demfssl
mos ônibus, com pessoal �specla"zado, possi
bilitando, uma' viagem tranqüila, rápida e" segura:

Programe 'beml Programe CANARINHO - o

"trânsporte carinhoso:.
JARAGUA DO SUL SANTA CATA�INA-

CARROÇAAIAS HC

Hornburg
Carroçarias
CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS.
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MOVEIS. "

Indústria .de
8lindadàs. Ltd�.

-, ,

Av. Mal. Deodoro, 1..479 ,Telefone: 72-0144
JARAGUA,DO SUL - S.G.

,Construtora S'erla, Ltda.-
CONSTR�ÇA'O 'CIVIL, ENGENHARIA E

COMaRCIO DE MATERIAE'
DE CONSTRUÇAO. "

.' Rua J'oãó PIcam, 94 - Edif. Carlos,Spézla
"Telefone; 72-0214.

JARAGUA_DO SUL STA. CATARINA

,

.1&'1
IMOBJLIA,RIA ,

SANTA. MARIA Ltda.
Compra - Venda e Administração' de Imóveis

Cr�ci N;O 418-\1

COMPRAMOS
Melhor preço
CC

VENDEMOS
Qualidade

.',

ADMiNiSTRAMOS
. Confiança,

�./ .. ,ALUGAMOS'
, l'ranquilid:ade

CONSUlTE.,.NOS; T�MOS VARIOS IMOVEIS.
) RU,a Waldemirq Mazurechen, 42- - FoneS' '72-1342' 'e-:
72-1101 - JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

,

-_ ...:.._ _-
_.......-

- I

I- -= Nós cotocames mais I
I ::3- cor-em sua .E:mpresa I
,I CE-, Para isto" estamos I•1== .

d" 1
I

.. c:; .equipa os .,
I;:; com um moderno I'I departamento de arte 1

I �. Fotolito e lVIáquinas de !._ 'l! írnpressäo O F F SET II CD
I

'
,

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

ReJojoária ,Avenida
.

QUALQUER QUESEJA A OCASIAO,
PRESENTEIE COM AS SUGE�TOES

DA RELOJOARIA AVENIDA.
...

,
- Conheçti a$ sugestões em 16�as, -re'óglos,

,

. pratarias fi artigos finos para prese:ntes. e rece

ba o atendísnento- com e cannhc que v. merece.
, "

I

Av.' Mal. �eodöro, 431 ":",FolN: 72-0038
�

.

JARAGUA DO SUL SANTA ÇATARINA

·

Europa·. Distriliuidora

.'

Temos li. vefidà exceI.entes filmes eróticos importados,
,

cólorldos. Preços:' Cr$ 3.200,00 (30,m� Cr$ 4.200,ÓO (50m) e

er, 4:800,00 (tOm) •.

DESEJO REl-'EBER O 'FILMID Ntl'IIERO -

o '201 - Úrso d� peIdcia

D \ 202 - Romaria
.

'O' 203 - Sexo especial

O 204 ·'Bar

O 205 - Show d� lésbicas' U
I

- O 206 - Cadeira de rodall

O 207 - PraliL

E] 208 -' ShoW' de lésbicas 1:

O 1I09 - carnaval

D 210 - Consult6rio mêcUco

D 211 - Os vlkings (10m)

D 2111 - Branca de Neve,'. Oll 7 anGes I (110m)

D !18 _.Branca: de Ne'Ve e 08 ., anGe. :II (GOm)

O lU - Grand. • preto

'D, 2�G - Os �otoquelro.
-

D 216 - Playboy orgle

O 217 - Orgia com- barbeador

D 118 - Amor ,na enfft'D1&r1a
- c

..tD 219 - Foto�ia' de _me.. o
-

D ' 210 - Amil!la.de
,

.

O 221; - Banheiro
.

.

O 222 - A primeira or�la
D 223,. Org1!L ria sala de glnAstica

Dispomos, também, de si!l�ema caBsete! com 1 hora (-6

fUmes). Or$ 9.000,00•.

Envie ci cupom e o elaetiae làOJDbaal, 'na mesm,a remessa

'para� DIlI�dora, - -Posta Reatll,!lte - 89111� - Jara-_

guA do Sul-BC.

'Preencha em letra de torma:

,
-

.....................
(

.

-

"

°
-

-

l!IDd. • •.••••• ;.................... N. • • •• apto. • .• '

Bair:ro � , ': ••••.•.•.•.

-cidade •••••••••••••••• ; •••••••• ; •• ••
ÉBtado

.•..••.

AteJl�o, e.trItameDte proibido � meDore'- �. 18 aDOII

, ,

Terrapl,enag�m Vargas
I

�

- de Ilda Domingos Varga�s .,...
SERVIÇQS COM RETROESeAVADEIRAS

E TRATORES DE ESTEIRAS'
-E- ,

Tubos Santa Helena_
. TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

- EM GERAL
.

Rua'Joinvllle, 1016 - Fone: 72-1101 �

JARÁGUA DO Sl!L --:-
-

Santa Oatarlna

'O�,GANIZAÇÃÖ- CONTÁ�IL
A COME�CIAL S/C LIDA.

Eugênio Victor Schmöckel
Economis,ta e Contador CRC-SC 160:5,

Téc. Cant. Antônio José Gonçalves
/' CRC-SC n.O 7.786.

Téc. Conto Yvonne A. S. Gonçalves
'. CRC-SC n.o -7.638 ,.

� .cõr'itabilidade.,....' Recursos_ Flsc�is e Admi
nistrativos -::--Serviços de Marcas e PatentEfs -

I:.egislação Tràbalhista' e Prevídência Social .;_
e Serviços Aéreos VARIG. o •

P.esd�_1944 a serviçp do prog'res§o _ge Jarag�á
do Sul":'" Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 -
Telefone 72-0091.

----------.....----.....----------------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEfCULOS USADOS REVISADOS

-

Moretti Jordan & Cia. Ltda.

Fln..nclamento pr6prlo . ,

e.elina II-L - vermelho versailes . . . . . . . . . . 1980
Corcel II-L - prata ' ...... , .. , .. " .. "... 1980
Corcel II-L - verde "."""""""".,., 1980
Belina II LDO ... bege .. , , .. ,...... 1979
Corcel II-LDO � amaJ'1ellp ,,,.... , 1979
Oorcel II-L - l;.aranja �, .. , " ,..... 1978
Opala ComodorQ- - branco """. _ , , , , . . • 1979
Brasflla - bege ,'::"""" ,-, , " , , , , , ,:, , 197�
Brasma - branco ,-, 1976
Wl1300-L - bege •• , •• , , , ,:, • , , , , , , , , , . , . 1979

listado de Santa Catarina
Pre.feitura Municipal de Jarag",á do Sul

qOMUNICACÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do SUl

com o objetlvo_ de esclarecer aos senhores Dire�
tores de restabelecimentos comerciais, comunica
que· o horário 'comercial dia

.

mês de dezembro:
está fixado de acordo com o § 6.0 . do artigo 67'
da Lei Municipal n·.o 18, de 26 dE/maio de 1948'
cujo texto é o seguinte: "No mês de dezembro:,
os estabelecimentos comercilais poderão funcio
nar até às 21 hQras 'e, aos dOlJ1in,gos, até às 12

'

horas, respeitadas as leis trabalhistas".'
. . .

Jaraguá do Sul, 14 de novembro. de 1980.

VICTOR BAUER
Pre�e.ito Municipal

Sociedade. ,Recrea,tiva
-

/Alvorada
Rio Cerro II

� J8Iraguá do Sur-- (SC)
EDITAL DE Ú' e 2,a CONVOCAÇÃO'

ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINARIA

Convidamos._ os senhores associados ativo&,
quites com a tesouraria do clube, para reunirem
-se rem Assembjéia Geral na sede da sociedade'
em Rio ,Cerro ,II, municrpio de Jaraguá do Sul-SC,
dia 07.12.80 às 09 hOras para delibe�rareni sobre
a seguinte: _

.
.

,

- ORDEM DO DIA-
I - Altéração dos Estatutos Sociais;
II - Consolidação dos E,sltatutos Sociaisl;-
III ;_ Outros assuntos de interesse da Socie-

.'

dade.
,

-

A -Assembléia se: instalar:á e decidirá nos ter
mo,s do art. 7.° e seus- parágrafos dos' Estatutos
em vigor. Se neoessária 2.8

1

cõnvocaçãra fica'
desd� já designado o dia, 14.12.80, na mesma ho
ra e' local.

Jarag_uá 'CIo Sul (SC), 13 d� novembro de 1980
GERHARD S'CHONKE

Presidente

Sociedade de Cultura< Artística
de Jaraguá do Sul
ASSEMBLi:IA GERAL ORDINÁRIA
.

, :EDITA� DE CONVOCMAO' ,

A Sociedade de Cultura Artística de Jaraguá
do Sul (SOAR), tem a .grata satisfação de convo
car seus' assoe,ilados para a Assembléia Geral 'or
dinária, que fará realizar dia 03 de dezembro dei
1980, na sala dr9i reunião do Centro de Informa-

.

ções Turrsticas de Jaraguá do �SUI, sità na rUla! Ge
túlio Vargas, às 20 horas, em primeira convocá
ção e, �e necessário, eil) segunda convooação" .

I)s 2!)h30min, ço_m' qU!!l.lqueir nÚ!'T1'ero de
_ associa

dos presentes, pafJa deliberarem sabre a seguinte

ORDIE'M'DO D:IA
1'. PrestaçãO de oontas i(fla atual'Dil'letoria;
2.' Eleição da Nova Diretor,a com 'mandato até

novembro de '1982; ,

3. Eleição do Conselho Fiscal, com mandato
laté novembro de 1982;

,

4. Assuntos diversos de inten;iS.se so·cial.
Jaraguá do Sul, 17 (fie nevemb'ro Cle 1980.

<

ROLF B, HERMANN
.

'Presidente
.'

Uma festa pers�nalizâd8J

"DONA ABELHÁ"- .

,
-r.

�

organiza com'carinho aI.�ta dei
ànlve:rsário d, ,s�U fUIl.Q' e oútr:as
comemorlIç&f. ....

'
-

>,
'

',-

Tel,fone pára 72-1597.'
, �

Juízo de Direito da Comarca dt\! Jara�uá do Su_l:
EDITAL DE LEILAO

'Em resumo (art. 687 dó CPC), faz saber o se

guinte: Venda erm 1.0 leílãoe Dila 10 de dezembro
p.v., às 10 horas. Venda'em 2.° leilão: Dia 22 de
dezembro p.V., às 10 horas, por quem mais der el '

.malor lance oferecer, local: Edifrcio do Fórum da
Comarca de Jaraguá do Sul. Execução n.O 1,321.

_ Exequente: MQrérti, Jordân & ·Cia. Ltdia. Executada:
- Pl10dejar Prop. e Dec. Jaraguá Uda. Bens a serem

leiloados: tj.ume mesa de madeira rústica, com
tampo de vidro, avaltada em Cr$ 2.600;00; 2) se
te bane�d,a$ de �ternitê, avaliadas em Cr$ ..•...
2.000,00; 3) /Um toca fitas, para automóvel, marca
TiKR, com rádio AM-FM, em' perfeito estado de

conservação 191 funclcnamentc, avaliado em Cr$
9.000,00. .varór total. dos bens Cr$ 13.600,00. Nos
autos não ,consta quaiquer ônus ou recurso pen
dente. Dado e passado nesta cidade de Jaraquá
do: Sul, aos onze dias do mês de novembro' do
ano de 1980. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o
subserevl.

.

HAMILTON PUNIO ÄLVES
;Juiz de Oire,ifo

�.,- .. �.

Juízo dc;t Direito. dai Comarca de Jaraguá do Sul.

EDITAL DE LE.ILAO
I€:'P}irl: �-,�'

-"

Em resumo (art. 681 do CPC), taz saber o se-
.

guinte: Vendia em 1.ro .leilão: Dia 02 die dezêmbro
_p.v., às 10 horas. Venda em 2.o-leilão: Dia-12de
dezembro p.v., às 10 horas, por quem maisl de;r e
maior lance oferecer.. Local: Edifício do Forum da
Comarca doe Járaguá 00 $ul. Execução: N.O 6.05.

Exequente: 'Linck S.A. 'Equipamentos R.odQviários
fi·lndustriais. Executado: Ecfgalr Dutra. Bem a ser

,leiloado ..Um britador, marca Altona n.O 04, com

capacidade nominal para 30' metros Cúbicos por.
hora,

-

peso de Ô:600 quilos, :érm perfe'ito estado det '-

conservação, no Vialor de Cr$ 340. oOá,oo. Nos au

tos- não consta qualquer ônus, ou recurso penden
te. Ficam ainda por este ledital. intimados o re�e

cutado ou seus representantes legais, caso sua

il")timação não sej-a possrve,1 perlo Sr. Ofi·cial de

Justiçi8l. Dado e passado nesta cidacté � de Jara

guá, do Sul, aos 013 dias do, mês de setembro do
ano dê 1980. Eu, Adolpho Màhfud,. Escrivão" o

subscrevi.
HAMILTON PLINIO :ALVÉS

�uiz é::Ie Dlreito

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
.

INDOS,TRIAS METALORGICAS,
MECANICAS· E DO MATERIAL ELJÉTR'I'Cl)'D'E

JARA�UA DQ SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
. Pé'lro pr,esente Edital trcam convocados todos

os associados do Sindicato dos Trabalhadores nas

Industrias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material
ElétricQ de Jraragua do Súl, para reunirem-se em

Ass,embléia G�ral Extraordinária, no . próximo dia
29 de novembro de 1980, �s 15 horas em primei
ra convo'cação, ou em segunda convocação uma

hora após, 'com qualquer número d9i associ.ados
p(esentes, em sUJa sede própria sita a'Rua João
Plaiiinscheck. n.o 157, para tomarem conhecime�n
to e deliberarem sobre a seguinte' ordên'! do dia:

'

1.° - Le'itur,a, discuss'ão e votação por escrll
Unia secreto �a proposta orçamentária para e�er

. crcio de 1981.
Jar;a:guá do Sul,

.

20 de novembro de, 1980.

CELSO S. MEDEIROS
Presidé�nte

Progra�a de
,

.

MillilDização de

Acidenles
- Fonte .do 16.°i- Ois:trito

Rodoviário Federal ao [)N
ER, informa que, durante

o mês de ,outubro último,
- for:am realizados 28 Co

mandos I=r�:peciais de Fis

calização, l'e�lados a efei

to' 'pela Pblfcia .Rodoviária
FederaJ, através do Pro

grama dáMinimização de

Ácidentes nas Rodovias
f I '

F�d!erais Jurisdicionadas
, 'ao Distrito,

camentos, sem colocar
em risco sua vida 'er a dos
'Óutros. Mesmo assim, fo..;
ram aplicadas 1.773 noti::.,
ficações, das quais, 897
foram -

por trafegar com

excesso de fumaça e' 669-'
por variados tipos' de in-

_ fraçõ,e�.

A' propósito', no de'cor-'
re,r dia presente' exercício,' .

já ·faram realiz:ados- um

total' de 376 'Comandos
Especiais de: Fiscalização
'rias rodovias federrlais, em '

nosso Estado, resultanaó
15':557 notificaçõ'es, "diös'
qu�!s 12.251

.

foram pôr
, excesso ,dei veloçidade,
1,.800 por ultfapássâgens� ::

. indevidas é 837 p'or e'xcés-,:
so de' fUmaçia!.

' "

� �nvolvendo as Rodovias
,BR-101, 282, 470, '1S3 e

1 58, 'esse�s Comandos tem

.�
. fin.alid_àde básica de

prppoflçi'Ol'lar ao:- usuano

d:� ,_rQdpvja, ,_orientação. Ei
segurança em seus des 10-

-Proclamas de·.Casamento
'v

Edital n.o 1f642 de 12.11.1ß80 ra, solteira, Industrlârla; natu- , tor, natural de Rio do Oeste,

ral de Jaràguá do Sul,_ domtel- rieste· Estade,' domlctllado e

Ac6cio Leite e Lourdes BiSoni liada e residente na Rua Santa residente em f,tua . Joaquim

Ele, braeltelro, solteiro, . ur- Catarina, nesta cidade, filha Francisco de Paula, nesta cí

dic;lor, natural de Apluna, nes-
-

d$ Manoel Moreira e Marli dade, filho de Leonardo Be-

te Estado, domiciliado e resi- lec,ntlna Moreira.
." larmlno e' Amélia Belarmino'.

dente na Rua Henrique -Mar- Éla, brasileira, solteira; do lar,

quar(ft, nesta cidade, filho de . Edital '0.0 1 t.649 de 13.11.1980' 'n!atural de Jaraguâ do Su, do

José ,Leite e Ibrandinll Leite. Iclalfeto Leite e OliM Costa mlclUada e residente na Rua

Ela, l:!�asiJeirß, solteira, Índus- Ele, brasileiro,
.

solteiro, in- Joaquim Franelsce de Paula,

trlárla, natural de Jaraguâ
.

do dustriárlo, natural de Apiúna, nesta cidade; filha de Osmar

Sul, .domlclllada e residente neste Estado, domiciliado e Martim e Terezá Junokes Mar

residente na Rua Jo�o Januá-
.

tim.

rlo Atroee, nesta cidade, filho

de Henrique Leite e Rosa de

Novais. elfSJ,' brasllelra, soltei

�â, do lar, natural de Jaraguá
éfd Sul, domiciliada e résiden

te ,na Rua !=,pltâcio Pesso�
nesta cidad'e, filha de Emil!o
Costa e Paula Barbosa Costa.

Editai n.o 11.656 de 17.11.1980

Eval�. SchUtze e /

AstrIt Relnt.
Ele, braSileiro, viúvo, meca

nico, natural de Jaraguá do

Sul, 'domiciliado e residente,

na Rua João Januáirio .Ayroso,
nesta cidade, filho de Alberto

SchUtze e Anna Schütze .. Ela,

tirasllelra, sotlelra, ao lar, na-
'

, tural de Jaraguâ do Sul, do�

Ele, brasileiro, solteiro" tece- rrilclllada e residente ria Rua

IAo, natural de Ascurra, neste JoAd Janu"rlo Ayroio, nesta

Estado, comlcilladó e residen- oldade filha de Carlos Reinke

te' na Rua José Teodoto Ri· e RIId� Siebert RelnKe,
6elro, nesta ddaca, filho de

Älfrooo Caetano e Maria Cae

temo. Ela, brasileira, sólteira,
costureira, natural de Rio do

Oeste! neste Estado, domici
liada e ·.residente na Rua Au

gusto Mfelt<e, nesta cidade,
filha ce Manoel Vicente e Lau-

em Vila Lenzi, neste distrito,
.

filha de JoAo .Bisoni, e Ana

Schlochet Blsonl.
.

'/

Edital n.o 11.657 de 1,7.11.1980

Luiz José da Veiga e

,Maria Natalia Strylkals'ki
Ele, brasileiro, solteiro, pe

dreiro, natural de GUàramirim,
neste Estado, domlcmado e re

sidente em Guaramirim, neste

Estado, flltlo éfe Agenor José

da Veiga e Irene MUglich da

Veiga. Ela,. brasileira, solteira,

Ihdustrlârla, natural de Bene

lCIito Novo, .neste·estido, aoml
ciliada 'e resld�nte

.

em Tres

.Rlos do Sul, neste Cflstrito', fi

lha 'de Bernardo' Strykalsld e

Älvfna Str'yt<als1<l.

Edital n.O 11.660 de 18.11.1980

Erich Mohr e Inlr Voel,z
Ele, brasileiro, solteiro, ser

vente, natural de Pouso Re

condo,' neste Estado, domici

liado 'e residente
-

em Barra do

Rio Cerro, 'neste distrito, filho

éfe Celso Mohr e Ingeburg Ve

ra Moh'r'. Ela, . bra(!!ileira, sol

teira, servente, natural de J'a

ragu-á cfo Sul, domiciliada e

residente· em Barra. do filo
Cerro; neste ·clstrito,. filha de

Helnz Voelz e RauHna Krue

ger '\1'oel%.

Ele, btasileiro, solteir�, ban
c'árlo, natural de Jaraguá �o r'a Vfcente. /'

. Sul, domiciliado e residente

,nê RUa Jorge Czerniewi.cz, Edital n.0'11.651 de 14.11.1980

nesta cidade, filho de Jorge
-

Sérgio José PetQ'$ e '

Mattar e Gisela Czerniewicz lMaria de Lourdes Krause

Mattar. Ela, brasileira, so·ltei- Ele, brasileiro, ,solteiro, con·

ra; auxiliar de escritório, natu� tado!" natural de Jaraguá do

ral de GuaramlFlm, neste Esta- Sul, domiciliado e residente

do, Cfomlclliada e residente na na Rua 25 dé Julho', nesta ci-
.

IRua �adre 'Pedro Franken," dade, filho de AlfEm Peters e

nesta �cicfade, filha ce Pedro Angelina Pedrl Peters. Ela, Edital n.o 11.658 de 18.11.1980

Schmitz e Angelina Joarta brasll�irª, solteira, auxiliaI' de, Ademar Schumann e

G'nelpel Sctlmltz. escritório, natural de ,Jaraguá- Maria KItzberger
• (lo Sul,

.

domiciliada e residen-.. Ele, brasileiro, solteiro, la-

Edital n.o 11.645 de 12.11.1980
. te na Rua 25 de Julho, nesta, vrador, natural de Jaraguâ do

rallo Bráz da Rosa • cidade, fl'lha de Levinus Krau� Sul domiciliado e residente

Maria Aparecida Coelho s� EI Ema ·Ro!11uaICfo· Krause: em' Garibaldl, neste distrito',

Ele, brasileiro, soiteiro, ope- ,r tllIlo de RoClolfo Schumann-e

rárlo, natural de Gustavo Ber- Edltal'n.o 11:652 de 14.11,.1980 Aliza Triebess Schumann. Elft,

tier, [.agoa Vermelhã, Rio Osmar Córrla e Ellser Santo� brasileira, solteira, costureira,

Grande cio ;Sul, domiciliado e
. �Ie, br,asileiro, solteiro, es- natural (Ie JaragUâ (1'0 Sol.

residente na Rua- Heleodoro crlturârlo, natural- 'de Ilhota, domicili�da, e re�idente em

neste Estado, �omiciliado e G'arlbaIClI, neste (Jlsti'lto, mha

residente na Rua OO'lnlngos (Je Ludovico 'Kitzberger e Eli

da Nova, nesta cidade, filho sabeta Peng Kltzb'erger;, I
éfe JoAo Batista ,Corrêa e Nair

Cunha Corrêa. Ela, brasileira, Edital n.o 11.659 de 18.11.19&0

solteira, comerciante, nattlral Wtalldema.r Wolodasc%yk e

(l'e Tunas" Bocaim,a do Sul, lima Sehultz
Paran-é, domiciliada e residen- Eie" brasileiro, solteiro,

�

ope
te na Rua Oô'fflingos da Nova, rário,' natura!' de, Jaraguá -do.

nesta cidade, filha. de Antonio Sul, domiciliado e residente

José Santos e Benedita Straub na Rua Bertha- Weege, .nesta
Santos.

, cidade, filho ide Miguel Wolo"

dasc:eyk e Maria Ribéiro Wo

lodasc%yk. Ela, brasileira. sol

teira, industtlárla, natur.al de

Santa ,�osa, Rio Grande do.

Sul
r

'domiciliada. e r�sidente
,

em' Jàraguá-Esquerdo, neste

'dIstrito, fiíha de Guilhetme_
Schultz e-Huiellna Schultz .

-

Edital n.o 11.643 de 12.11.1980

Flávio JalÚo Mohr e'

Edital n.o 11.654-de 14.11.1980

Marcos' Marcelino e.

Luise Maria Siewerdt

,Cópia recebida
_

de Pomerode,
neste Estad9�

'sabetha Niemet Murara. Ela, r �Ie, brasll�o; s'dlteiro,

brasileira,' soltei�a, do lar, na':. marceneiro, natural de Blume- ,Edital n.() 11..661 dá 18.11.1980

tural de Jaraguá do Sul, do-' nau, neste Estado, domicilia� J:togérlo RaddatZ e',
mlclllada e ,residente em Ne- I(fo e resIdente em Pom'erode, M�rla Jurema _�e, Freitas
reu' 'Ramos, ne!3te diªtrito, fi- _!)este Estado, fJlho,. de Reinai< _EI,e, brál?"eiro, solteiro, pe

llia ae GustavÇl - Mathedi e E- 'éfoMarcellno e Maria.Marceli-, ékelr�, " na!ural, de Urubici,

éfelfru'des_-�Ianoe; M�t��c;l(
.

nq.' Éla,' �ra(!!ilelra, �solteira,:, neste Estado," ßamiciJiado e

" > ••• ' •
_

' •

Industrlârla, natural de Jilra-·, resld�l'It1:-na AUi!. R�dolfo. Hu-.
Edital n.0-11:648 de 13.11.198'0, ' g�á' oe Sul, domlciliada- e- (e·> fenues�ler, esta cidade, filho

Walmir a.8hínert e, r�-<.,d"'" slCrente em Rio Cerro, neste léfe Geraldo Ráddatz e G'ertru-
" �I�inela ..,�relra, ,"

.

cijstr1te; {ilha - de Ludi Georg (Jes Raddatz. Ela;
-

br.aSileira,
"

pie, brasileira, soneiro, au- Sfewergt e' li'" . �andre Sie- solteira, Industrlâria;' riàtural d'á
. xlliar de..escritório, natural de wenit.' GUaramirim,

.

n��te, ,Estado, do-
, -Jliraguá do ßul, d_omiQiliado- e mlcll1aéf� EI residente ,na /Rua

residente Ra'" ROa Santa' Cata- f' Edital 'n:o 11'.655 de -17.11.1980' Fi�do,lfo Hüfe�-uà'ssler,' nesta
. :rlna; ',nesta' -cidãdé, filho :de', lirö Befanril'no e

� ", olciade, flltla -ije Heitói' de .Frei-
..Waldemar lehmert e Leonora Maria: Osmadna Martim..

_,

tàs'-e' E:leanora 'Ä-n�r:iejewski
'Frlt�--Re' lélí";;�r( Ela" brasiíei-

.

-Eré: 'brasileiro,- soitéiro, -pin- crê Frei'tãs.
.

Maril. Rude

Ele, braeíleíro, solteiro, in

dustrial, natural de Jaraguá do.

sur; domiciliado e residente

na rua Procópio Gomes de/O

liveira, nesta ,cidade, filho. de
Waldemar Mohr e Wally Emi

lia Behling Mohr. Ela, brasi

leira, solteira, industriária, na

tural de São Bento do Sul,
neste' Estado, domiciliada- e
residente na Rua' _254, ,

nesta

'.
cidade, filha de) Estanislau Ru

da e Cristina Ruda.

,"r'-
---'

Edital n.o 11.644 de 12.11.1980

Cesa·r Romero MaHar e

Marllse Schmiti

Edítat' '!t.o 11.650 de .13.11. f980
Braullno Ca"anó e

AIl'adlr VIcente

Borges, nesta. cidade, filho de

Arlindo -Antunes da Rosa e

Mari·a Bachinski da Rosa. Ela,
brasileira, solteira, do lar, na-

.

turai de B!irra Velha, neste

EstadÇl, domiciliada fi residen

te na Rua· H�leodoro BOrges,
nesta cidade, filha (Je João
José Coelho e Francisca Rosa

Coelh'o.

Edital n.o 11.646 de 12.11.1980

He�lnro Ant()nfo Tleo e \

Leonir Odete Tr�ntJnl Edital n.o 11.653 de 1'4.{1.1980
Ele, brasileiro, solteiro, 'Ia- M�rio Borchardt �

vrador, natural de Ri9 dos Ce- Ruvla Lehn'

éf�os, neste Estado, 'domlcma� Cópia recebida d�' Oficial. de
éfo $ residente em Jaraguá-84, PomerQ,de; neste Estado.
neste distrito, filho de Artl!r

-

Ele, brasileiro, solteiro,
_

es

-Tlso e Melanla Tiso. E·la, bra- crlturária, natural de . Ja�agúá
sllelra, solteira, �o lar, natu- ao Sul, domici�iado e r�i�erí
ràlde .:Jaraguá do Sul; domi- te em Pomerode, neste Esta

-ciliada e residente em Ribel- ad, filho· de AlfonsO Borchardt
rAo �'ranCfe do Norte, neste' ie Na!r Wßh�melster Borchardt.
(llstrlto,'

, fllt:la de Wald'emar' Ela,' brasileira, sOlteira, diomés·

Trentlnl e L1C1la Fontana TreJ'l- tlca, natural de Rio dos Ce-

, tInI: dros, neste Estado domiciliada
e residente em, Rio �erro 'U,
rneste distrito, filha �e Harry
leh'n e Alzíra Müler Lehn.

-Edital n.o 11.647 de 13.11.1980

Benjamino Murara e

Suzete Luciane Mathedi .

Ele, bra�Heior, solteiro, la

vrado'r,! natu�al de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente

em Garlbaldi, neste, distrito,
filho de Roberto Murara e EII-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, CORREIO DO POVO -- Jaraguá do Sul , PAGINA 7SEMANA DE 22 A 28 DE NÓVEMBRO DE {980

Vá ao

"GARTENHAUS"

Av. Gel. Vargas, ,847

Ginástica

{

A ginás,tica oltmplca de ,(:laqueias participantes
Jaraguá do Sul teve nes- dos Jogos Abertos. �
te 1980, sua melhor par- Convicto, o técnico as-

tlclpação em 'três' anos segurou este ano' ter sido,
de Jogos Abertos, obten- o da melhor participação
do a terceira côlocaçäo da ginástica olímplce em
.no masculino ie segunda termos' de J'ogos Aber
no feminino. Calcado tos, conseguindo um se
nesse progrêsso, -não in- gundo lugar no feminino
fluída pelos louros da ie terceiro no masculino,
conquista, a Divisão, de apontando como uma,
Educação Ffsica e Des- das causas ó trabalho
pertos da 19'.a Unidade criterioso, seguido à ris
dá, Coordenação Re'gio-� ca, e além do que, pelo
n:al (UCRE), acertada- fato do evento ter sido o
mente confiada ao deca- próprio Janaguá 'do SUl
rto protessor e despor- como sede. Comparou c
tista Murillo Barreto de salto surpreendente dc
AZ!evedo, desde o início naipe femlnlno, passandeste mês, iniciou IHT' do de oitavo lugar emtrabalho de base, sob ,9' 1979, em Blumenau, para
orientação CIo professor o segundo em 1980, fru
Durval Borba Neto, com to da força de vontade e
147 crlanças de ambos da renovação da equipe
os sexos, da, faixa etária completamente. distinta
dos 6 aos 13 anos, com daquela em Blumenau.
o objetivo die .arreqlmen- Em Jaraguá do Sul
tar novos adeptos à moo, nos JAS'C, ßlumenau
dalidade, ' procurando Joinville, ltaja], São Ben
despertàr 6 Interesse € to, Balneário Camboriu E
aumentar a participação Videira, no masculino, e
do Município em futuras Blumenau, Joinville, Ita·
'competições envolvendc jar, São Bento, Balneário
a ginástica olfmpica. Camboriu 'e Joaçaba, no

Est'e trab'alho' de base feminino, além do sele
vem sendo desenvolvidc cionado da cidade-sede
em dois períodos, junto em ambos' os naipes,
ao Pavil'hão de Esportes também" participararrArtur MüHe'r, no Agrope- (jas comp'etições na gicuário, com uma surpre� nástica olrmpica, junteandente assimilação dos ao Agropecuário, agorc
ensinamentos básico� 'e'Xclusivo desta modali·
po.r parte da garotada, '(f'ade e onde todos:os a-,
que participa atlvamente

;._ parelhos necessários ps·
procurando garantir: sue tão in.stalados.
vaga. � qUe de'ste nume, O trabálho ,individua'
ro; saem apenas 24 - 12 Cle cada inte'grante da e
rapazes e 12 garotas -:. q1J.ipe' foi r�ssaltado pelo
a!ravés teste de seleção Mcníco, que refuta como
que se'rá realizado até '15 destaques o conjunto err
de dezembro, que' em fe- sr, na sua colocação
vereiro, junfarrente cOIr responsáveis, pelo de·
os já praticante's 'volta,,- sempenho 'e! coiocaçãc
aos treiname,ntos corr muito boa. Qs atleta�
vistas a participação en' participantes e que obti·
J'ogos Abertos, Campeo: veram medalhas de prat2
nato e amistosos.- Os 'de· e bronze 'e troféu de S8-
mais serão dispensados,__ '''_''

pois não se tem con di·
oÕe's {fê realizar um bom
trabalho com número e·
levado de' atletas, segun,
do DurvaL

NOS JOGOS ABERms
O tecnica aa qinasfica

olimoicä analisou aos rc·
n6rferes 1=Iavio José, (!>
Euoênio Vrfor. ao "Ccr�
relo ao Povo". a partid-,
oacão (I!3: moéfaIiClaCl'e: nos
XXI �JASC, em continul
naâe à serié (Ie analis'e's
OU4=! vimos fazênab, en-, .

focanao a "oe-rform#:lnce" Altetli Guldo Mannes, exer

-�

I

atletas

gundo lugar, . nos JOgOE
Abertos, são: Maria Eij·
sabeth Kleine', Rosemeri
Luchtemberger, Marina-
Rudolf, Andréia' Sànson
Adriana de Mattos, Elisa�
beth da Silva, Airtor
Schiochet, Guida' Man
nes, Agos,tinho Borba
Durval Borba; Celso, Her
nlng e_ Edson Kleine.

'A meta para o próxi
mo ano e, naturalmente
melhorar o lndlce técni
co, uma vez que prevê
-se que Municrpios 'como
Blumeneu e Joinville, por
exemplo, não permitirãc
que Jàraguá do Sul, com
atletas da casa os supe
re, mesmo estes' utilizan ..

do os chamados "ponte
aérea", consiga nova
mente o feito deste ano.

Na oplnlão de 'Durval, o.

feminino; em 81, deverá
ainda brigar entre as 2

primeiras colocações,
enquanto o masculino é
muito dincil, diante das
,próprias dificuldades que'
tem, aumentadas com a

desistência de três atle
tas"':"" Durvál, Agostinho
e Celso.

É para co.mplementar,
uma nota interessante e

qu,ß ressalta, o excepcio
nal potencial humano de

Jaraguá, no setor espor
tivo. Se caso todos os

municípios, ,na ginástica
oHmpica, tivessem com

petido com seus próprios
,atletas, formados em ca

sa 'fatalmente amarga
ri�m aS segundas, tercei
ras e demais posições,
batendo palmas para Ja
r:aguá, observação que
reflete o entusiasmo e a

realização do técnico,
pelo feito obtido' pelos
seus pupiloS nestes Jo
gas Abertos.

citando-se nas "al1golas"

VENDE�SE. ,-KOMBI '.,

Vende-se: Kombi, an061.. Motivo de viagem.
Tratar na rua Expedicionário Gumercindo 'da Sil-

va, 616, com Sr'- Raul. /

FAÇA UMA ,

,

ASSINATURA
DO

,Correio' dó Povo
- Cr$ 500,00 - .

Ligue, pl 72-0091
e.•• boa leitura!'

Incêndio

-

A maré de azar baixou
feia neste ínlclo -de déca
da no Estádio João Mar
catto, do Grêmio Esporti
vo Juventus. Não' bestas
se a péssima campanha
da equípe : nesta tempo
rada, com partícfpaçöee
Clecepcionantes tànto no

Torneio Incentivo como na

Taça Santa Catarina e

Campeonato Catarinense,
seguramente com-mala de
oitenta por cento dos [o
gas com derrotas, aliada
a questão da liber:ação de
verbas pára a construção
de sua arquibancada, um

incêndio, de natureza
criminosa, segundo alguns
dirigentes, embora sem

provas concretas. ou índt-
cio, destruiu totalrrente
na madrugada de sábado,
dia 15 de novembro, por
volta das 3h20min da ma

nhã, a ,'concentr,ação do
clube, causando' preíuízos
calculados entre Cr$ 1 a

crs 1,2 milhões.
'A concentração, urna re-

"

sidência de madeira aos

fundos do Estádio, servia
para morada dos atletas
integrantes do. plantel ju
ventino e vinha sendo uti-

Relatório sobre o

JASC "remetido
a 'ACESC

o editor de esportes
deste jornal, Flávio. Jo
sé Brugnago, na quali
dade de representante
para Jaraguá do Sul da
Associação dos Cronis:"
tas Esportivos de San
ta Catarina (ACESC), à
pedido do presidEinte
da entidade, Gilberto
Nahas, 'elaborou relató�
rio da participação da
imprensa esportiva ca

tarinense nos XXI JogOs
Abertos de Santa Cata
rina, aqui realizados áe
17. a 25 de outubro,
constando Os itens prin
cipais do trabalho dos
profissionais na coqer
tura do acontecimento,
notadamente o aspecto
organizacional ..dos Jásc
que serviu 'para o de
senvolvimento ôo tra-
balho perfeito de co

bertura. Também a a

tenção e o
-

rec-onheci
menta da Comissão
Central Organizadora,
na pessoa do presiden
te Sigolf Schünke e de··
mais colaboradores _à
imprensa, mereceu con

_sideração à parte.
Cabe taril6éril a 'parti

cipação da Assoclação
dos Cronistas ßS,po.rti
vos de Santa Catarina
na divulgação dos Jo
gas Abertos; seja ,altra
vés de' seu reJ)rêsen
tante em Jaragua: seja
através do presidente
Nahas, por int�rmédid
dos Boletins" 'Oficiais,
mensais, e em vários
outrosr'órgãos de divul,.
gação do Estado, aos

quais está ligado. 'E em

seu' boletim -ôe novem

bro, la ACESC 'está a

Qrade,cendo. à CCO dos
Jogos Abertos em Jara
auá do Sul, pela aO'o

Ihida à imprensa.

, ,

lizada há três anos Dis- Hcia da Comarca e ne-

pondo' de todas as como- nhuma pista era conheci-
didades, mesmo que slm- da até o meio desta se

p.es de um clube pobre .rnana que pudesse ter si-
do interior, urna geladeira, do a causa do incêndio,'
fogão a gás, dOIS televiso- cujo prejuízo supera a ca-
res preto 'e branco, lou- sa de Cr$ 1 milhão.
ças e demals equlpamen- Situação futura'
tos da cozinha, móveis, A situação futura do
cobertores e beliches, to-

'

Clube, 'no aspecto futebol
ram todos consumirfos pe:. profissional é sombria, em

,

lo incêndio -Irrompldo na vista da queda à segunda
madrugada de sábado. Os divisão de futebol, de a-

bombeiros' nada puderam corda com a DelibElraçao
fazer para salvar os des- 1/80 do Conselho Nacio-
troços, em ·vista da fácil nal de Desportos, que es-

combustão da rnadelra, tabe:eceu para : o Estado
seca. de Santa Catarina, com

Muito embora sem pro- menos de 5 milhões de
vas, dirigentes juventinos, habitantes, apenas oito
desgastados com o OCOf- clubes na primeira dlvl-
rido, acreditam o íncêr- são. Como agravante a
dlo 'possa ter sído provo- destruição total de sua

cada, considerando. o fo- concentração e a demora
g�_ ter iniciado aos fun- da Jlberação das parcelas,
dos, segundo o zelador do por parte da Secretaria
Estádio, que no momento' de Cultura, Esporte e Tu-
encerrava 'seus trabalhos rismo, oriundas do. convê-
junto a sede social, que nlo assinado em julho do
serviu naquela noite para

:

ano passado com o Go
a reallzação de um baile .verno do Estado. A verba
público. . total de Cr$ 2 milhões des
, A ocorrêncla foi reqls- tinada ao Clube é oriunda
trada na Delegacia de Po- do Fundo' de Apoio Social

da Caixa Eoonômica Fe,.
deral.

O Juvenfus recebeu a

penas duas parcelas do
total a que temdlrelto. ,

Isto pelo menos ,afá na

terça-feira, pois que o pre-
sldente do clube, Antônio

deslrói
Ilação

prepara
para 'futuras ••competicöes

B E-S (, na (apitai,
busca (Iassifica�ão
no (a'mpeonato

de 'FS

A Associação Atlética'
Besc, de. Jaraquá ..do
Sul,

é

a única represen
tante da região norte
cãtarinense na terceira
fase do Campeonato
Catarinense de Futebol
de Salão, da FCFS,' po
sição oonseguida em

Itajaí, no início do mês;
quando Jaríta (adulto)
e Cyrus (juvenil) foram
,alijadas de continuar
no Campeonato. O Besc
vice-campeão desta
temporada da Liga Ja
raguaense de Futebol
de Salão ficou com o

-encargo de representar
esta região e começou
a decidir sua con'tirtui-

.

dade no último final-de
-semanà, em Haja[,' jun
tamente com represen
tante daquela cidade
praiana e da Capital da
Estado.
--Em Itajar, segundo o

técnico. Antoninho, do
Besc, no sábado, dia
15, a .equipe empatou
a 1 gol com o. Colegial,
enquanto que no do
mingo foi derrotada pe-

, la co-irmã de Florianó
polis, pela contagem
mrnima. ,O Basc da Ca
pital é a equipe !:lase
do selecionado florlano-
pOlifano que atuou nos'

Jogo.s Abertos, aqui em
Jaraguá do 'Sul.
E.o Bese daqui, vai

à Capital, onde 'neste
sábado enfrenta tam
bém e novamente o

Besc, "para amanhã me

dir forças com o Cole
gial. Antoninho äcredi
ta lJuma,·fr,anca recupe
ração de sua , equipe.
ao considerar o futebol
de bom nrvel apresenta
do em Itajar pelos seus
pupilos e que ,espera
seja repetido hoje- e a

amanhã.

'Competições de ',iud� no

Baependi domingo

inleiramenle
,juvenlina

Ligas e Clubes
estadual em

,
-

A Federação Catarinen
se de Futebol promoverá,
-1IOS dias 13 ,e' 14,de dezem:
bro próximo, no Centro de
Convenções' Carlos Ga

mes, em Blumenau, o I
ENCONTRO DE LIGAS E
,CLUBES DE FUTEBOL DE
SANTA C_ATARINA.

O Encontro vai colocar
-

frente-a-frente os dirigEm
tes das Ligas, e dos Ciu-

'

bes de Futebol, num, de
bate ,amplo é aberto, quan
éfo será analisada a' reali
dade estrutural, organiza
cional, financeira e adrni
'nistrativa do nosso Fute-
bol.
Pela primeira vez, diri

g'entes, técnicos, árbitros,

No domingo passado,
dia 16, em Joinvi"�, foi
realizado o. Torneio Inter
-Inici,antes de Judô, Gate
go,ria fªix� branca, reu

nindo garo�ós de 5 a 12,
anos dos 'municípios de

JoinviHe, São· Francisco
do Sul e Jaraguá ,

do Sul,
representados pela Asso
ciação Joinvilense de JLi-'
dô, Sesc; 62.0 Batalhão de
Infantaria, Clube Náutico
CruZ!e'iro do Sul e Clube
Atlético BaependL
O Baependi, que tem a '

orientar a garotada o pro
fessor Sflvio Aéácio 'Bor
ges, p,artic_ipou do. Tor
neio com 21 atletas, ob-
'tendo 12 medalhas em 10

categorias, das quais ,5 de
ouro, 3 de prata e 4 de
'bronze. '

Conseguiram medalha

concen-

\

José Gonçalves, vem en
vidàndo esforços junto a

Secretaria, agilizando a

mais rápida
-

liberação,
uma vez que o clube' as
sinou há dois meses atrás
contrato com a Cassai, de,
São José-Se, 'prevendo a

construção de arquibanca
da pré-moldada. Esta ar

quibancada está pronta, à
espera apenas

'

do paga
mento da parcela por par
te da SCET ao Juventus
que repassará seguida
mente a Cassai, conforme
reza as' cláusulas do GOn-

, trato. '

.

Esta morosidade vem

, preocupando' os').dir!g�en�es
grenás, haja vlstá os JU-

, ras de mora, previstos no

contrato, já 'estarem cor

rendo, representando no

vos ônus a serem desem
botsados pelo clübe para

- pagamento e cumprimento
do estabelecido.

'

Concenfração'
, Como solução para alo

[amento.: pretende-se a

proveltar os fundos desta
nova arquibancada que
'será erguida, fórmula: a

mals correta e que viria
de encontro aos interes
ses CIo 'próprio �uventus.
Ä concentração consu

mida pelo fogo não tlnfia
qualquer espécie de se

guro, infelizmente.

têm, encontro
'Blumenau'

atletas e a imprensa, sen
tar-se-ão à mesa ,para de
bater e lanalisar, democra
t,ioámen1e, ',os problemas
do futebol catarinense, tão
citado negativamente pela
série de 'irregularidades,
mandos e desmandos.

�á estão relaçionados
palia debate, os proble
mas referente' à .árbitra
gem, à transferência do a

tleta, ao amparo ao ama

dorismo e à organização
e estruturl8J da FCF. Este
Éncontro tem a promoção
da Federação Catarinen
se de Futebol, ooordena
ção d,a Consulta U::Ja,
empresa especializada em

congr,essos, convenções,
,

simpósio.ß e seminários,

, de ouro - Wilmar Bei
rão, Jackson Grimm, Max
Pires Öel Olmo, Cleiton
,Stoinski 'e Jean Charles
Leoni: 'De prata.- Ivan
Juarez Wagner, Paulo But
chardt e George' Demar-

, chi. Medalba de- bronze
- Ale�andre Bastos Mel
dau, Wilson Salves, Marco
Luchtenberger e Gflson
'Morais de Castro.
NO BAEPENDI '

Neste domingo, dia 23,
a partir das 8h30min, es
tes mesmos ' Clubes vol
tam ao tàblado_ em Jara

guá do Sul, 1)0 Baependi,
com seus graduados (fai
xas azul, amarela e laran

ja) - garotos entre ,7 a 14

anos, para mais uma com

petição', à busca dê aprI
moramento neste belo es-

porte'.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,4UR� MQLLER GRUBBA
'

TabellA e Otlclal do Registro d.
Prol..tos

/ _' EDITAL -,

,;

Pelo presente editai de cita:çAo pedimos 80s

,

aenhoree .abaíxo relacionados que compareçem
em nosso cartório para tratarem de aesuntos de
seus Interesses: '

Allda Hanemann, B�rra do'Rio 'ce�ro, nesta�
,

Hug? J. de �ra:es, .Rua 126, late�ª' Angelo
Schl?chet, nesta. Hamilton Amadeo Cezario, R,ua
Domingos da Rosa, s/n.o, nesta. Pedrei Stoinski
Estrada Bananal do' Sul, s/n.� Guaramirim.

Adalzira Plazera' de Azevedo
Oficiai Malar

Juizo de Direito da Comarca cfe Jarag...a do Sul

EDITAL DE LEILAO

E� r�sumo (art. 687. �o CP.C), faz saber o sequln
te. Venda �m 1..0 Iellão: Dia 05 de dezembro p.v.;:
às 10h30mln. Venda em 2.° leilão: Dia 15 de de

ze�bro p.v., às 10h30min', por quem mais der e

,malar lance oferecer. local: Ediffoio do Forum
,

d� Comarca de Jaraguá do Stil. 'Execução n.?
7.561. Exequente: Norberto Stassum Emmendoer,..
fer . Execut�dos: Paulino,� Teresia P Pedro,lti.
Bem a ser leiloado: 1) Um automóvel, marca Che
vrolet Opala, lano de fabricação 1972, placa JS
�94�5, 80 Hp, ,c.h�ssis n.o ,5t46�A8t14.189" cor to
pazlO dourado metálico, Certificado de Proprie..
dade n.O 2R;..0793402,' sem reserva de domrnio e
em ;!l0me ,de TieTesia p,. Pedrotti, bastante usado
e nao conse_rvaâo, avaliado

-

em
' Cr$ 30.000,00.

Nos ,�utos nao consta qualquer ônus ou recurso'
pendente. Dado 'e p�ssado nesta cidade de Jara
guá do Sul, aos dois dias 'do mês de outubro do
ano de mil novecentas e oitenta. Eu AdoJpho
Ma,hfud, Escrivão, o subscrevi. _

' ,

HAMllTpN PUNIO ALVES
JuJz de Direito

,LAR Imóveis
AGORA EM NOVO ENDEREÇO: ,

Av. Mal. Deod. ,!a Fonseca,' Galeria "Dom Francis�o" 8/13
Telefone . (0473) 72-0510

CASAS:
.

- Rua P�. Alberto Jacobs, magnífica residên
Clia em,alvenana,com. 162,65m2. com 4 dormitórios,
saJa de estar ampla, 2 banheiros, garagem, edifica-
da em terreno. de 25mx33m. '

,....... Rua 25 de Julho, esquina com Rua 199 Vila
Nova, casa de madeira' com sobrado em terreho de

�04m2 . ',Ac:eita terreno em negócio.
TERRENOS:

-, �ua 225, entrada entre Dalmar Confecções
Ie a._Kukl, terreno de 4�7,50m2. vista panorâmica,
regJao calma. Cr$ 280 mil, sendo ,Cr$ .150 mil de en-
trada _e o ,saldo em 6 prestações:' _

� �1..1� 25 de Julho, próximo . a ponte p'encil
do Beira RIO Clu_be de Cam.po terreno com á.rea
de 806m2. Cr$ _3'80 mil.

.

,
'

- RUB:_ Ples. Ep.itácio Pessoa, próximó ao via
duto, tene�o de §72m? com 28ms de frente, fazen-
do fur:ados para o Rio Itapocu, Cr$ 300mil.

.

TERRENOS PRAIA
Praial de aàrr-a Velha - próxjmo à Prefeitura

nova, terreno 14x20m2 po:r, Cr$ 150, mil, cóm Cr$
50 mil de entrada" e ,saldo, a combinar;

. ,

Prai.a de Uba,t�bai - (centro) magnffico 10te.,de
30ms do mar, zon,a ,super nobre: (2.0 lote a partir
do mar).

'
.

•

TERRENO CORUPA .' SC
- Corupá -',6entro • terreno de 5.600m2" fren-

te pa:ra a Rua G1ermano Mahn'ke, à Cr$ 3?O,00m2. _

LAR ALUGA
� Casa de madeira com sobrado, contendo

área para instalações cgmerci:als, na Rua 25 de Ju
lho esquina com a: Rua 199 na Vila Nova informa_"
ções na lar Im'6vels, fone 72-0510. ",

"-'-�'t;""""o.:,;��m ��0
_____. .�

.� :r. ��"_"'''''�''J,�,�",�''''&�'h:,••"...�..��
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SEMANA 'eE,�2 A28 ,DE NOVEMBRO DEJ980'

As semestralidades es

cotares e bolsas de estu
/

do para 1981, 'a criação de

, delegacias regionai$, e a

retvlndlceçäc de supervi-'
SO'I'9$' esoolares especffi-

.

cas para a rede particular
de ensino, além . da dis
cussão do li Plano de Att
vldades 1980/84, foram al
guns dos tópicos aborda
dos em Assembléta Geral
Ordinária do Sindicato dos
Estabelecimentos de Ensi
no do Estado de Santa Ca
tarina - SEEESC - no

dia 21 de novembro, on
tem, às 14h30min, no Co- ,

légio" Coração' de Jesus,
em Florlanópolls,

'

Dentre oe assuntos a

bordados, destacou-Se o

das semestralldades esco

lares.. que devém ser fi
xadas, conforme, Decreto
-Lei n,o 532/69, dois me

ses ,antes da' matrícula,
cujos aumentos afetam di
retamente' a.comunldade,
especlflcamente pais e a

tunos. O aumento mínimo

previsto é de 50% provlso-.
riamente, para efeito de

oobrança da primeira par
cela no-;arfÓ da matrfcula.
A fixação de,finltiva depen
derá das detérminações.
que serão baixad�SI pelo
Conselho Interministerial

"de,.Pre'ços (CIP), Conselho

Semeslralidades escolares aumenlarãô 'no
mínimo: '50°I� em' �

.

81 .'.

Federal de Educação
(CFE) e Conselho Estadual
de Educação (CEE), sen-

'

do válida i8Jpenas' para o

prímelro semestre de 81,
acompanhando o reajuste
salarlal ie a galopante in-

- fiação, que já atingiu no

corrente ano a casa dos
110%. Cabe ao

'

SEEESC
orientar os estabelemen
tos de ensino de livre lnl
ciativa, até que se chegue
ao índice de aumento de
finitivo.

Guaramirim é sede de Simpósio das
,

Comissões de Saúde
Um ,total de dezoito

Municípi'os pertencentes
a área de coordenação do
Escritório Regional' da E

mater(Acaresc de Jaraguá
,do Sul estarão parti,cipan
do dia 30 próximo, em

Guaràmirim:; junto ao Sa
lão 'ParQquial São JOsé,
do VII SIMPÓSIO REGIO
NAL DAS 'COMISSöES
MUN1CJPAIS DE SAÚDE.
Segundo a extensionista

social do Escritório local
da Acaresc, Arlene Boas,
às Comissões Municipais
de Saúde ,farão a divulga
ção do trabalho que foi
desenvolvido neste. ano,
bem ,c'omo, e plané'jamen-
'to para o segilinte, de a

cordo com o que 'Usual
mente ocorr� rios Simpó
sios. São participantes do

Simpósio - Benedito No

va, Corupá, Guaramirim,
Indai;a:I, Massaranduba,
Rie d,os Cedros e Schroe

"der, ie,' além destes, como

Aprovaüa criação do IRI
Santa Catari'oa

A Câmara dos Deputa
dos aproy'ou segundiar-fei
ra, projeto· do Executivo

que cria o Tribunal Regio
nal do Tragalho 'em: Santa·
Catarina.
A matéria foi aproViada

após rece'ber duas emen ....

das do deputado catari

nense Nélson Morro, rela
tor na Comissão. de Cons�

, tituição e Justiça 'ei no ple
nário. Segul1do as emen-

,

das, o Tribunal, deverá
funcion;arr 30 dias após a

sua instalação, a partir de

quando,és juízes, hoje em

Santa Catarina, e que! de
sejarem transferência pa
lia; o Paraná deverão optar
oportunamént:e: .

Na formaçao do Tribu'"
nal Regionall do Trabalho,
segundo ou!ra eme'Í1da de

Morro, s,erão escolhidos

qúatro jurzes togaoos, 8-
lé'm dos president'e,s atuais
das Juntas de COJ:lciliação
e Julgamento, slendo que
o presidente, sera 'e,scolhi
do pelo Presidente' da Re

púbHca. �

,

OLTIMA P��IHA

UJE vence eleições do' Ceatro Citico
h' .... "'l,' ..,

De forma demoorátloa, ,
'i' manttestando 'O livre pen-

samento e ação do aluna
do, no diá 13 de novem
bro, houve eleição para a

nova diretoria' do Centro
Crvico Estudantil_"Cel. E
mflio Carlos Jourden", do
Colégio São Lufs, concor
rendo 'duas chapas, a

U.J. E. (União de Jovens ,
Estudantrs)' é a J..O . P.
(Jovens Organizados' pa-

.

ra o Progresso).

342 votos. Trinta e oito
votos nulos e dez 'em bran
co completaram onúme-

.

ro de votantes.

A União Jovem Estudan
til deve assumir nos pró
.xlmoe dias, substituindo a

diretoria atual. !: integra-,
da pelos seguintes alu
nos: Presidente � Mário
licyr Ferrei,ra Filho; Vicé
-Presidente ":"_'Arrton Luís
'Schiochet e Almir Iderney
Men'egotti Rocha; Secreta
ria -

.

Margareth Rozza;
Nancy Volgt, Silene Za
pella, Henry França,Meier,
Rei.an� Clymene Rocha e

Joséane Mara Dornbusch; :

��::�!�:::Y{�ur0!g��� ., Wen partiCipa da
'

Bras,ii Export/8,ß
vação do SEEESC" I .sscla-
reoe o- Professor Gabriel,

e Sa-o Paulo'Antônio Pereira, Assessor ' m "

.

.Iurldlco e Contábil do Sin-
, dicato dos Estabele.c.imen

. tos de Ensino do Estado
de Santa Oatarlne, "já e

xistindo no Rio ds Janei

ro,' com ótimos resulta-'
dös", J: uma necessidade
devido às especlflcldades
da rede particular de 'en

sino, que recebe' um .aten
dimento insuficiente d'en-

. tro do sistema educacio

n,al, já qUe as superviso
ras 'existentes têm Que a- '

�ender as redes municipal,
estadual e particular. tFon
te: SEEESC/Boietim Infor
mativo h,o 01).

.

A campanha foi aclrra
da, e dos 961 votantes, a
chapa U. J . 'E. obteve 571

votos, enquanto a J . O . P.

'tesoureiro,' -' . N!?rbe�p
Drechsel; Dtretores Espor
tivos ,.... Alvaro Ewald, Flá- '

vlo Doré e Maris8i 'Franz
ner; Diretores Culturais -
Ademir Koh.er e Gilvane

\liegl",l; Diretores Sociais
- Jáder da Silva e Vend�
lino Goertler; Diretore$
Ártrsticos - Carim Müller

e Rosângela Jark; Dir:eto
res Publicitários - Mário

_ César Poffo, e Jeãn Carlos
leutprelcht; Assessores '
Marlene Stephani, ' Denise
Marcatto, 'Rosemàr)i - pau, '

Ellsabeth Müller, Nélson
Salvador. Boff e Nnton
Zandonal.

f '-t.-

tantes fàçam associações
e investimentos em seto

res definidos pela políti
ca governamental brasllei
ra..

A EI'e,tromotores Weg g,io desenvolvimentista e

S.A. está participando- do nosso potenclal 'como
desde 'O' dia 14, até ama- mercado consumidor.
nhã, 23, 'da Feira Brasil Até afinal da Fe'ira, são

Export/80, no Palácio de esperados 10 mil empre
E:x:posições do, .Anhembt, sários de todos os confi

em São Paulo, onde estão nentes, e sö participam do Os 'Ministé(ios dá In

reunidos '80d expcsttores evento empresas genuina- dústrta Ie! Comérció, Fa

'representantes dos mais mente naclonàls, que ex-
'

zenda, Planejamento;' -Ré,-
diversos setores da eco- poem produtos de sua in- lações Exteriores, Agri
nomia nacional, especial- tei,ra fabricaçãO. A Fetra cultura, o Banco dó Bra

meote convidados entre também atende ao objeti- sil e a Associação dos

as mais de' dez mil empre- va de proporcionar a con- Exportadores são _(Js pa
sas exportadoras do Bra": cretizãção! de negócios, trócinadores da Feira. Es'-

,sil.
'

'servirído para abrir novas ta é a se'gunda: vez que a

A WEG foi convidada fronteir1as de exportações, 'Weg parUc,ipa da Brasil

para mostrar toda ,'sua Ii- aproximando o prod.uto,r' Exp'ort el espera-se um re-
.

n'ha de motores elétricos, brasHeiiro do mercado ,sultado ainda melhor que

composta devários tipos mundial.,' o de 1977, pois a empre-

e' modeJas, 'e tais, p.rodu- A Brasil Export/80 cons- sajaraguaJense dispÕe.ho
tos, ao lado dos clemais, titui-se, n'o - �maior, , show je de uma equipe alta-

'

proporcionam ao visitante roam da América: ,latina; m�nte_ gabaritada no con-

, estrangeiro uma visão glo- e através dela haverá mo- tacto_ com empresári'os es-,

bai do nosso atual está-' tiv.açao "para que os visi- ,tran��iros.

participa de encontro
Tubarão' '

Apae em
_-

de Jiéuaguá dO' Sul na se-
'

cretaria. Programa,de As
sistência do Excepcional
- pela Sra: Oylú Pinhei
ro Viel'ra ;..... representan1e
,da Diretoria Regionäl da
Legião Brasilei�a

-

de As

sistêncJa. Também sobre

o mesmo 'assunto pales
traram o representantel da
Secretaria' da Saúde e da

Secretariia do Bem-'Estar
Social. No final, aspectos
!prioritários delntro �as Ne
cessidades das Apaes, à
cargo das entidades "de
'�raranguá' e de Rio do
Sul.

Todos os temas fairam,
, Goiacados da melhor for
ma possrvel, para que às

Foram CJ.aàos Útmbém
�sclarecimer:ltos parai a,di-'
re:ção e professoJes_ .

de
,

'Apae's dentro ala Edu,ca
, ção Especial.

convidados, os municfpios
de Ascurra, Araquari, Blu
menau, Barra Vélha, Ga
ruva, Jaraguá do Sul, Jo
inviUe, Pomerode; Rodeio.,
São Francisco e Timbó,
pertelÍce�ntes 181 região da
Emater!Acaresc ,de Jara
guá.'
PROGRAMA

;0 VII Simpósio Regio- A cidade de Tubarão" do Encõntro, pelo dr.

nal das' Comissõe's Muni- sediou de 14 a 16 de no- Páulo Osny May - Prefei

cipais de Saúde, em Gua- vembro, o X Encontro d'a' to Muni'cipal de Tubarão,

ramirim, terá a 'Gumprir AssociaçÕes' de Pais Ie Ä- ,e um coqu<?tel oferelcido

esta programação: 9h -:-:
I

migos dos Excepcionais aos presentes, nas depen
recepção e'abertUr1a; 9h30 ,(APAEs) de Santa Catari- dências da Sociedade Re�

min - palestra "Valores na e '11.la Jórnada Catari- creàtiva Cidade Az�I,
Humanos e Saúde"; 101)30 nense da Associação Bra- f.. .::;>

min - apresentação d�s sileira para o' Estudo da Nos dias que se segl!i-
atividades realizadas pela's Defiiciência Física. ram foram realizados :pai-
Comissões; 12h - almo- A Apae da Jaraguá do néis de debates: 1.° 'J1emai

ç.o; 13h - �ecreação; 14h Sul teve seus I:cepresen- - Plano Estadual de Edu
_ pale'stra sobre ''$aúde tantes no Encontro, reali- cação Especial - pelo dr:
em Relação ao Saneamen- zado nas .dependências Valdir Berndt, represen

Jo do Meio"; 15h _:_ pro�
,

do s�alão nobre da Funda- tante do
.

Conselho' Esta

grama de atividades para çãö Educacipnal do Sul ,dual de Educação; 2.0 Ter:·
1981; 15h45min - av.a:lia- de Santa Catarina - ma.- Normas para o En

ção e às, 16horasi - en- FESSC, at�avés do seu sino' Espebial em
.

Santa

cerramentO'.' , presidente, Jaimel, Men- Catarin� - pé'la professo
dOnça, da secretária-exe- ra Ingburg Dekker - Su- "

em
cutiva Rosaura Maria Vota perintendente da Funda

e da professora do Centro, Ção Catarinense de Edu

dei, D'esenvolvimento J,iu- cação Especial; '�,o Tema
mano.,18, mantidO' p�I'9J - Recursos Financeiros ,Apaes possam futur�men-

Apae" Dal'ila dos ,Santos. alocados pa�a a éonse- ,.::tEf dar, à" ,crjanç,� excierp-

A abertura solene do cução ,da Política Estadual- - Clonai, um, atendtmenÍ'Ç>, a

Encontro teve inrcio "às 20 'na Área da Eduoação Es- ·�,de,GJUiado às suas' ne:c.e':§lsi-
horas do dia 14, com a pecial - pelo professor' ,dades. .

saudação àos encontris-, Gellas Silva - Su:perin- �

tas, pEilo dr. Leónidas tendente Adjunto para Äs:
Soares - Pre's,idénte da suntos Técnicos da FCEE;
Apae de Tubarão, bem 4.0 Tema - Situação do

como uma :palestra profe- Professor de Educação E,s
rida pelo dr. Justino Alves pecial e Convênio SEEI
Pereira - 'Presidente da FCEE"':'" pelo.sr. Jorge de.
Federação Nacional da· Souza Coelho - Re.p<rel- O XI Encontro das AJl)aes
Ap;a,es, tendo como tem?: sentante d;�, Secretaria da de Santa Catarina, em 81,

.

liA Importância do Movi- Educação; 5.0 Tem'a: -:- As- será na cidade dá Curiti

mento Apeeano nas Con-' pectos ,Prioritáricís das'A- �an9s, fic,àn'do a cárgo�d�
quista9 para o Excerpcio- paes de Santa Catarina ---- . Apae daqu'ele Munrófpio Ei

na,i"; Por 'Último,
.

as sau-
'

Dr. 'Álvaro Jos:é de OJiv'e'i- escolha da data dei sua
-

daçöÍes aos par.ticipantes ra na c09rden�ção e' Apàe realização'.,
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UM BRIND� PARA I;ADA MIL CRUZEIROS DE COMPRAS.
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