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Capital Sul �erlcana do
, Chapéu ',,' ',.

O Colégio São Luís, de
Jaraguá do Sul, deverá in
,troduzir no' ano letivo' de

METAS 1982, o curso de segundo

Segundo o pnesidente e- grau, habilitação em ele

leito Waldir' Bruch, à re- tromecânica, no perí'odo

portagem do mais antigo, noturno, aprovadC?,' pelo
a "par,tir da segunda quin-

,

Pa'recer 58/75 " de 11 de

zena de janeiro� serão de- ma'1'9O- de 1975, do Conse

semiolvidos esforços em lho Es!adual de �ducaçã'o.
todos os munic_ípios da O Irmao .Frecferlc,o Un,te!
Amvalii isto até 31 de maJr- be�ger, diretor do, Colegl�
ço, visando a formação do� fadlant�u dqu� thouV'e manl

Diretórios Municipais Pro- estaçao e In ere�se ��ra
visórios, Posteriormente que este curso s':Ja mlnlS

serão : efêtuadas as filia- trado, havandg ao aluno a

çõe,s até 30 de junho, além opção, is�o é, em, 1981 ha

die reuniões com' os filia- verá o Nucleo Comum, e

dos palra rio dia 31 de ju., lementar a todos os de�
'lho 'de 81, eleger a Comis-' mais, cursos de ,�:gundo
são ,definitiva, com manda- grau cl'o-' estabeleCimento, O município de Jaraguá Cr$ 71..121.104,33, contra,

tó 'de' dois anos, Bruch para em', f98� haver,� oll- do Sul contin!,!'8 figurando Cr$ 24'.565,346,04 em ou- ,

considera 'fundamental a ção, quando dai entrada entre os primeirps die San- tubro do anc;> passado, ca-

participação lçl'a juventud,1e no segundo ano. ta Catarinà e cada ve'l ra:cterizal'ldo um aumento

d
. - mais, consolidando sua m- no mon,tante de '

.

norcel'ltro de eClsoes po- _

Atualm,ente, a nível de \
' 2"8

d'
. A vejável posição econômi- Cr$ 46.556.358, '.

lítico-parti ano, e c�e itue segundo grau, o CÓlégio' ca, fruto da ope,rosidade Em ,novembro dlel 1980, I

os jovens do VaJle o' a-
São Luís tem 'os cursos de do seU. povo e do dinamis- 'a arrecadação do ICM foi

pocu saberão corr,eISPdon- Técnico em Contabilidade; mo dos governantes, em- 'de Cr$ 72.763.718,10' e,
der à confian'ça ne es, e-

'Assistente de Administrá-' presariado, rurfc01as, pres- Cr$ 29.953.984,68 foi a

p�os;itad.ai para'qu? se c�n- ção e �uxiliar de: Lab�r�-, tadores de serviço, 'e' de arrecadadà em 1979--'

siga, Juntos, form�r �m tório de Análises QUI�111- todas as classes que for- sl,Jperávit real de -.
partido for-te, c?e e� ,ei,

,

càS. Para 'o futuro, alem
mam este ,todo, impulsio-, Cr$ 42.,809,733,42."

,

O JGM.
em busca da legf.tlma JU�- 'do CUNO de Eletromecâni- nador do pl1ogresso, laten- Municipal, em outubro foi_
tiça social e d'emocracla

ca, cujos docentes serão
te, crislaíino.

-

die Cr$ 17.587.158,59 e o

plena. recrutados l;Ia' própria re- E nad� melhor exemplo de novembro', ..

'

.

gião, hã a possibilidad� de dó que os números para Cr$ 18.021.939,08.

Ramo-s que seja igualmente minis- comprovarem os fatos.
frad'o o curso de Técnico Na a:rreca<;iaçãó do Impos
em Comercalizaçio:e Mer- .to sobre Circulação de
'cadologia! se houver mani-" Merc'adorias (ICM), - Jara
festação favorável a sua guá vem 'r�gi's,trando, a

execuçio. cada mês" superávit que'
'

eleva a quase duzentos

por centó aJ arrecadação
verificada, em igual mês
no 'eXl9lrcrcio 'passado; 'Em
stituoro êfeste ano, o mu-

nicfpio arrecadou .

'Governo ,Munic!�al, �ent�ega quatro linhas de
eletrIfxcaçao a comunidade

-,Em ato acontecidQ na ma- 1 65647'4 80
'

L'I 'h' "

r$• ',' " n a Tlfa ,Funil versos (estes no valor, de C
nhã ,de domingo, dia 21, o Go- Pequeno -- Cr$ 743.966,50, Lt- 1.327.662,40), que, somado ao
vemo do MUnlcfpiQ de JaragUi nha TUa funil Grande _ Cr$ estoque de postes existentes
do Sul entregou quatro novas' 1.045.5�8,30, Linha Tif. Terezl- _ Cr$ - 61&.924,00 e outras"
linhas de eletrlficaçio rural 6 ,nha -- Cr$ 1.182.108,80 e u- 'mereadorlas._ Cr$ 218.595,10,
comunidades Interioranas, cio : nha TIra Ribeirão Cavalo e Bra- totaliza Cr$ 15.780.085,50, re-
,prognuna cie gover.no dá adl1'il- ço Rlbel�io Cavalo ,_ Cr$ rócursos. p prlos da Prefeitura_
'nist!'8ção Victor Batier. Atr.a.� 2.690.899,00. Munléfpal de Jaraguá do Sul

vês, da concorrência pública E
'

anteontem, domingo, no que, �egundo o prefeito Victor
01180, a Pr8fefiurá ,Municipal salão,Alvorada, em R',·'o 'Cer'ro II B' 1981aue,r, pre�ende, em. , exé-
Qontratou � a Instaladora· outras qiiatro foram também,

-
,

, c!-'tar as ,23 linhas rurais, fal-
Santa Rita a execução de nOve' inauguradas, completando o e-' �ntes.. cõ'mple�ando desta for-
linhae de eletrificação rural, no leneo de IInh.... contOratad'as' .. • AA.. d' t d.... ma a en..rg"za,,_., e, o o .. o
varor total de Cr$, 13.182.725,50 pela Municipalidade, neste ano: mUl1lcfplo, talv.ez -caso' inédito
v�lor este acrescido em Cr$-Linha 'I'1fa Unllo (Rio Cerro' I) no Brasil,' considerando, a apll-
1.997;�60,00, aplicado na aqul� - Cr$ 2.688.115,30, Linha Tr� eaeão de verbas oriundas ape
al* de ,materiais e serviços ,fas Bruqh e Láube, - Cr$ nas do erárIo "público munici�

-

dive�, totalizando .••••. '. • �28.986,60, Linha Estrada Ja- pai. '

, crs 15�780.085,5b.
'-

vali Esquerdp e D,Irelt;' - Cr$, iÉ importante observar, tam-

Cii:!ço linhas foram lnaugüra- 2.718.243,10 e, Linha Estrada b�m que dos Cr$ 15.780,085,50'

das na �al'de de 17 de'ou,tubrOt, ,R'lo da Luz Alto, ainda ,e-.._
,

,n.,., empregados :na co�strução,das
no salão do Estrella', em Ner�u bras, mas com prevIA.o'pa'ra- 9 linhas, a munlcipalldad, já
Ramos; Inclusive com' a Pre- término muito' em breve- quitou Cr$ 14.024.264,50, fal-,
sença do

,

governador, Jorge Cr$ 1.288.204,00. t nda o a�nas a pagar
_

.

Bornhausen e diversos secre- "'_o valor das nove linhas che-
'

Cr$ 1.755.821,00, de acordo
tários de Estado e autoridaides: ga' a Cr$ 14.942.566,40, -,n'elu,'- com Informações do Chefe do·
Linha , Tlfa Schubert - Cr$ da a execução de serviços di� E�ecutlvo.

_,

,.. ,

,

Bruch é' eleito pre,sideD,te da' J,DC
microrregional

[UflO �e
, flelroms[ânifB

>

':.ni- urContando"'eom 129 con

vencionais, foi IeIleita dia
'14, tendo por local as de-

. ,
.

.

> soureiro - Herrmann Sue-
sembach . Del�gados
Walmir _Jacob Heftel, Eri

pend'ências do Club� Atlé- velto Jesus da Mâi,à Do-
.fico �aependi, a Comissão , .naldo Antônio"Otto e 'Hilá- '

Executiva . Provisória Mi- rio Fi'ftz'ke.
crorregional dá Juventud:8I
Demecrática Catarinense
(JDC) do·Vale do ItaJpbcu,
tendo sido eleito pres,idlen
:te Wáldir Bruch. A JDC ê,

, um órgão do Partido De
-mocrático Social (PDSL�
·pretende lenvolver toêfa a

,juventude para que' ela
particip� efetivamente- ao
p-rócesso polftico-par.tidá
rio, confo.rme enfatizou o

'presidente da EXl9Icutiva
Provisória' Estadu'àl �nlo
Andrade 'Branco" qua'rído
do lançamento no Vale ao
Ita'pocu! acontecido no Ju
ventu$. '

'

,

Ä Comissão Executiva
Provisória: Microrl'1egionaf
-:- AMVALI,"'-teve chapa 'ii:':
nica, p,articipanao dela jo
vens ôe toda '

a micro�re
qião: Presidente,_ Wal-

-

dir _Brucn. Vice-Pl'1els,iri::fente
'- rnoo Waaner, OoorCle
,naaor Geral - Sebastião
Joroe Cúrçio. S'ecretário"
Gera!I � Wilmar lurs Ba
ráftO. 1.10 S'ecl"etario _:_
,Frar'1ciscO Herbert �SchorcK '

Tesourei",o Geral - Wal
ter Jans,sen Net'º� 1.10 Te-

Ponte, de NerelJ
até janeiropronta'

i
\

mandatos. As vigas foram
colocadas ,e trabalhos de
acabà:mento estão s,endo
realizados dentro do cro

nograma.
'

Esta ponte vinha de há
anos< reclamada, e virá
substituir a velha e perigo
sa ponte de

.

mad'efra que
existe atualmente, ,� muni

cipalidade já entregou, em
outubro, .ao itráf�go: de ver

cul,ós, a Ponte Tavares So

brinho, sobre 'o rio Jara

guá, com 44m e. a Ponte
Bertha Weege, sobre o rio

do Cerro, no bairro do
m�smo nome, com ,36m de
exténsão.

-

( � /
-

.

Outra grande obra da

administração municipal
jaraguaens9 deverá estar _
conclufda até o final ,de ja
Deirö, Trata-se' da ponte
s:\)bre o Rio Itapocu, em
Nereu Ramos, com -129m
de lextensão, em'concreto,
qu� estará pronta, segi,m
do o prefeIto Victor Bauer,
em vista do trabalho da
Con'strutoraI Marna Ltda.
estar se proCl9Ssando em

bom r-itmo, garantindo a

sua conclusão, .em tempo
hábil, isto é, dentro do pe
rfodo die mandato do, atual

prefeito, caso não houves

se sido prorrogados os

o
-

referido CUNO tam

bém foi aprovado pelo Pa

_ recer 58175; do Co,aselho
Estadual de Educaçio.

/

1.0 GRAU

O "�ão Luís" inicipu
neste 1980, a primeira sé

rie do primeiro- grau, fato
qúg- não Qcorria

'

an,terior

mente, estando para '0 ano

letivo seguinte, as classes
êíe "a. 'e 2a. séries, acom
panhando o desenvolvi

mento escolar 'do alunado
do 'esta6eJecimento.

Prêmios) a Jaraguä
do ICMWalter 'Marquaràt pod�rá Múitos

estar concluída em- 45 dlas ,C�m'panha
Esteve quinta-feira, dia' tráfego de veículos, utili- A Secretaria da Fazenda OS'-PReMl0S

. ._ do Estado de santa Cata- Fóram entregues um ,to-·

'18, em, Jaraguá do SUl, o zar-se..á
-

apenas mela Ph:..a .

engenheiro 'civil Wagner, e liberada assim que con- rina, pôs em' prática em tal de 1.0�� prêrnos (v8!les

da Empresa -Brasileira da cluida. O traje,o em eens- março
. deste ano, uma -brlndes) de pequeno por

T'ransportes Urbanos ..,... truçiO foi interditado pela campanha de mobilização te, Cloflstantes de: bolas,

EBTU,
' de Brasilja, reali- municipalidade e como estadual, objetivando arre- bonecas, ,toaJ�as dde, mesa

, 6 'lego cadar mals ICM. Denornl- 'e banho, estojos 'Ie aqua-
zando' fiscalização d)ls 0- «:onseqüil1cia, o "ra v.... t d
bras executadas e em e:xe;; foi desviado para a rua 25 nada de HA 'Críança e' o rela, guaçhe, pm ura a e

cução constantes ne coo- Cle Julho (Vila Nova) e Ja- ,ICM - Oonheça Santa Cá-, .do, pincel hidrogr�fico,-
d ara tarlna", foi, totalmente éxi- jogos de dama e momh�,' �,

vinio, assi'na"o entre, a_Em- ragua Esquer 0-, p; 'atar,. t o tosa, d ístrlbulndo m ilhares Jlvros de autores c, 1- '

Presa.._ Governp do Esta-' quem demanda ao cen �
.

/
. .

b
-

cami
d R O de prêmios, através o pne;- nenses, rmru- ox e '

-

de e Prefeitura Municipal. vindo .de Pomer«) e" I C
' d· ';"nchl"me,nto de "átbuns, setas relativas' a ampa-

Vistoriou as ,(rês pontes,- da Luz' Ga{'ibaldi e a Ja- <>

duas conéluídás é inaugu- 'cinéias'. '

. ,con,tendO' figurinhas c�m nha. ,

•

en 'estampa das principais cl- Além destes, seis pes-
radias mais a.de Nel'leu Ra- T'ambém', isto loglcam

-

+
'

ladas
t dades_catarine,nses é vul- soas foram contemp

mos - além do trecho de te e-m'198'1, ser-áo ,e'd:C,,'u a- , . d ande
I C 'tos, da nesse história, além com prêmios, e gr

1.200m da ruaWalter Mar- das na Barra d,o R 1)' er-
) M' rela

OI

h Weege Idas' várias etnías que re- porta (bicicll&as:. a I

, quardt, cUJ·os traballhos são r'" aos ruas Bert a _' ,

-r Ja me Pe-
' ... AI presentam o Estado barri- Goretti Fragoso, ,

�I

·Intensos visando ii sua pa-, (apo. a "'onte) e p�,dre UI-
Má

. Zerb'len Ro
,'�

,

II!" ga-verde, cUJ'os imigrantes reira' no' ,-

v,·Imen,taçio asfáltica. '

·0' Boeing com recursos ,

I
'

D '1 Gol
SI ,'. . rd são pre,curs,2res do pró- berto Zapel a, am o

-

Segundo ArielArno Piz- pró.prios dill 'municlpa_!ua- prio desenvolvimento. ,I: 'o dacher -lel'Salete Berus.
. enhel·ro da Pre-, ,'de. A rua GU"ilherme lU'.

' -
. f' con'zolattl, eng'

'

" F6 ""aso' die Jar,aguá, Joinvil- Jo,sé Luiz Pereira OI -

'M ·C'lpal de Jara- c'ker�hagen' (até ,o no,vo.
-

'" TV pre-feitura um
. fi I Ie Blumenau, Criclúma, templad<o com urna-

'

guá - do Sul, o fiscal da rum), a 25 d�, �ulh'o,� na

Chapecó, Brusque, entre to e branco de 12 pole
EBTU "consict:erou como da Oel. Procoplo _

Gomes

to di... "'ra de OI·lveira e' todas aque- outro's, onde � tnarcante agadas.
bons o aodamen "vs, - .

'd
balhos. Este trecho, �ue las outras ruas que a Ces- presença Ie o arroJo os

CR$ 300,MIL

val da chamada' "P,?nte do be ässumiu pom a des�s- descend,entes de rmigran-
No sorteio de' 29 die no�

d de
,_

P ·1 ste serao tes europeus. ',' 'd' S oi foi
Vailatti" até a entr� a '-, tência ·da aVI e '

Mas voltando a" Campa- vembrCl); Jalragua I () U
.

Ribeirão Molha, caso as �xecutadas em 81, aJé� nha do ICM, /Jara:guá do contemplado com dOIS

advel'lsidades . climática� da: rua José Theodoro \
RI- prêmios no valor �e Cr$

não atrapalharem, ctev!r�� i (Ilha da Figueir�), Sul consguiu �en�re os

200 mil e Gr$ 100 mil" res-.

estar cone,luído, 'ioclu�ve, bet,ro divisa com Guarami- milhares, de premlos de
pectiv,ament._9,', ,constantesa e a -

pequeno e gr.ande porte, .

aSfaltado dentro d,. 45 l'� '"
"

':,,;" - ��
'- '

_ �,"Rt,,-5 _.'" .

ue. o ��
dias, cUi� execução eétá It' '" _': -

E '�� t'" es oé1(fi ffiIOS--

cargo da cesbe�:��l:a�: - ,'Op s�::u�:M:���;:la��� ;��, ::�, �:�Irn�avpedri,,' fO� odatá,sv' 'locomva�I���telar�:��8��do prim'airo .
da re

.

da ue _a Jorge ralm distriburdo� atraves a
d

convênio que prevê-aph- formo� a!n q
reu aTaU- agência do Banco, do Es� Cr$ 200 mil e, oom a e

cação de Cr$ 31,5 milhpes, Cze!"lewlcz SO!naap mas 'tado oe Santa Catarina, número 38.994, Lourival

assinado no' início 'deste zaç�o m.ome."ta -', ata- '1.151.934 ienve,lopes com Harnaók fez jú,s a Cr$ 100

ano ,desde -quê o municí:- que" em, Janeulrao,c:::'usãO figurinhas e 20.695 álbuns. mil, importâncias que Ster

pip de jaragúá - do Su! f�i cada, ate as, 'Isto repres.enta um mon- rão recebidas pelos pre

incluído como 'die mediO definitiva. Outra rual, a !�ã tante aproximado. dlel Cr$ miados, em Cad'emeta de

"porte, ào lado, de JoinviUe, dolfo Hufenuessler, -, 31042646613 em notas poupançàJ Bese.

Blumenau, Itajaí, Lages, pa�a ser �o�a!m���en�o�: fisc�is' e
'

vales-de-caixa 'D9 1:0 ao 5.° prêmio,
Criciúma, Brusque, Chape:- c.lulda, e so nao I

d trocados por figUrinhas. são as se/guintes as cau-

e6 e Tubarão., nal da seman� passa a,
Por preenchimento de telas" premiadas, por or-

,

Concluídos
'

..stes 1.200
..

em 'vista do- mail' tempo, 19500 dem'. 84.799,14.284,94.414':<
\ d álbuns, distribuiu-se .

metr�s, a etapa ;��guinte mau ,tempo este que po e-
cautelas.

.

\

38.994 e 99.388.

será a conclusão das ruas_ rá atrasar mmbém o cro-

Angelo Rubini e Korácio nograma de entrega da

Rubini, seqüência da !Wal- Walter Marquardt, prelimi
ter Marqu8lrdt, quando' ini- nairmente previsto p'alraser
,cialmei'l,te, face, ao intenso conclufda eml 45 di�s.

na

ICM atinge 13 milhões·iem novembro'

Industrial -doa
"-

'
'

.

a APAE
'Lions
-'

Cr$,25 mil
,.

E neste mês de de

zembro, dia 05, foi en
tregue à diretoria, da

�sspclação de Pais e

Amigos dos Exc.epcio
nais de Jaraguá do Sul

(APAE), para emprego
_ na área da saúde, um

cheque dê Cr$ 25 mil,
segundo Bittencourt, ,

que adiantou .u' elu,be
est,ar no aguard'o dentro'

dos próximos dias,' de
duas cadeiras de: rodas,
'já pagas, que yirã_o de

São Paulo. O custo des-
tas cadeiras é, de CrS

� Em novembro, o Ci- 30 mil e o transporte até

dade lridustrial v�stiu Jaraguá será gratuito,
23 crianças carentes através do ExpreS'So Ca

para I
a primeira 'comu- Carinense de T'ranspor

nhão, cujos pats nio ti· tes Uda., cu_j� g,erente
�< nham condições de ar- em Jaraguá dO' S�I
,c,ar com as· despeSas, _ prontificou-se à arcar

enfre rapazes e meni- com as despesas.
nas. O traje foi comple- Também serão doa

to, empregando o Clube, das a deficienfes físicOIl,
C'r$ 30 mil nesta cam� com problemas (Je loco-

panha. mo�io.

o Lions Clube Jara
, guá do Sul-Cidade In

dustrial, que ,tem na

_ pr�sidência o' CL Alcir

Bittencourt, ' distribuiu

,em seis meses de ge,
tao da atual diretoria,
Cr$ 109 mU à diversas

entidades e' particula':'
res, através das campa-

, nhas mensais que 'o clu-
, be ,enéeta, dentro da fl

losofi_a c;k, l.iQns de ,ser

vir desinteressadamente
à 'causa comunitária-.

O pósieilonamento que
o Municrpi.o vem alcan,çan
do,_ diz bem aos atributos

que pos,sui, e ,Ç) �overllo
está, agora, reoqnhecendo
os esforços garantindo' em
obras e também em outros

setores, uma
,
parcela da

quilo que Jara:guá do Sul'
tem oontriburdo ao -Estado
e ao Pars.

Láz8,ros te_rão Cr$ 2�O mil para o seu Natal
Como se denota, é digno de

registro o, esforço da população
e,m propiciar um Natal mais feliz

aos Lázaros, eles que são gen

te como a gente e'·continuam

corifiando na generosidade de

quantos podem e Cluerem aju
dá-los. De paravéns as nossas

autoridades e organizações es

colares por gesto tão humanitá-

,

Fruto de um,a maciça par-'
(
questão; destinado aá Natal dos

tiçipação I
das e!;lcolas, jurisdi- Lázaros, foi fruto de úm traba

cionadlas à 19a. Unidade, de, ,lho integrado, envolvendo a 19a.

Coordenação (Regio�al (UCRE), UCRE" ás Supervisarias Locais'

a cá",pantia de arre?adação de de Jaraguá do Sul (Jaraguá e

fundos destinados à Sociedade Corupá) e Guaramirim (Guara-
Eunice Weawer, de Florianópo- mirim, Mass�nduba e Schroe-

lis, rendeu a apreciável quantia der), além dos diretores de es-

de Cr$'236.827,75. O valarem' colas e principalmente osalunos.

Uma vez mais, ficou patentea

da a generosidade do povo da

microrregião do Vale do Itápo
cu, refletida através, dos seguin:
tes números: Supervisoria' de

Jaraguá do Sul, Cr$ 193.665,75;

Supervisoria de Guaramirim Cr$ rio que comprova, úma vez mais,
43.162,00; Total Cr$ 236:827,75, ' que educar é amar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Alice Vieira .

Márcia' PedroUi

Dia 30 de. dezeín�ro
-Nelsita Baurtlanr,
OUvia Aldrovatndi.

. Dia 31 de dezembro
Sra. Renata Burow Hu
fenues'sller
Sra. Janete�Marcatto
Jlean Carlos Gonçalves
Sr. Heinz Fritz'ke,'em
Fpolis.

\

. Dia 1.° de janei'ro/81
Srat. WaIlY,' esposa-da Sr.
Ronaldo Fiedlet,·em

. Currtiba,.·
'. � , ,

Sr. -Jaime Blank, funcio- ,

nário de A Comercial e
cQII,aborador do.CP

Sr. Silvestre �toinsiki
Sr. Osmar Gascho
Sr. Alfredo Mundstod_!(,
·em Corupá -

# ,

Dia '02'de janeiro
Sra. Adélta Bairatto 'Lai-
z,airis·'
Sr. Arno Müller
IIdemar da Costa, e__m

São Fr.ancisco do Sul
Renilda BUle:rger
Carlos Augl.!'sto Gerent,_
em Astorga-PR:

Dia 03 de janeiro _

Sra. Arlete SChwe<fler
Osows'l<l

..

Sr. Ricardo BUieirger
Sr. Henriquê 'Ko·sfer

Dia 04 de Janeiro,
Sr. Waldir Ootávio Ru- ,

blnl-, ,�'-::-' �:, ,

Ingelol'1e., filha de Willy
'(Bei'nadete) Oes,te'reicp
,!Wállter, filho de Walter

(Olindá), Rintelr ,

Alexandr:o, filho de_ Val-
. � mir (Maria) Pincegher

Sara, filha -de Márib..

(Helza) Rudollf
Wanfsio,' filho ;:(f'e Ivo

(Elvira) Weslpnal
Dia 1,0 de dezembro

Cristiano,' filho de Alfre-
. do (Ana) Rpsa

,

.

Edrtson, filho _de Hilário

(Ermelinaa) Gaseriapp
Màrinês; filha ,de Jo'sé

(Donzila) petrl

Dial 12 d� dezem,l)ro

,Isiãhe, filha de Mário

(frene) Betoni
Alexandre, Jilho de Plá

cido, (Anésia) GorgéS
,

Rosânge!la, fUha de Mil

ton (Marlf) Hornburg

Dia 13 de dezembro
,

Flávia; filha' de Elmiro

_
rllse) Gr�uel "

Luzia, fil,ha de Juvenal

(Santina) Zanghelini
,

Dia 15 de dezembro

Giovan, filho-de Fran

cisco (Luiz-a) Gomes Ne
. �o '

Dia 16 de dezembro

Denize, filha de Valmir

(Armilda) Scoz
i -�

Calce e vistalose melhor..
neste verão com a

Cinder4!.Ja
Quatro lojas para me

.Iher serVir li distinta c:li-

,: .
enteia,

-

duas n� Getúlio

Vargás, Lima na Mare
chal Deodoro, em ,Sara

guá·do Súl e Qutra na

rua 28 de Agosto, 2.177
(�uaramirim).

CIt,lDEBELA.
a melhor 'Opção _pqra as

-

, compras de v�rjo�

A BODA DE PRATA .CASAMENTOS DA

D� ÜJ.�I�� E-G�,tw-Dq ', SEMANA "

No dla 31 da dezembro Neste final e 'i'nrciô die

" de'1980, um muito', ben- ano, a-coluna registra o

quisto casal da nossa me- enlace matrlmonlal dos se
Ihor socledade completa guintes jovens: 27(;.12 -
os seus 25 anos de casa-' na Matriz S. Sebastlao: 16

cos. Queremos nos refe- lÍ�o.ra·s Arcanjo S'ebastião

rir ao, . S". Ger�tdo .. Wer- Klein 'e Ana Maria!Silveir�,

ninghaus, um
�

dös funda- Pedro Zimmermann e Ma

dores da W�ç_, - Eletro- .rla sabei, Adernar Villwo�k
motores -Jaraquá, hoje o 'e Luzia \ OIska, � snv�o
Grupo EletromotoresWEG, Ran'k Ie Maristela Morettl.

WEG Máquinas e .WEG As 17h30min - Nélson

Acionamentos, é o resoon- Fuch' e Maria Alves. �s 18
sável \ pela' sigla "W.::-E-G, horas _ Irineu Valdir AI

posto que o W é do nome ves e Infância Ros�. �s
de Wern.er

-

Vô,igt, E, de 18h30min
-

- Odinir Anto

Eg,gon João da Si�v� e G, nio Aldrovandi e Rosa Ja

de Gerßildo Welrnmghaus.- rO.czins.ki.
Geraldo conheceu -Lüllan Dia 03 de janeiro: 16 ho-

'e o casamento aconteceu
. ras _ José Horst Vie:rne:,e

-no dia 31 die dezembro,
-

Luize' Mari� Klowaskl, ·Ma

faz um quarto- d'e�sécul_Q_. "rlo 'M{)retti' é AnelO!�,_Beh-
Por ISSO; e o .comentário. 'iil'Íg' e toJQãezinho, J�lJo. oe
já vem de multo ternpo, lné e Alzira Flanam. ÀS

desejam, assinalar -a sua , �1 trorás, Alamo Vileiira e E

bodai'dé prata.tno .mesrno q'Iéni 'da' Silva.",As,..�7J)�Om
dia'do casam.·ento. No,,_,co.n- '_",,- I'Idemar. Voig1:, ,.aNllete
vite "que , expe�ir�m ,ele:s, "Fischer." ,Às-,,18.,: J'lor,as, �
dizem das r51zo�'s que �I- . Máréio-lliuiz1 ,.�ranz��er e

,taram; a; comem?!açap:. Renj:tai;Han'E�maFln!3' à� .

':
"Os filhos e os:amlg?� to- 18h30min _ Gilb,e,rt0 �I
ram as. ,grand'es�"dadly:as ""colu'zzi e; Ariete Emitia

que Deus nosc'oJereceu e . KuchenbErcKer" ,,� -_

"desejaRdo r,slembr,ar os _,� Näl�reja Evangéli,ca Lu-
25 anos de, Vida lem 90- 'terana,'dia:-27,:à$ _1,9�hora.s,
mum, feito� de amor, .com- asam-Sei os jovens WII

preensã� .

e.• equilfb;:io,", �on ROBerto' lE,ngelmann
�Ies, ,convidam p�ra ßS May �Aparecida da Cunha

"B'o�as dlel Prat�� "�s 20h- ., 'Jacobii:'No)lia 31,�a -cele-

30m!n ,com .ben,çao, na "oraC?âo' aas- BoaM q� �ra�
!g(eJa,Evang�IIça L!Jt�rana, ,�a: 'de ,Geraldo� :_(LlI"an�
de J�r,agl!.á, �o:, Sul ,e ,,?1 h -WerningnauSl, �e., (Ie :__�an
- receP9aq(JaQ��r no C.A. (Cecrlia teitl:iplôt ç�r�oso
Baep.en�l, lembrando q�'e a' Silva.
o tr�Je e espor-te, ,tpasselo,

a
-'1{-

,

etc. ANN
Esta coluna conhecei a t:tANEM ,e.

tuta empreendida pelo ca- FRANZNER ACONTEC��
sal (lU'tante OiS,

-

seus 25 UneIT)-se pelo matnmo

an�s de casados' de mo- nio, dia 03 de' jal"!eiro, às

menfos diffceis é 'verdade 18 horas, na Igreja Matriz,
mas venCidos pelo otimis� São Siebastiãoi de Jaraguá

mo de que sempre es1eve qo Sul, o Í'ovem casal Már

oe:rcado o casal. Ainda cio Luiz Franzner ê< Ftenita
recentemente - em v�gem Hanemann, ele, filho de Af-

_�
�

de recreio à· Campos do fonso Franzner e Sra., 'e,Ia,

,

JII{- Jordão, 'no Estado de São de Guilher.me Hanemanne

FESTEJANDO O NATAL Palila, o dia 27 de setem- ,
S'ra. A recepção, aos con-

Excelentes anfi-tri'Ões da bro, marcou mais um ano ,,_v.iga�o,s la:�r-�e:á no Ba'e

festa de natal, dia 12, o ,de vida na existêncJa de, ,p'�ndl.
" MárCIO terá. ,como

casal Jmge (Mara) Opper- Lillia" e alf cercado dos testemunhas - Nivaldo

mann, 1'1�'cebendo grUpo de companhei;os do; Az de .F��i6ergeJ e. §'ra.!,Hilário

amigos. Como prato' prin- Ouro lem meio . a discur- Kreis Ie Sra., P,a,ulo Afonso

d· h SO'S i�flamados veio à to- Fr�nzner e Vifalina Spézia'
cipal, per IZ, acomp_an a� - , - "

, , ,

do de vinho, e frutas como na a idéia, de uma come- I Fnan,zner, José Jair Franz-

sobremesa, completaram moração' que agora alca:n-
. n�rfe ,�ú�iâ'�eatrr� 'Franz-

_ o cardá'pio. Presentes os' ça 'O seu ponto máximo, <nef;, D'oirv,aJ'. Franzn!e'r e

casais Dr. Manuel '(Jacy) fazendo o Gera:ldo abrir a N�usa Te:cilla; por parte

Vizn!ete, Dr.' Luiz Alberto' "guaiáca" atéo ponto má": a'a- noiva -- Älid:o' Hane

(DUma) Op"permann e Dr. xhno die sua alegria come:' rT_1alin e S��i.,:"són 'GrE}hl_e

Moacyr (Albany) Sens.
mcirativa. ·Sra., Aldo Ftanke � Sra.,

Verdade é que as ale- "lririeu Han!e�mann e Sra." e,

grias 'festivas da boda de
.,

S,enno �es�er e Srä -Este

prata, às 24 horas haverão
.

jornal assop�a-S'e. S;0� cum:..

'éf'e misturar o 'saudar do prih1enfos' pelo cas6rio; de

ano de 1981 transforman- Márci'Ó !el' Reri[fa, no pri
do fi festejo 'da valsa num meiro sáJ:)aoo ae-1981.

samba' muito sacudido, ", --�'
para darr maior realce e

.

Ó redator agradeée·a
brilho a. uma assinala- �Ietromotores Weg pelo
ção, por todos apla,udida. belfssimo brinde ofereci

Parabéns antecipados à do, através a suá direção.
Lillian e ao, Geraldo pellas E ,taml5ém r pela grande
suas bodas de prata� Com . força que a em'presa vem

louvor! dando à imprensa -<lo, Mu-

-*- nicfpio.
MARIA LUIZA" _

NaSCi9u' dia 03, com .�. �IIIIIIII_
'

3,800 gramas, -no Hospital.......I•••••••• 1111i."'I'In-.

Jaraguá á menina Maria MA�HAS J'ARITA lan-'
,

.

'

.

-

. ca com exclusIvIdade a

Lufza, filha -dos, amigos coleção verão 80/81. Se-

João (Udiá Donini)
-

'Soa- ,guindo as tendênciQ.& da .

• •

' .. ,moda internacional, os

res. Fle'IIcldades! ,modelos JARITA serão o
.

_*_ .� grdand� s�<:esso da tempo·
.

t t ra a, ,

DE MUNIQUE,

I
E at!lnção: Somente de-

-
zembro, sensacionais des-

Estão com visi,tas de contos e brindes.,

Munique, o casal Hans
G

Aproveite esta grande
erhard (Car:la) Mayer, OS

. oportun_idade!

tios patemos de NutZ'I,: o' -, Oonheça o cardápio ,di-
ve:[\siflcado do Kaffee

ISr. Fritz He'ider é S'enho-. .

H.
ans -J:....fta para este ve-

ra, que à passeio pelo �!�Ünho' de Jaraguá do

Brasil, matam as sauda- Sul - Rodovia SC-301, Km

des dos famiHares.
5. Telefone 72-1266,

.

"

MffiANTE SOCIAL ...
(NOSSA GENTE 1Óo NOSSA TERRA - NOSSO MUNDO)

.

,

(EquIpe "Corrélo do Povo")

.
BETO AGITANDO

Oumprlrnentos ao amigó Beto Promoções realiza
Waldir Bruch, pela sua e- DIA 26 'amanhã, dia 24, no Juven-

Jelção, di,a 13', domlnqo, à Atuá, a-pártlr das 22 horas,
jirestdêncla da Juventude Nlesta 6al. feira, dia 26, às o seu tradtcíonat Baile de

Qemocrática I Oatarlnense 20 horas, na Igreja Nossa Natal com o Grupo Musi

(JDC), do Vale do ltapocu. Senhora das Graças da oal 4a. Redenção, com ,,�,..

Ingo W��nle!r, v�re�d:9r de
-

B�rra do Rio
, Cerro, esta- seivas de mesas no Sha

Guarammm, é o vrce-pre- rão se unindo pelo sacra- lon ,' E no dia 27, Baile�d'e

sldente. mento.do matrimônio; dois Fim-de-Ano, no Bolafogo,

benquistos jovens da so- com "Os Shiavini" e sol

ciedadle� local .....:. Lúcia rée, no domingo, também

Mendonça e Clóvis Marce- ,ne:> !=Iota.
T1ÉCNCO EM .llnc Gonçalves -:i. filhos
CURTIMENTO .

de Nascimento (Cläudtli:à) " ./

Sexta-feira!, 19/12, .äs Mendonça e HolandoMar- ENLAC'E
20h30min, no Pavilhão de .

I' (Pelam'en"') Gon'çalce 11]0 ..
'

,co -" SCHMITZ..MATTAR
Atividades da Escola Téc- ves. Clóvis, é funcionário

nica de Curtimento do ,Se- da Organização Co'ntábil

nai de Estância Velha, A Comercial SC Ltda., ar
Rio Grande do Sul" o jo- _ ganização que mantém em

Vle!m Walmor César Sch- circulação, tambem, o

mitt, integrante da grande- mais antigo semanário' de

clã dos SchmiU, filho de .

Santa Catarina. Apadri
D�másio (Elfi)'e neto de nharão o-ato, os casaisl Eu
Arnoldo Leonardo (Ottma gênio Yictor- Schmõckel e
Primm), participou das so- Sra., Victor, .Emmendoer
lenidaâ'es die! colação de fer· ie .::.Sr-ª.,; Dait Boga e

graú do Curso Técnico 'Sra., Dr. Marie" Sousa e

Especial ,de Curtimento·, a Sra., �B,tôni,o, :�"Aguiar e

nfvel de 2.° grau, cujo pa- Sra.; Avelino,Laúao :e! Sr'8.,
ra!ninfo foi o sr. José Bo- e, OrlandÓ: Wer,plõtz e �lia
nifácio da Silveira, Pres,j- Manske.' A � recepção aos

''den�e! aa Fundação "Paufo convidados acontecerá na

,Leuol( Schuck". Familia-" sede social do Clube Atlé

tico Baependi. A c'oluna

almeja as maiores fe.Jici

dades ao jovem casal ami

go, também fadoS! os fun-
, RUMO' A FO'RTALEZA

GionMios í(fe "A Comer- A coo'rdenadora do Jar-

cial" . �Ini de' Infâin� Pes'talozzi,
da Comunidade Evangéli
ca; Srta. Mariza Piazera,
viaja hoje, dia 23, :e'm via

.",. gern de recreação, para
Fortaleza (Ceará), onde

permaneoe'rá por· vários

dias.

(BRUCH E A JDC

,Dia 26'd!déíentbra I':, � :'N':8'.SC' l·m1e'n to',SLeonida" lesposa: do sr.
-

Herberto Geolrg,_;. em Rio .

Cerro II·�. Dia 03 de dezembro

Maurõ CoelHo", ; � . -.":,
...

'

"

Alessand,,,o JoMn:,Morbis;- Tallta, 'fIU'la'de,Iflg� (Dar-
C·lá d'� "G

"

..
. cy) Ko'r� , .

,

U _.Ia . Narloch �.,... II ' filh -de V'I-
,
''' ,e ..

,<
rr rancle e" I .,.a e I

Dia 27 de dezembro-
, -.

-rnar (Zilda) Ma08;ri ,',
,

Marco Ant.° Marcatto-1�.::_: D' 04 d de embro
Nelsa Franz EngelmàFlh'

_. Ia e z
.

Moacir Pereira' , ,,,_ Dirliméri, filha ,de Rober-

Dia' 28 de' dezembro -, . ,-,"�.
.

'1:0 (Ivóne) Hoeft
"

Aurea."Ma�nrlch:' J�m
.., ,9Diá� 09 de dézembrO .

Atalanta-SC;
. . , .

,

Maria Amélia de Souza
Marcos Pereira

'"

Dia 29 de dezembro'

Foi um sucesso total a
IXa. Conv:enção Nacional

Aniversariam f1oj�, 23/12 de Vendas Jarita, de 10 a

13 de dezembro, reunindo

Lúcia M.Pt·
todos os representantes

O -6' d Ae ror. • ' d:a .� empresa:" e �ingindo
s r�o e. r.aujO' .

.plenarnente os o!:?jetivos;'
. Sche!Ia Cnstlana-Radtke'._ Um jantar com desfile no

Aniversariam amanhã Baepend'i, marcou 'O en-

1 Baulíno Kreis" � cerramento da Conven-

, Raul Rodrigues ção. Re�ovamos, Icumpri-
D' 2S d d b'

mentos a empresa.
18 e ezem ro �,

Srta. 'Eliane Natalf Fodi
Palmira Satler,

res seuS! présenciaram a

formatura e, aaqui, a colu
na envia ao Walmor vot'os

oe muito suce,sso.

AGRADECENDO ...

Lions Clube Integração·
Ie AgênCia do Sesi, atr�
vés dos amigos Piccoli e
Frassetto, agradecendo ao

"Correio do Povo", pela
grande colaboração pres
tada no decorrer de' 1980.

De nada. Em 81', contem
novamente conosco!

. --"*

AGU>\RDANDO BABY

Aguar.d:ando corri ex'pec�
tativa a chegada da cego
nha, para o próximo áno,
a famflia: Marquardt, em

especial o garotão R'o-
.

berto, que' já com 9 anos

está ansioso para receber

��� manil;;lho, assi!'ll _çom�
seus pais Ralf (Söhiâ)
Marquardt.

'

LOCIA E' ClóVIS

. "NIVER"

Nossa agenda registran
do os seguintes aniversá

rios: dia 25, Nascimento

Mendonça; dia 31 '- Sra.
Renata Burow Hufenuess
ler e Sra. Janete Màrcat
to; dia 1.°, Alessandro, fi
lho de lido (Asthéria) Var.,
'{ias; dia oi de janeiro,
F�rnanda, . filha _de' Júlio
César (Tânia Emmendoer

fer, completando seus 3
aninh-o's e no dia 08, Sr .

lido Domingos Vargas,
Presido dô RC de Jar.aguá
d'o Sul. -�

-*-

Na última sexta-feira, dia
19, às 19h30min, aconte

ceu a cerimônia religiosa
de casamento dos, jovens
Marlise Schmitz e César

Romero Mattar, dei famí
lias ,tradicionais da sacie

d,ade jaraguaense. Marlise
é filha do casàl Pedro e

Angelina Schmitz,' e C,é
sa,r, de Jorge e Gisela (in
memorian), Mattar. O enla

ce deu-se na Igreja'Matriz
São Sebastião, com re

cepção, ap6s" no Clube
Atlético Ba:eipendi. A co

luna felicitai ao jovem ca

sa.I e fami'iares.

I
_

� DeixI..iDOS cuidar-.e, suas ',fOUpaS
- ,

�"ip�'ß
-

• t A V AMm r ATsÊnU:- �'
.
�'. .

. I
Fone: 72-1881 - fundoS' d� Âç��gu�

..

I•••alal.

Dia OS'.de )àneíro"
-

Sra. 'Ol9,a'é. ' Geffert
Os _gêmeos Cássius Gil
bI�rto e Cassiana Leila;
filhos de Gilberto' Orlan
do (Leila Bogo) Gonç:al-
ve�l �,. .

Dia 06 d� janeiro.
Sra. Flo-tida "Sruéh, ',em
Guàramirim'

-
'

Sra. 'Ortarí'daW. Müller Ma't"e asSr. Orl'ândo MOlrbis
•

, COMERCIAL, nORIAMI
' . >-

'

,: , ,

Laerte':Snvíà Gr1é1tfe'r" ,'-Oficina deMáquinas S.a'.U'da'd''e's' ,: no
Dia 07, de Janeiro .

, de Escritório

Sr. Rufino Jan'ko,sky Antieis de mandar suas G ri hSrta. Rosali Meire Gret- �áqU'inás para. cons�er-
'

'a, en aus .

ter.. " � ,

"to; córisiJlté-nos...
'

e p'e',I'o'tele,fone 72-1553
_

'Rapidez, eficiência e
- Àestaúranté'

..

Dia 08 de jan�i'ro , , "

bons preços' estão,a '-.' -v -," �'_
-

"
'1... •

,.,
, --

d'
. - ; Ulsquerla ' '-

Thafsa
. Mé!re, 'filha de'" s-,�-a· Ispo�,lça�. . Pizzarià/läzanhas

Valdir ,(RoQér.ia)'Ber:foldi" Au� VenânCIO da SII-..
e Cônfeilariii

, '., ,,'
•

•

r" va P-orto;-331, ,'ao lado GÀRTENRAUS'_;;
Dia 09 d�·janêir.O�

�

dàWeg I,-Pone 72'-1492, '

"G',etú't'io"Vargas� 847
Sr. Ad�mar Bar.fel

.

JaragÍJá dO Sul; - <.,- - ,.....:,��
-----

Present'es neste Natal?

S6no

la n'l 0',1 s t. r
,

Av. Mal. Deodoro,364 ,-

làrag�á do Sul.· SC

Um, presente ,Ir. cadl goste I
"

Agora na Relnoldo Rau, 626, aten
dendo diariamente, Incluslye aos sába

dos até às' 18 horas e aos� dorrilngos e

feriados das 8 às ,12 horas. Demons,tre
seu carlnho� Q.fereça'flores;da;

FLORICULTURA IMPERIAL

�/////./.D"//�//'.H"/.H"///////.H".ú"/L/b""U/h".H/H��b""��

".

"

I ,MARISOL S.A. é uma empresa que atravessa e�celente fase de e�pà�sãQ e sua princip!tl
' �

r� trÍ'�)� "

met� é Ploduzir cada vez mais. �or is!o, na Mari.so! sempr� �á QPortunidallé para quem
" �

�ll �11�" de8e�a �c8Dçar �ucesso ;la' exerCIClo .de, suas aptIdoel!l proflssl0.t:Itl.Ís,- nliS mais dhTj:lrsas ,�
,fu:llcoes .lnerente,s '81> ,ramo.·� "

'

... " MARISOL S I tnll do""
r o .' Jaraou' d S �I- SC· �

MA_'ISOL ,(NOSSO setor de ),l, L >tende a p.dir de

05.01�81); "..
"

• ,c".. ",
U.

,

IJ nallO, ,a, OU, ,

'. '�
,

�
-�AYA'h"/H'h'./�./��H�/./.H".H.H.HH".H�

.. Decoràções p�ra casaméntõs - Decorações
para"lgrejas ;_ Decoraçõés para clu6'es -. Ar('anJos

. '. para, festas - Buquês em"geral� , -r. .

'i

, 'Plantas omamf!ntals,
I

AtENiÇAO: Nio lemos filiaIs

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO 'POVO - ..I.ragU6 cio Sul_ SC
EDIÇAO NAT�80 - 23-12-1980

Leonida Moretti
anos de casados

Paulo
25

·e

Trinta e um de dezein.
bro, último dia do ano,. j,
para n6s, da reda9io, em
particular, da singular im
pbl'itânciä, pOls 'que regis
tra a passagem das Bodas
de Prata de um casa' por

� .. quem nutrimos grande
simpatia, pel� sua SImpli
cidade, nobreza � espf
ri,to, caráter impoluto e a-

",. mizade de longos' anos.
. Enfim, um casal perfeito.
" Referimo-nos a' ·páulo·
(loeonida da Silva) Moret

ti, ele, nosso constante co
laborador e alcima, de' tUdo
Amigo (com A maiúsculo),

. trazendo semanalmente
seus apreciados artigos,
verdadeiras pérolas à
nossos leitores, usandO o

seu profundo conhecimen-
.

to da IJngua portuguesa',
'como 'professOr� estudioso
e autor:idade que é na ma-

téria.
.

Paulo, o nosso Profes-
.

sor Paulp Morettl, easeu-.
-se com Dona Leonlda da

Silva, em' 31 de dezembro
de 1955, quandO ambos
lecionavam no' então Gru

p'O Escolar Abdon Batista,
onde se conheceram,,'ena
moraram, resultando no
casamento, de cuja união
nucersm ,três filhas: Rose
Helena, casada com Nival
do José Lehmklihl desde
11 de fevereiro de 1978',
Rosane Moretti e, Rosân
geles Cristina Moretti, com
5 anos de idade, atual
mente.
, De _família W;umllde, o
Profess�r Paulo é filho de

,/

UCRE
, �de

Francisco /e Rosa 'Floria-
'

,ni Moretti, ambos faleci-
Acontecimento de amplo ài- E neste ambiente d�' confra-

dos, e Dona Leonida, e fi- cance comunitário foi a ceie- temizaçio. boa vonJade e paz

lha de Bernardino Henri- bração natalina organizada pe- que Identifica a 198. U�RE, a

que dia Silva (falecido) e lá Chefia da .DIVAp, sob a. co- 'travéã dos presentes e ausen

Ol� da Silva. P8ISSOu por
ordenação da Prof.8 Marisa Reis tes, ouve esta prece que .. ti

privações, vence0 a duras ,Gumz e realizada na 19a. Ucre, elevamos.,

d
�

D' ã' Chefl'as 't Menino Deus, da ságrada
Penas, Ie ho"', divide seu envolven o Ireç o, "Menino Deus, tu que rans�

'v S
,.

s e
/

t I' montanha da vida desCemos
trabalho respondendo pela Funcionários, upervlsona mitiste, através do eu, 'nase -

. .secretaria: do Colégio São p'!retores de COlégi?S, Escol:as mento, uma mensagem de doa- genufletf� a teus pés para,

I:-uís e lecionand.o no pró- Básicas- e Grupos Escolares. Çao espontânea, derrama tu�s ge,�rosos como tua Mie, hu-

,

.

ã ld a b'ta f (lia edu mildes como os Pastores" a-

prio estabelecimento à no i- A confraternlzaç o eVI en- bênç os so re es . am -

te, atéín de chefiar a Oivi- cíou, acima de . tudo,- a sintonia catiWl e educadora, sobre este gradeeIdos como os Magos,

são de Administração da de propósitos e de atitudes que 6rgão integrante, Integrado e o."d1entes como os Anjos,

19a.' Unidade de Coord'e- vêm marcando o desempenho, integrador que é a 19a. 'UCRE,
.

buscannos na lua Estrela o r_Q

nação Regional (UCRE)�' da 19a. UCRE em nossa mlcror- fazendo com que ela cresça e Ielro do nosso camInhar jun-

instalada' no àno passado, região. viva à luz da estrela do t�u 108.' encontrar na lua Belém_o

Ó
"

I 'é i I di nd "'''''7 paz' port� seguro do dever, cumpri·

ap s Jaraguá do Su ter Antecedendo a confraterniza- pres P o, r... a 0..-, '�éIo.
sidO elevado a' categoria' . ção, foi comovente. o congra- semente da boa vontade,- boa

de sede ·mlcrorregional.
'

çamento cristão havido, sobres- vontade fruto 'da justiça, ju�ti·

saindo o presépio vivo, envol- ça semente e fruto do amor.

O casal de prata é um· t
vendo os próprios. fun�ionários Menino Deus, marca es a·

,"xemplo a $8,r ,seguido. d
d�o UCRE, com a partiCipação reunião e esta hora e prece'"

Muito teríamos a, inda a a- '-I
atuante dos professores Sueli com o símbolo da tua ass s-

crescentar ,deste casal,
'

Terez'lnha Lenzl Xavier dos ,Sano, tência continua e constante so-

sempre prestativo à 5'0-
"

, fu' I

tos, Maria Eunice Barbosa e 'bre nós, professores e nc 0-

ciedade, rri.odesto, não se'
,

A • for
Durval Borba Neto, a quem cou- n6nos, dando-nos annno e •

deixand'o arrastar por ea- I à ossas

.be o programa musical da en- çapara nio fug rmos s n

mlnhos a não ser o da responsabilidades de educado-

eerreeãc, e mantendo sem- cenação .

"'Y

.

res, de criaturas de boa vonta-

pre uma linha de conduta Na oportunidade fOI lida uma
de que buscamos no teu pas-

exemplar que repassa aos \
pr-ece, especialmente composta

.. sa:.o o nosSO amanhã ,{ no teu

fílhos" que se espelham na peJo Prof. P�u� Mor.etti� Chefe
f a presente o futuro dos noSSOS.

dlg,nidade e honradez dos dá DIVAD, e lida pela Pro, 6 I
.

.

' Menino Deus; n_te ofert r o,

Pa.is, nossos homenagea- Iris Barg Piazera, Diretora da .�

nesta consagr�çao, nesta co·

dos.
' 19à. U9RI;_. munhão, que o presente, o, pas·

Nesta ediçã'o fastiva, de. Foi, sem dúvida, um momen- sado
-

e fi futuro se traduzam

confraternização, nós, da to· de meditação, de identifica- num elo família,r, que amalga·

redação, a par das festivi- ção de sentimentos colocados ma e cristaliza o amor, fonte

dades natalinas e
'

do en- na· fraternidade; na boa vontade, perene de ,espiritualidade e de

cerramento de nossos :tra- na uniãO, na paz e no amor renovaçlo.

balhos de 1980, orgulho- que têm presidido os trabalhos' Menino Deus, que esta UCRE

SOS de tê-los como Ami- que a 19a. UCRE vem desenvol- se renove e se fortaleça sempre

gos,' fraternalmente ap"-
vendo, Pelo profundo conteúdo mais pele;, sentMo e pelo senti

sentamos votos de falici- da�mensagem escrita gelo nos- meßto da uniao, da pu e do
"

zendlo necessária, devido

dades, enensivos a toda so colaborador, Prof, Paulo Mo

a famma. Parabéns! reHi, julgamos de interesse re-

produzHa adiante�

/

Natalpromov.eu - o

confraternização

amor, guardando nosso cora

Çao de toda maldade, nossa in

teligência de todo orgulho, nos·

sa vontade de �toda fraqueza,

noSso' 'trabalho de toda ornis·
/:'

-

·sAo.
"

'

.

Menino Deus,_ recebe, na

humildade do teu presépiO e

leva, à gl6r1a do teu reino, a

prece do reconhecimento que

ésta UCRE te apresenlJl, ela

que tantos favores recebeu, ela

que tanto . trabalho �
desenvol

veu @Ob tua proteçio, 81.. que

tantos exemplos buscoú sob

tua Insplraçlo.

AssIm sela!
.

Campanha
de combate

ao piolho
Tendo em vista a gran

de infestação por Pedi

culus' hurnanus (piolhos)
nos escoJal1e-s, foi defla

grada em_ Jaraguá 'do Súl,
a Campanha de Combate

ao Piolho.

A Campanha e�tá se'fa-

ao alto númem de pessoas

infestadas' e também ao �u
so de produtos nocivos à

saúde .. Foi distribufdo nas

escolas, medicamento'

(Pruritrat, num total de 2 __

mil frascos) e folhetos in

formativos .

Além idliss0-1.. foram l1elali

.i:adas reuniões com pales
ras aos escolares e gru-

.

.

pos de adultos, aproveita.n-
do os programas da Aca
resc na Rádio Jár�9uá ,to

das as segundas-te:iras; a
lertando ,a comun:i'dadie.
Com isto espera-se que a

Campanha atinja as famí

lias que, não, 'possuem cri

anças na escola.

Estado de Santa Catarinal
,

,

Ptefeifura Municipal de Jaraguâ cio Sul

LEI N.o812/80

Suplementa e' anula dotação do Orçamento
Vigente.

VICTOR BAUER,' Prefei�o Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso Ie exer

cício de, suas atribuições., .

......
Faz saber a ,todos os habitantes deste ,Municr

pio que a Câmara de Veneadores aprovou, e ele
. sanciona a seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica aberto um crédito suplementar
na importância de Cr$ 7.000.000,00 (Sete milhões

de cruzeiflos), para reforço qo programa e verba

abaixo discriminädas,' constantes do,Orçamento Vi
gente, a' saber:

Anexo I - Quadro !(
0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE

. 0501.99999992.027 � 'Reserva Orça-
mentárla ............•. :\. . . .. Cr$ 7.000.000,00

,
.

Anexo II - Quadro A
0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE

,

0501.99999992.027-9.0.0.0 - Resé-rva de
contingência ',' Cr$ 7:000.000,00
Art.. 2.0

- A dle'spes� decorre,nte do artigo an

terior, corterá !por conta da anulação parcial do
programa e verba albaixo discriminadas, cons,tan

tes do Orçamen:to Vigente, a saber:
/

,Anexo I - Quadro A ' ,

0601 - DIVISÃÓ DE OBRAS
0601.16915751.007· - Pavimslntação de

.

ruas . .':.. , ; ..
"

,'; ;,. Cr$ 7.000.000,00
Anexo II � Quadro /{

0601 - DIVISA0 DE OBRAS �

0601.16915751.007 - 4.1.1.0 - Obras e

instalações
'

: .. Cr$ 7.0ÕO.000,oO
Art. 3.° - Esta Lei entrará _em vigor na data

de sua publicaçãó, revogadas ,as disposições em

_contrário. ,

'

.

Paláciro da Pnefeltura Municipal de Jaraguá do
�

Sul, aos 19 dias do mês de dezembro de -1980.

\

PRECE DE NATAL

Menino Deus, não queremos

que da uniao de sentimentos

que hoje e aqui nos aproxima
e congrega brote apénas uma

m�nsagem; mas quê nasça,

floresça e fo-tÍflque uma prece.

Eistado i(fe Santa Catarinal ,

, p�feiturà Municipal de Járaguá do Suí

DECRET� N.o, 626/80 "

, Suplementa dOtação do Orçamento Vig'ente.
, VICTOR BAUER, prefeito Municipall de Jaraguá

do Sul, Estado de Santa .Catarina, no uso;el exer

creio .'de suais atribuições,' com base na Lie:i Munici-,
pai n.o 761/79 de 31 de outubro de 1979;

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica aber,to um crédito suplementar
no' valor de Cr$ 240.575,00 (DuZlentos e quarenta

mil, quinhentos e s,e1enta.e cinco cruzeiros), para

'refprço do programa e verba abaixo discriminadas,

constantes do orçamento vigen,te, a saber:

Anexo I - Quadro A"
,

0601 _.DIVISA0 DE OBRAS
0601.16915751.008 .:. Oonstruções de

pontes : . . .. Cr$ 240.575,00

Anexo II - Quadro A

0601 - DIViSÃO DE OBRAS ,-

0601.16915751.008 - 4.1.1 .0 - Obras e

Ins,talações : . � Cr$ 240.575,00

Art. 2.0 - O recurso para abertura deste cr'é-_

dft6 suplementar,' correrá 'por conta do Convênio

"DER-SC NP 24/79, oom o Departamento de ·Estra

das de Rodag'ém assinado el!! 1 ti de outubro de

1979, ratificado pela. Lei Municipal N.o 765179 de 23

de novembro de 1979.. � .... '

Art. 3.0 - Este, Decreto lentrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

'
.

Palácio da Prefeitura Municipal, de Jaraguá do

Sul, aös 19 dias do mês de �ezembro de 1980.

VICTOR BAUER
Prefeito/Municipal

O presente Dee.reto 10i' re-gistrado e pUblicado
nesta Dine�oria de Expedient�, Educação e Assis

tência Social, aos 19 dias do mês de dezembro de

1980.
. /

'

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

Estado de Santa Catarina
. Prefeitura Municipal de ..IaragUá do Sul

DECRETO N.O 627/80

Suplementa e anula dotação, do Orçamento
Vigente.

'VICTOR BAUER, Prefeito Municipalr de Jeraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso Ie' exer

cíclo de suas' atribuições, com base na/ Lei Munici

. pai f\.!.o 812/80 de 19 de dezembro de 1980;

DECRETA:

Art; 1.° -- F'ice 'aberto um 'crédito suplementar
na importância die Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões

.
de cruzeiros), para reforço do proqrarna e verba
abaixo discriminadas, constantes do Orçamento Vi-

gente, a. saber: ,

.

Anexo '1 ..:... Quadro A

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
.

- 0501.99999992;027 - Reserva Orçamen-
tária ..•.. :................. Or:$ 1.POO.000;;00

.

'Anexo" - Quadro A
/

0501 - DIVISA0 DE -CQNTABILIDADE
0501.99999992.027 - 9.0.0.0 - ReSier-

_

va de contingência .. ,

'

, Cr$ 7.000.000,00
Art. 2.0 - A despesa decorrente do artigo ante

rior, correrá por conta da anulaçãc parcial do pro

gramai e Vlerba abaixo dlscrlmlnadas, constantes do

.orçamento Vigente, a saber:

Anexo I - Quadro A

0601 - DIVISA0' DE OBRAS
0601.16915751.007 r:Pavimentação de

ruas , ...........•... ·1 •• Cr$ 7.000.000,00
_

Anexo II - 'Quadro A
,0601 _.DIVISA0 DE OBRAS
0601.16915751.007 - 4.1.1.0 - Ol:)ras e

instalações,. I
••••••••••••• , : Cr$ 7.000.000,00

Art. 3.0 - Este Decreto entrará em vigor na da

ta de süa publicação, revogàdas as -dl'sposições em

contrário. ,

.

Palá,cio da, Preteli,tura Municipal de Jaraguá do

Sul, aos 19 dias do mês de dezembro· äa 1980.

VICTOR BAUER
Prefei,to Municipal

O pres�nte De:creto foi registrado e publicado
roestà Diretoria de Expediente, Educação e Assis

tência Social', 080$ 19 dias do mês de dezembto

de 1980.
'

-

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

COM'UNICAD·O

Comunicamos ao comérci'o, e aos nossos for
'necedores em geral, que o sr. ALEX ZASTROW

foi demitido por nossa firma, não estando por
tanto mais autorizado a ete�uar quaisquer negó
cios sob nossa responsabilidade, tais como: COM
PRAR FRUTAS DE ANANAS JAPONi:S, que serão

todas recolhidas em devida época por ADEMAR
BOSSHAMMER •

Ademar Bosshammelr entrará em contato com
.

'todos os nosSos fornecedores, principalmente de

Ananás Japonês, e ,alertamos aos mesmos ve

lhos amigos, que não se deixem enganar por fal
sas c.onversas de outras pess:oas.

..
,

Corupá,' 3 de dezembro de 1980;-

'ALVIM SEIDEL
,

- .... J------------------------------,----------'

/' '

"

"

� Produzindo motores elétricOs para, os maiS- variados fins, criando e�pregos, pr�móven�
do e assiSilindo o homem, encurtamos a distância a ser percorrida para � estabelecimento de uma so-

cie.dade mais justa, um mundo mais humano,·e um. viveJ'melhor!,
-

, .

Que o Natal avive em nossos corações a·chama da fraternidade universal, e que o Ano No-

vo seja repleto d� realizações, sãO os votos da ;

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A pr�se"'te L,_ei foi l'1egistralda e publicada nesta
Diretoria de Expediente, 'Educação e Assistência
Social, aos 19 dias do mês die dezembro oe 1980.

ASTRIT R:. SCHMAUCH
Diretora

'

(

'EI
,

'. �
Eletrom_otores WEG S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO. P'OVÓ - JãragUá do Sul� SC
,

,

I' "

SOCIEDADE _DE ATIRADORES
,

PROGRESSO'
Jaraguá do Sul ..:.:.. SC.

ASSEMBLJ�IA GERAL,E�TRAORDINARIÄ
EDitAL DE CONVOCAQAÓ"

Convidamos os Senhofe"s':SóciOs desta Socie
dade para a Assembléia GerarE-xtrao,rdinária, a

reaüzer-se no dia 14 (catorze) d� [anelro dê 1981,
com lnlclo às 20 (vinte) Iloras, ná Associação
Oomercial e, In,�ustrial, rua Marechef 'De.9döro,
348, 2.°, endar., nesta cldade.e ,Estado:' ã fim dé

-

deliberarem sobre a seguintel'ORDEM' DO DIA:'
a. Decidir sobre a contlnuídadé' r

öu não da
,

socledaoe;
,

b. De'stinàçãO do' patrimônio, soclal, em caso'l;:
de dissolução da S_ociedade. '�_',

'

,

Não havendo na hora lndlcada, n'úmer6�'leg'ár;:
,

para :81 instalação da. AGE -,em primeira - convoca..
-

ção, a mesma realizflr-se-á 1 (uma) 'hora após" no

mesmo dla e local, com a. ,p'résença de qüálquer �

I ., '

número 'de assocíadoe quites, e em condlções de'"
votar.

.. ;;

.. �,�_ e
. '}- ...AvISO _ J �

Conforme deliberação da AGE de 13.10;80,
os associados que .qnlserem exercer o Sieu dlrel-
to de voto na assembléia acima

'

convöcade, �·ae.;. I,

verão quitar as suas mensalldadss 'em' atraso, jun-
'

to ao Banco:-do' Estado de Santai Catarina S .A.
- SESC, agênci,a de Jaraguá. do Sul, SC, até o'
dia 13 (treze) de jai'l�iro de 1981'."

,

Jaraguá dó sul, SC), 1'S ,de delZemtYro, de: 1980
, :

-

Sólon "Calrlos' Schrauth
-

�. ,

.

"

:

-

�resid.en!e ,-
,

" .

'SOCIEDADE 'ESPORTIVA,
I.'

,

',1/ ,

'.
"

'

E RECREÄTIVA '

,�, '�� VIEIRE�SE ','
-:

ASSEMB""�IA SERAL"rnRAOR[)INARIA

EDITAL,DE CONVÓC,AÇA()
Ficam oonvocádos todos os associados da

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA "VIEI
,RENSE" para a "Assembléia G,eral Extraordinária"
a realizar-se em sua sede social sita à RU81 Join
ville, n. 2.070, nesta cidade, no dia 11 de jan,eiro

'

de 1981, às 9 horas em '1 a. convocação ou 2a.
convocação meia hora após, e com qualquer, nú
mero de associados presentes, a fim de delibera
rem sobr� a seguinte

'ORDEM DO DIA ,'"

,1.
2.

Altração dOS, Estatu10s Sociais'; ,

Instituição do Sócio Patrimonial e extinção das
demais categorias de sócios; ,

Assuntos' diversos de in1er.esse da So�iedade.
Jar�gQá do, Sul, 11 'de-'de�ei1ibro de '1'9ßÓ '

, .

3.

WAI..TER BARTEL
P,residente '"

, I. �- -

-da-LAR Imóveis
"

, I

,

AGORA EM, NOVO ENI)EREÇO:
, .._, "L �,

l' "l � 1
•

_

Av. Mal. Qeod. cfa Fonea, Gál.rla, "Dom Francisco" a/1-3,.,,,,,

Telefone ".'; . (0473) 72-0S10'

"LAR VENDE'I,

/

TERRENOS:
Rua 22S, entrada entre Dalmar Oonfecções e

a Ku!<!,_ terreno da. 427ßOm2'. Vista, p!inQrâinica,
região calma. Cr$ 28Q mil, sendo Cr$ 1'50 in'il de-<'
entrada e o.:satdio e� 6 prestaçõea.: "

TERRENO EM CORUPA-SC''''
�

� .1 '. ,..! .;" .::.,: r;
.r ...

Corupá - centro - terreno d& S.6.00m2 frente

para a Rua Germano Mahnke, a Cr$ 320,OOm2,. ç

.

PRAIA DE PiÇARRAS:,
.. piçarras '1- 'lbte a 10Ö� do mar --·vende ou

troca por terreno em Jaraguá. Aceita velculo .

�

'BARBADAI.
c •

-l.._ 9 ,\,.
-

�:I"'"
•

,-

Rua Pe. Alberto" Jaoobs" magnIfica ,residên
cia em alvenaria Cóm 162,6Sm2. COI)1 4 dorm.i!p-"".,
rios, sala de estar ampla, 2 banheiros, garag,�m,
ed,ificada em, terreno de 25x33m; � � _.", "" '---. "

Rua Hemiqu,e Ma,rquardt, casá de madeira
em bom estado de 9mx14m" mais abrigo, con1efl
do ainda um galpão de 8x10, construrda em ter
reno de 22,mx7Sm.

.

.'
.

� "LAR ALUGA'" ,

Rua João MarcaMo, 270 - Casa' contendo:
Bar e Pens'ão,' éfItimo' ponto comercial, informa- ,',

ções da Lar Imóveis.
,'. Rua Preso Epitácio Pessoa,' casa de alvena-

, . ria, com eogr.ado, ,vista pàra o Rio "ltB!pocu: Ex:"
, oelente pl ponto comerciai. ","':.

Rua Adélia Fischet, 258, 'casa de alven?ria,
com 3 dormitórios, sala de estar' e 'sala', de TV,
acarpetados, copa e çozinha "- lajotadas" d9is
banheiros com azulejos e box, Javanderia<;'e 'gatrá

il')formações na Lar Imóveis.

RlllOr
'

'anã da,-Mun�o
A "menor anã ,do rnun- ,nha p4,9 �enthnetros aos

dó", a·indónésia 'Karsi,'de nove anos, registrada pelo
_oito anos de idade- e Ag almanaque, de recordeis,

oentrmetros de :altura, Joi' Guiness. A mãe de Kars i

lo'callzada numa a.ldeia a afirmou que, äpesar de

ce'rca de 80
•

quilômetros selr anã, seu desenvolvi
da 'capital indonésia. 'Se-" mento, é normal. "Ela

'gundo 'se· informol:lr Karsi gosta de brincar com sua�
. é, meno'r ainda que a a.nã' amigas e às vezes sai $'0-

ho.land�a Pauli'1,el, qUê ti- zinha para fazer compra�n.

Chevrolet a álcool
• � .�- ,,! .. :.. �f. -, .;. .. J '. '�'.J'.i>' :

(Chevette - 'Opala ... Caravan • 'Camionete)� -.,

Finánciados ,'em' 18", ,��m,eses
\

. .
�

,.. ';'.,..,

Av• ..Mal. DeOdoro (em tre�te à IgreJa ,�atrlz)
,

Fones: 72-0060 - 72-0658 - ,72-0889

Prom,oção especial de fim de - ano,

T�U totalmente grátis em qualquer modelo

,

-)1.-

Dispomos de alcool hidratado -praseu'veiculo

Proclamas de ,Cas,amento

Alcldó Ktüger er
, Sirlêf 'Apàreéida Raimundo

,

cCóp'fa" 'recebida (lo "Oficial de
•

Curitibanos, neste Estado,
, Ele, brasileiro, solteiro, moto ..

rJsta,� natura,l ,d,e )aragu4 ,do, �ul
,tdomiciliado - e·,r.esidente nesta

. !cic,ladé, filho de Arthur 'Krüger
'e .lrrna Butzke ''Krüger. Ela, bra..

: sllelra, solteira, doméstica, na
':' tural de Campos Novos, neste
j Estado, domiciliada e residente

, '.
em Curitibanos,' neste Estado,

-

filha de Graciliano Raimundo e

clllada-e residente ne Rua 'Rú
dolfo Hutenuessler, nesta cida

de, filha de MaJÇ Lange,� e 1!vI
, , .� 'i

"

Ta� L�9�.

em E'mßÍeDdörfer'�C'o,ôi:,de V'e1êulos Ltda'�
- "

Áurea Müller Grubba, Oficial nesta cidade, filho de Mati'as

do-,Registro Civil do 1.0 Dlstrl- LescoWicz e I'!air Ayroso L,es
to "da :Comarca de Jaraguâ do :',çowiez. EIIll, brasllelra, solteira,
Sul, Estado de "Santa 'Catari..

'

'bancâ�ja" natural .,::de Massaren ..

,

na, Brasil, faz saber que com- duba neste Estado, domiciliada' ''''',' ,

"

,.'1.-
t

pareceram em'Cartório! exibin- e residente na Rua' João Dou ..

do os documentos exigldo$ pe- br,awa;' nesta 'cida�é, filha de Edital n.o, 11.737 ie 1�:12;1980
Ia Lei a fim' de se habilitarem Olavio Lopes e Maria Marques José 'Koslosld e . 1

'

para casar: Lopes. ,Marlene Hilleshelm " .'�'-�

Edital n.o 1�.729 de 10.12:1980 Edital n;o 111733 de 12.12.1980 Ele, brasileiro, solteiro, meca..

JOSé Alves e Marlene Schu.::i1k-e nico, natural dé Döutor PedrJ"
Ele, brasileiro, 'solteiro, mar- nho, neste Estado, dornlclllado

cenelro, natural de Barra ve.. e residente em Ribeirão M?
"Ihá, neste 'Estado, domicifi,a�o.' lha, neste distrito, filho de Anto

e residente em Barra Velha, nio iKosloski e Maria Kosloski.

neste Estado,' filho d�' Basilio-:_. Ela, b'rasileira, solteira, costu ..

Alves' e Ceeilia- AnglolJettÍ AI.. :ràIra,��tur�l...�'de;'·"J�ráquá �o
ves. 'Ela, ,brasileIra,. so.It$11'$, Sul, domipilJada � residente ein

'domé�tica, natural dê: Jaraguá 'RiheiiÁoi� fVI?I��, nes�!'!.
'

Clistrl.to,

dO,Sul, domiciliada e residente .filha-:dê Artphno Hillesheim je
em Rio 'Gerro - II, neste distrito, ,:Ela;Í30rc� I:liJIe��elm.
filha de Eml] Hermann 'Gari a

,," -,

5ç]111enke i\l Epia stretow S,chu- �. '

enke.
" 'Ed�tal 'n.� 1à38 de.�1:12.1980

'Edital n.O 11.734 de 15:12.1980 Cé,sar Antônio Mabat e

Sebastião de Azevedo Filho ROS,eU ,Olg!! Schmldt r
,

... -

.., 'f- ,.
,1 -

"

E
....

le' bra�iI ..i.ro, .solteiro, geren-e Iria LUiX .' "."�', , ,..... .... ,

EIe,' bras'lii�iro! solteiro, la-·· te administrativo, naturat de Ja-

vràa6r, naturar dê G'uáramh'im, ráguá do Sul. (lomiéili�dO. e �e
';'éSte Ê�ta(jo; 'áornicIHado';e' i'e.. sidente na Rua Verdi Glardml
-

sldemtê';ém �GU'ãrà;;;lrifrl,-F�neste Lenzl, nesta _cIdade, . fi!h?, d,e
Estado, filho de Sebastião de Antonio Maba, e '_uzi Zimach

, .'
R

'

d A bEla, b' rasileira, soltelr.a,
Azevedo e' Mana/, 'amos e -

Ma a., '

"

zêvedo. Ela, brasileira, solteira, �xmar de escritório, natur,al
a -

d
. 'liada

Industric�rll81, natljral de Jar�guá de Jar,aguá de; �
Sul, omlc�

do s1Jt. domidliãcfá 'e' rêSi�ente' �"'residentti na '�ua IEpltáclo

em -tr,ês Rios do ,Nofté;'" neste pe�Õf( ,riesta' cidade, filha �e
distrito,' filha de Francisco Lux Guilherme Schmidt e Aracy

e Adele Muener Lux. Winter �chmidt,
,

Edital n,o 11.735 de 16.12.t980

Inácio Welss e Irací Ruséh Edital n.o 11:739 de 17.12.1980

Edital ri.o 11.731 de.,11,1,2:1980 '

,Ele, ,brasileiro,. solteiro,' ser," Mauro Bold��n e
"

Pedro-de Freitas Costa e �enie; natúrál· élê"Jaraguá do
' ,

cecma 'Marla)�a:n8tein
Zenir Maria Cardozo Sul, dOrTlicÍlliido e résidénte �m

.

Ele;' brasileiro: ,

solteiro, bal-

EIe, brasileiro, solteIro, moto-
'"

Jaraguá�Esquerao;, nest:, distri"
i co�iil;a, "inatu'raí� d� , �araguá do

rista, naturál de J'aguaruna, to, filho 'de ösoã;F' Weiss e EI- 'Sul 'd�migmado e residente na

'neste Estado, domiciliado e re- frieda Blanck Weiss. ,Ela, brasi" "RU� Carlos Btanék, nesta clda

sidente na Rua , Francisco Za.. lefra, soltéira, 'ind�strrária,
'

natu: de flího de Bertoldo Emílio Bol

carias L�n�i, nesta cidade, filho ral de J�raguá do Suj'�doniiti- ' du;n � Irma'. 'Friedemann E!ol
de Anto,nio Manoel Costa e Dal- liada' e resid��le· em Três Rids,

� �ú�n. tila, brasileira, solteirà�
gisa Maria Costa. Ela, brasilei- do Norte, 'neste " distriti), "filtia 'bal,c�nísta, natural 'de J:a:ra�uâ
r;; divorciada, do lar, natural de' de Alfonso Rusch e Anita Has.. do Sul, domiciliada ,e residente

Timbó, neste Estado, domicilia" seI .Rusch. na Rua JoAo Janvário Ayroso

da é 'residente., na ru� F�ancis" Edital n.o 11.736 de 1,6.12.1980 nesta cl�ade, filha de Mathias

co Zacarias Lenzl, nesta cidade, Saturnino Ludovico Schweitzer , PansteIn ,

e Alvlna Bortollnl

filha de Olindo Cardozo e San- 'e Anelfze Làríg.t
" ,,'.... -' Pánsteln,.

'

ta Cardozo. Ele, brasileiro, solteiro, comer-
Edital n.o 11.732 de 12.12.1980 ciário, natunil de Tai6, neste

RogériO I.:uiz lescoWlczc�e ,Estado, domiciliado e residente
,

Dolores'Lopes na Rua Joinville, nesta cidàde,

Ele, b�aslleiro, solteiro, co.. 'filho de, Eurico Schweltzer e

,merclárJq, "nat",ral- de JaÍ'ag�á Ellzabeta Schweitzer, Ela, bra..
'

';�do Sul' éfomlémado e residente slleira, solteira, escriturária, na':.
'- .,

na 'Rua, Bernardo Dornbusch, tural de Jaraguä. do Sul, domi ..

Edital n.o 11.740 de'17.12.1980

Osnir Pedr' e Clarice Karger ,

Ele, brasileiro" solteiro, tra..

torista naturat de Jaraguá do

Sul, d�miciliado, e' residente êm

Jaragüá�esquétdO, � 'nes,te distri

to, filho de L:auro Pedri e Anni·

... ta Maffezolli' Pedri. Ela, brasilei ..

Encontro �' 7d� ", t� Ilgas e clubes �: ��\�:�:����i��ti�io�:���� "

Ir'a�'cas�s'"o','u'.' lVI,','a',,fra �fo,ra·
,;', de '((O' Sul;' domiciliada, e resl-

,

"
dente em Jaraguá-Esquerdo,

,

" � ,I .:. neste distrIto, filM de Llndol�
Com a presença! de re- 'dêse'onhecimEmto, tp'ois � bes. pho ;Karger e

..

Rosalina Helma

presentantes de apenas muitos clubes ainda tro· ,,! , , ' • �,

cinco clubes no sábado 'et "cam suas diretorias em Mesmo assim, a Federa�� 'Karger�
,

oito no domingo, ,fGi reali- ; m��o às te;mporadas. Fi- ,ção "ij9. acr�di�a,•. q!.l'�2,s: ..�ti .... '-,1 ','. ":".
zadö öl EnClÔntro de Clu- co!.! deci'clJido que as elei- outros cinco: clubes .que '

, E para que �hegue ao 'co�

boas e de' Lig�, . em' Blu- ções nos clubes somante ficarão na Segunda Divi- nhêcimento 'd� todos; ':'landel
menau, promovido pela deverão acontecer no pe- são terão que fechar Co

"

passar o presente Edital, ql:le""

Federação Cártarinense de riodo �e,f��,as, c' J,u��ntú.s �ue ,�.<�i��9,)�.ol· ,!�erâ publ�Catdq�_pe:l� Imprensa
, Futebol, com a organiza� 'MAFRA FORA

"

' falta de um maior numero, -

ré "lern 'cartóriO;. cinéle será afi-

ção de uma empresa da �,
'

o's clubes é ligas vota- de adversá;riós. Pedro Lo- xado durante 15 dIas,. Se Illl ..

Capital, .especializada em ram pela redação de um pes garantiu que tem re- guém souber d�:'- algum impe-

promoção de con'g'ressós. docuinento, 'denominadQ, cebido muitos pedidos pa,..
_ dlmento, acuse..o para 09 fins

Principais assuntos trata- de "C�rta de BI'umenau"', ra' !nclusã'o na S,egunda legaIs.
dos: alteração da ;resolu- ,para: solicitar à Confed,- Divisão, casos do Barroso,

""ção 01180, padronização .ração Brasileira de Fute-, �e Uajaf;,.p,er.LF,erroviário,
, das arljitragéns, respeIto boi e ao Cónselho,' Nacio.. de Mafra; União, de: Cri...

-

aos regulamentos , das ,nal de Desportos para qu� ciúmal, camp,eão estadual

eomp.etiç.ões e reorganiza.. seja altaradlàl a resolução de' amadores; ,e, ainda,
ção do futebol amador. O 01180, que dete"min·a1 que Canoinhas quer fundar a

fra� "do' encontro foi 'O' éamp�onato��.à'aual do ''ÄssoclaçãO:;' 'Canolntlense

""
,

'

flagrante.
. _ .

ano que vem seja disputa..__ d'S Futei)of. ',O' Mafra! AtJé- F�ÇA UMA
,

Os dirigentes de;clubes\ \..C1olem duas divisões, com tlco Clube deverá fserI�i-,f � 'rr, 'I' ASSINATURA
jecepcio�aram. "'fô ipe.::-, l::a''"pr!m:eira sendo form�da, mi,!ado do "róxi!,,�' cam,":" '.-' l' : DO
queno numaro presente. por 'àpenas oito clubes, peonatOi, por medida ad- o

" ..... ·.·t ",'

Entretanto;- os que:'partici-l",t em Sarda,; Catarina. ''Tendo .:' minlstrativa,t.-da,,,' F-�era-!/ C
'I,

·0 do Povoparam dos'debates ·'8\cha",,:"·em ,.i" vista uma,' nivelação, ção:):pa'as-tli'regulai:idad.es� ,'Urrei \í .

_,

\ ram, que uma das causas tê'enlca' e ecOnamicai�, de ',t,na I"scrlçlet ire ,O-:gaidbrésf'·<j
mais frequen,tes 'do� pro- 12 equlpe$, foI sonéltádo ' Ie (fas agress6es às a'rbi-,
btem,as d'o nosso' futebol para -que Santa Catarina traqens cometidas ,pelos'
é a falta de cumprimento 'enfia sua' prlmeJ.ra dlvi- pr6prios Clirigentes do
dos 'regulam,entos, por "são form'ada por 10 clu- clu6e.

"Santulina Alves.
'

Edital n$),;11.7;30; de 1�·1�·1980f
�. . ,..._' ',- {� �

Lourival Massa:neiro e

Natalia VicentE!!
/

,

• EIe, brasllei�o,'
,

soltelro,' pe-'
dreirb, natural de Curitiba, Para�'

'ná, domiciliado e residente na

Rua Walter Marquardt, 'nesta cl

,dade, filho de Elealtimi Massa..

nelro. Ela, brasileira, viúva, do

lar, n�tural de Ibirama,. nestEl
"EsíádO; domiciliada' e residente

, 'na" ,Rúa Waiter Mar'quardt;-nesta
cidade, filha de M§lnoel João

M�v,a' e Filomena. Zelindro de

Pinho ..

,.

�.2r'êi$ 500�oO� -
'

L:lgue pl 72.;0091
e•• � boa leitura!

ii ''''I{!
,

..,', w ;..:. �' jr;
c

.'$:::Jg.' l' �� t!9?�' �9

;," Tfanspo'rtes
.�: �

Filiaf Jaragúá do Sul,- RUaJ 'Felipe\ Schmidt, 256 -,Fone 72-0792, 72-0398, e 72-1103 - Santa Catarina.
';".J

�
- " , •

�

\i� n�,
'� Ih .. í

/

!

'Que ,a felicidade e a harmonia neste diálogo de amor natalino sejam repetidas no dia-a-'
-dia com todos os nossos irmãos para que a vida tel1ha 'o seu verdadeiro sel}tido: o ,ideal da perfei
ção, na construção de um mundo sadio, compreensivo e amorável.

t=r,ªternalmente enviamos nossa mensagem de paz e saúde a todos os nossos amigos e

clientes ,� sêus. familiares, deseJàndo-lhes
,

,a()MLE�S1:AS. E ,P�OSPERIDADE NO, NOVO ANO'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVÔ � .J8I'8gUI do Sul_ SC
.

IDIOAO NATAL/ao- 23-1�1880

No exempfo da<onI�te decido
.

I'
divina, fazendo-ae ·CRISTO por amor aos hOmena.
N� aprowtHamos, do aCOllCflego cM8fe
amor, para glorHIcàr a Qeus, e desejar

.

paz e.Hannonia II todos 08 l'lOI8Oa amlgG8,clientes e COlaborac:l'oNts neste· final • Umiar de ano.

\

DOllioilS Cbiadili Empreeodileltas Illbiliárils LIda.
.. /

Av. Mal. Deodoro, 1452 - Fone: 72..Q172
Jaragué do Sul -'Sç.

Oficina do Tibério
Rua Leopoldo Malh8lroa, 87. F0ftei8 72-1059 72-0107

JaragUá do Sul- sc.
'

A Ifodos aqueles que nos estimularam, neste

198.0,. qU'G 01'181 se finda, queremos, na alegria' des
c

tes dlas de testas, levar-Jhes nossos sinceros votos
de um Natal muito feliz e um ano novo repl�o de
paz e prospéridadle. .

Nat,al é tempo de reviver o amor.
Amor entoo os povos. Amor pela natureza.
Entre os homens, esperança de paz.
Na natur�za, .esperança de vida.
Boas Fiestas. Venturoso 1980.

MoreUi, Jordan & Cia. Ltda.

- Revendedor Ford para a' região -
Av. Mal. Deodoro, 158 - Jaraguá do Sul - SC

, ,

Neste fratema mensagem,
rogamos ao Senhor que �b�ençoe

' ;..-

o seu lar, na Festa de Natal, e .

ilumine os seus caminhos no Ano que vai chegar.'
Fiellz 19801

.

Carroçarias Argi Ltda,
Rua Dr. Enrico Fermi (Jaraguá Esquerdo

.

Jaraguá CIo Sul - SC.

,

Que � incontidas a.legrias desta N,.' se prolon- .

( guem .por todo o �no Novo, no realizàr de- novaS e

promissoras esperanças.
. BOAS FESTAS "

Oomercia/ ae
, aalçad�s' ·G'nderela ßda.

Matriz: Av.'Getúiio Vargas, 198. 'Fillals: Av. Getúlio

\II8Irgass .

594 e Av. Mal. Deodoro, 183 - em Jaraguá
do Sul. E rua 28,dEl, AgO$fO, 2.17.1, em Guaramirim .

l e Natal! ,

Em melo a /tudo o que vemos, que selitimos;'e
de que participamos, este _Lo momento para mais
uma vez reunirmos força para lutar por mais justi
ça social, por mals opor1tunidlade de ' promover o
bem��tar comum.

.

FeJiz 19811
•

Auditqres' Associados, Ltda.
Auditoria - A88í88101'1a - ContablHdade

Rua João PfcolU,·174 - J�ragué d'o Suí - SC.

-

!

Ao. término dê 1980, e no limiar de 1981, a 1'0-_ .

dos que nos deram apoio, colàboração e prestrgio,
deseJI8Imos Boas Festas e Feliz Ano Novo ..

Lanznasler 1

,
.

-
·o' Seu R�lójoeiro

Jaraguá do Sul' - Av. Mal. ÓOdoro, 364 ..:-8. ;Catari�a

Que ai alegria contagianfle das festas de fim-de
-ano penetre no aconchego de tO'®s os lares da
fa/mília' j,raguaense Ie da região.

Que os'preceitos divinos de paz e compreensão
.

enhl os hIomens estejam presentes neste finda-: de
ano e no decorrer de 1981. Aos nossos colabora

dores, clientes e amigos, nonos votos de Boas·
Féstas.

•

Emmendörfer Com. de VeículosLtdá.
.

Jar�guá do Sul - Av. Mal. Deodoro - Santa Oatarina

TEMOS PARA PRONtA ENTREGA, TODA' A LINHA
CHEVROLET A IALCOOL, E A �ASOLINA.

li. marca de valer

-,
��--------------------------------._----------------------�-----------

Ao aproximar-se a data magna e santa do N,SiS- sejar aos nossos colaboradores, ámigos, clientes.e
ciménto de Cristo - dia do entendimento, amor e forneceCfores, as.' mais f�lizes Festas d� Naltal e

paz, entrEi /tOdos os homens - temos a grat81 sa- Venturoso AnO' Novo � 1981.

tisfação de, <,8, par .de sinceros cumprimentos, de-

��l,lndústrias Reunidas Jaguá S.A.
\

'".

CONFIAL 'SÄ.
CONÇENTRAOOS PARA AUMENTOS

aarláguá CIo Suf, dezembro. de-1980

,

./

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO-DO �P-QYO--cJaragu4� do Sul""':' SC'

'* O processo spray po
derä vir a ser usado para

-tih8ilidaä'es . ántlcencepelo
,T, pais, se,9.undo,'!�udos .de
"

.:uma equrpe sueca. O mé-
. Iodo piirece ser vantajoso,
pois 'p,rovoca efeitos 's�
cundários em proporção
menor do que.os antlcon
cepclonals ,administrados
por via oral.

,

*: Cienitistas ingleses
lsoleram do suor masculi
no ·uma substância que a

trai as mulheres, provo
cando importantes" efeitos
exoltantea no seu com

portamento sexual. Éssa _

substância, que tem um

fheiro parecldo com o do
'sändalo, está em estudos
(' ", . \

r�;r�ô.;�=.a��ç: Persianas José Einmenüörfer' Ltda .
I

'O;:

, �

Tivemos o prazer ,de,ltê-Ios como amigos' durante
estes doze meses d�,19,aO,,,e_ .. fortalecendo -nossos- _

,Iaço� de amiza�e, ,q�er,�mos ne�I!ß�tl!,,,,,�J<J>�s��r,....
todo nosso carinho com estas palavl'i� ...

Fel� Nàtal e próspero Ano Novo

'Wa It e.r
.'

H ii fé"
''''I

,

I

vidraçaria ..:._ fábrica.e venda de quadros
,

Av. Mal. Deod. da Fonssóe, 4Q9 - Jaraguá do Sul:..SC
� -te

. (.;,. ,

,
'

/ : _" ,

Sauçf�l'J70s a c,da., nov� di" �9Ijli�1�gria e i4:�f.I. "ltO
'esperança, porque, ele. nos ,dh�g.a" .- :$PQ. '�,V', '�'(:

�

c0'110 um presente de Deus.
,

,

" ,J,uß .ob ""'_'" 1." .... :
Um, alegre e santo Natal e um próß'p:ero Ano Novo.

São os votoe de
� .. ,,'1'l '�. .":

Joã,o Eissler 1�: �Cia Ltda.'
Loja'e ,Alfaiataria

.

'C
'

� - --

Av. Mal. Deodoro,' 173 - Jaraguá dã.'Sul-SC.
..., _1.� .., ·....;�_4. ____

I

Ao ensejo das comemorações '8ilusivas ao nascl-\ .' , ,

rnento die Cnsto, formulamos sinceros votos 'de um
Feliz Natal e de um AÁo Novo repleto de. 'realiza
ções paz e prospeddaée aos nesses. ctlentee.-emt- -
gos, for:necedores e funcionários.
ABENÇOADO NATAL e FRATERNO ANO NOVOt''''' '"

Mensagem da

Recomaq, Ltda., -

! '

M8Itriz:·Av. Mal. Deodoro,391 - Jaraguá do'Sul-SC.

F�lial; Rua Jorge Lacerda, 99 - S. Bento do Sul..SC. '

I
.

_,..' t'
� - -

, .... J� ::��, ..
f......... �\ ..\ UBi\;,· .. .v. .U:t dI'.

.

� i

paz para os de boa vonifaCIa;
Perdão para os sinceros;.

'

Vida eterna
-

pera os que tem fé;
Alegria para os justos;
Amor para os 'de bom coração;
Corag1em para viver o amanhã •••

- .
"

. !: JESUS QUE- NASCEI BOAS FESTAS .

Transportadora
Transportadora "

BltJme'nauense�j Ltda.
'Valê '� ..-do :, Itaj�� � Ltda,

-

.

Rua João Zapelis, 214�-'Jaraguâ do Sul- SC.
,

;'

<: ....... --'-"": .._ -�"";':.-.J �'7

.NP'O,_�j.",.�·�",� � ..... ;._ '_Q<'� s=

A11etra' ifitéiht afaStãrsEf.. das' sâmbr:às Ce<'lS'ef i,luililin1a'
quando os pensamentcs de paz e harmonia surqem
nos corações dos,' hém�RS .• Er um -pevo.. ',de mãos
dadas ergue suas ·prâóes • ao

-

céy-, irma.i1ádos, nos,
ideaiS ae fé, esperança e caridade.

Féli� 'Na,tal e um Ano Novô _

pleno de tlarmonla.
J _��. r.. ''',..··�-!-l!

"

Rua Walter Marquard,t, 1.,548

�t __ � 1.'__._ ....... "..._ .. _,'-:-,. __�:.-_.

Unindo
,

a: PaZ do Nätai
às alegrias

do Ano Novo,
desejamos muita

.' Prosperidade.
. Boas festas à todos!' ,_" ,

Farmácia "';'·lerleS',: [Tdi:.

.

.
. .

,
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Casa de" EvaldoComercial' Iintbien

Av. Mal. Deodor(), 136 - ,�araguâ do�.Sul

Relojoaria Avenida Ltda,
,

,

Fâbr,ica de gelo, secos e molhados, ferragens, lou
'. ças, fazendas e miudezas em geral., Açougue e

panificadora�- -

� .. ' � -- - - ,�

Rua'Ângi�lo Rubini, 2.319 - FlOne 72-0599

Barra do Rio 'cerro Jaraguá do Sul - SC.

PERSIANAS' JOS� EMII1IÉN'DOERFER LtDA.

óongrat'Ula.::u
....côm seus amigos, �Iientes'e

forn�celClores, desejando..lhes
,

.

,

um Feh� Nata':e uni .Ano. NQvo repleto de alegrias.
Av. Mat' ,Déodoto', J� b - Ipd>ne 72-0247

'�H'
.. ,- � ':.Jàf'laguá do Sul - SC
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Desejamos que '6
�

.'

_

.
-

)

felicidade e a paz '

estejam presentes em seu .lar,
.

na festa de Natal -
.

e durante todo o ano que se !aproxima.
Bão os sinceros vo1os de

'

'r

.

UM PENSAMENTO: 'DE AFETO E UM Voro, ESPECIAL
PARA AS FESTAS DE NATAL E ANO NOVO.
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Hi lária L.' 'Moretti
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Loja, Tecidos e Armàrinhos
Av. Mal. Deod9ro, 845 - Jaraguá do Sul - SC.

I"

'Curtume :Arnoldo" Schmitt lida.
,...::1._ .,....... ,._6'0,'"' ., v ....__ ....__

..... I..

Jaraguá do Sul, dezembro da 1980
.
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Gumz Irmãos S.A.� Ind. Com. e AgriCUltura
/

,

I

Rio cerro li - Km 14 - Jaraguâ do Sul-SC.
FABRICANTE DO "CHOCO LEITE",

LATICINIOS E DO LEITE "SANTANA"
No limiar de 1980, fazendo uma ��I\fisão de nosso

trabalho, fic8imos satisfeitos. Demo-nos as mãos
.
nesta Natal, pois, esperamos assim pode�mos se-

guir por todo ci Ano dei 1981._r_. "

FE.LlZ- NATAL, FELIZ" A!"O NOVO!,

,
.

.«
'ii

3h
.

IT �� It , o� .

->.

Quando a humanidade comemora o nascimento
d'Aquele que é a Luz, a Esperança e a Vida, apraz .

associarmo-nos a estas justas alegrias, desejando
Feliz Naltal e Prósp.ero Ano Novo..

.Ór

. . _oIi �.... '<;;.II '" '" .'- ..,:''cI._ .' .. � ........... 't_. _� ....... ............ -.._ __,...� • ._,-$>,... ... ,...ln
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'!"'i.'�, 1-'

Av. Mal. Deodoro, 431 e Av. Getúlio Vargas" 9
'

Jaraguá 'do Sul _- ,Santa catarína

. /-

Outro ano termina. A luta tot. árdua, mas os

nossos objetivos foram - alcançados, graças, à sua

valiosa colaboração. Esperamos continuar a, rnere-

/cê-Ia no próximo ano.
'

.

,

CAsi�róSCHMITZ
• r "",,v

. Jàragú� d.o SulC:f)SC. JIi. IPS { "'I "IE

A,v. Mal. D�doro, 226 .. Fone 72..0838 () ��i d

,. � .... 0,

� u. • '1.. li. ""," �.

\ """ f , .. '"

Por tudo de bom._que_�juntos conseguimos
realizar no ano' que passou.

'

Por tudo' de bom que juntos poderemos
realiZair no ano que se aproxima.
Desejamos felicidadéS no Natal e um ,Ano Novo de

. muitas realizações à noSSiOS clientes e amigos.

FOTO
FOTO CINE - SOM

Av. Mal. Deodoro, 302 - Jaraguá do Sul - SC.
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EDIÇAO NATALJ80 � 23-12-1980CORREIO DO PO'VO .:... JaragUá do Sul _ SC
-..,._ ,

Aos 02 dlas do mês d� dezembro de mil
novecentos e oItenta, reunidos em primeira
convocação, à Rua Venâncio da Silva Por
to, 399, nesta cidade de Jaraguá do SUl,
C9marca do mesmo nome, Estado de Santa
Catarina, sUbscritores-do capital inicial .da
"WEG Acionamentos S.J\.", representando'
a totalidade do capital inicial sub.scrfto con

f�rme ficou verifica�o da lis'ta de pre�en_ça,
livro próprio n.o 1, conferida com o Boletl'm
de Subscrição n;o 1. Assumiu por aclama
ção, a presidêncla o senhor Eggon João
da' Silva, DirefQr Presidente e Membro-do
Conselho da Admlnlst�aç!o da firma Eletro
motores WEG S.A., brasileiro, casado in
dustrial, CPF n.? 0I09.955.179�91', residen�e e
domiciliado em Jaraguá do Sul-SC q,

, ue pa-
ra secretário convid�)U o senhor Alidor' Lue-
ders, brasileiro, casado, industrial, CPF n.°

114.466.179-04, também residente e d ,_

T
omi

CI lado nesta cidade e Estado. O senher
Presidente deu por instalada a Assembléia
e o�denou, o que fiz como Secretário, a lei
tura da convocação para essa Assembléia
feita através de Carta, e que recebeu o cl
ente de cada um dos subscrito,res-fundado_
res no seguinte teor: "WEG Acionamentos
S. A. - Em Organização - Convite _ Con
vocamos os senhores' subscritores e funda'

dore� da. WEG Acion'amentos S.A., para se
reunirem em Assembléia Geral de Funda
ção e Constituição de sociedade anÔnima _

no próximo dia 02 d'e dezembro de 1980'
com infcio às 8 ,(oito) horas, na Rua venän
cio da Silva Porto, 399, nesta cidade e Co
marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa'
Catarina. São para tal fim convocados os
su�scritores-fundadores a seguir enumera
dos: 1. Eletromotores WEG S.A., CGC n.o
84.429.695/0001-11 com -seds na R�ua Ve
nâncio da Silva Porto. 399, e.n Jaraguá do
Sul - SC; representada por seu ' Diretor
Presi,denté, Eggon João da Silva, brasiieiro,'
casado, industrial, residente' e domiciliado
na cidade de Jaraguá do SuJ, Estado dé Sano"�
ta Catarina, à Rua Presidente, Epitácio Pes':
s9a, n.0464, portador da Carteira de Identl
daçle n.o 2'R 80.492, e do CIC nO
009 955 1!9-91; � por seu Dlret�r �;��_'�r��
sldente de Adminlstraç�o, sr. Gerd Edgar
Baumer, brasileiro, casado, in�ustrial, resi
dente e domiciliado .na, cidade de, JaragUá .

do Sul, Estado de Santa Catarina, à Rua An,l- ,

ta Garibaldi, n.o: 80, portador da Carteira de
Identidade n.o 2R 71.449 e do Clé n.o ... , ..

004 721 609-68. 2. WEG Empreendimentos e

Participações Uda. CGC nO
83 489 963/a001�2á, com s�de' 'n'� 'À��' ���
nâncio da Silva Po'rto, 399 em Jaraguá do
SUl - SC, represe_!ltada pelos seus Direto
res Eggon João da Silva, brasilei�o, casado,
industrial, resielente e domiciliado na cida
de d� Jaraguá do Sul, Estado de Sant� Ca-

,

tarina, à Rua Presidente 'Epitáclo Pessoa, n.o
464, po�ador da Carteira de Identidade 0'.0
2R 80. �92, e ,do CIC n.o 009; 955 179-91,
Geraldo Werninghaus, brasileIro, cas,a:do,
i,ndustrial, residente e domioiliado na cidade
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata-'
rina, à Ruã Lourenço Kanzler, 134, portador
,da Carteira de Identidade n.o 2R 80.493 e
do CIC 'n.o 009.f:)54.959-04, e Waldemar Ri
cardo VOigt, brasileiro, casado industrial
residente e domiciliado na êidad� de Jaragu�
,do Sul, Estado de Santa Catarina, à Rua
Presidente Epitácio Pessoa, n.o 342, porta
dor da.Cart�ira de Identidade n.o 2R ..•••.

80.494, e"do CIC n:o 009,95.4.369-91, que
la\l_rarão a sua assinatura ao lad'o do nome,
como cien;es e ,convocados, Jaraguá do
Sul, 28 de novembro de 1980. Ass,. Eletro
m.otores WEG S.A., Eggon João da Silva,
e Gerd Edgar Báumer, Diretores Presidente
e Vice-Presiden;te de Admiriistração. O Pre
sidente a seguir declarou que tinha em mãos
o projeto dos Estatutos Sociais, devidamente
assinado em dupilicata por todos os subscri
tores: O Boletim de Subscrição do Capital
Social IniciaI, e o recibo de aepósito' de CrS
90. 000,00 (noven�ta mil cruzeiroSI), efetuado
no Banco do Brasil S. A. ,/" de Jaraguá do
Sul - SC, que co'ntém:a) Boletim de Subs

crição do Capital Inicial da fIrma WEG A
cionamentos S. A. - em organização - com

sede em Jaraguá do Sul - SC. CapItal So-
, ciElI Cr$ 900.000,00 (novecentos mil cruzei

ros). Val'o'r de cada ação. para subscrição -

Cr$ 1,00 (Hum crúzeiro). Número de' Ordem,
nQme, CGC, endereço e' sede, n.o de ações
subscritas, tipo de ações e o total Integrall�
zado: 1. Eletromotores WEG S'.A., CGC n.o

,84.429.695/0001-11, sociedade 'anônima de'

capital aberto, registrada na Junta 'Comer
clal do Estado de Santa CatarIna, sob n.o

25.254, em 30.06.61, sita à 'Rua Venâncio

da Silva. Porto" 399, em Jaraguá Ido Sul _

SC,.,com 600.000 (seiscentas mil) de ações .('

preferenciais nomInativas, integralJza Cr$
60.000,00 (sessenta mil cruzelroS')-, Ass.

GEird Edgar Baumer - Diretor VI,ce-Presl

dente de Administração e Eggon João da

Silva - Diretor Presidente. 2. WEG Empre
endimentos e Participações Uda" CGO n.�
83.489.963/0001-28, sociedade por quotas
de \ responsabilidade limitada, registradá na

Junta Com'ercial do Estado de Sata Catari-

na, sob '0;0 48.431/78, em 02.02.78, com

300.000 (trezentos -mil) de ações . ordinária�
nominativas, integraliza Cr$ 30.000,00 (trin-
ta mil cruzeiros). Ass. Geraldo Wernin-

,

ghaus. Werner Ricardo Voigt e Eggon João

da Silva - Diretores. Total de ações subs

critas: ordinárias nominativas: 300.000

- (trezentas mil). Totâj] integ�alizado: Cr$ ....

90.000,00 (noventa mil cruzelros). O saldo

será integraliz?do pelos subscrltores no pra

zo de 20 (vint9l) di�s. Jaraguá do Sul -

SC, 28 de novembro de f980. Ass. Eletro

motores WEG S.A., por seus Diretores Pre

sidente e Vice-Presidente de Administração
srs.., Eggon João da Silva _

e Gerd Edgar

Baumer, respectivamente, súbscrltor-funda

dor. b) Recibo de depósito no Banco do
... '

Brasil S. A. -- Agência de Jaraguá do Sul

- SC, do valer integralizado de CrS .

90,000,00 (noventa mil cruzeiros). Submeti

dos a apreciação os documentos retro trans

critos aprovados por unanimidade. A, seguir

deliberaram e aprovaram os aenhores subs
critores e fundadores da sociedade, de co

mum acordo, o seguinte: 1. Constituir nos

termos da Lei 6.404/76, uma sociedade a

jtônirna sob a denominação de WEG Acio

namentos S.A" com sede e foro' na cidade

de Jaraguá do Sui, à Rua Venâncio da Silva

Porto, 399, pom c�pital social de Cr$ .

900.000,00 (novecentos mil cruzeiros) repre

sentado por 300. 000 (tr�entas, mil) d� a

ções ordinárias nomlnatlvas e 600.000 (seis
centas mil') de ações ordinárias n_ominativas
todas sem valor nominal, emitidas pelo pre

ço de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada uma,

inteiramerrte subscritas na forma do Boletim

de Subs-crição firmado em '28 de novembro

de 198'0. 2. A sociedade anônima ora cons

tituída reger-se-á pelos seguintes_ Estatutos

Sociais - Estatutos Sociais da WEG Acio

namentos S. A. que, contém: Estatutos So

ciais - CAPITULO I - Do nome, sede, ob

jeto e duração - Artigo 1.° - A socieda

de WEG Acionamentos S.A., se regerá pe

los presentes estatutos sociais e pelas dis;
posições legais que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2.° - A sociedade terá sua ,sede· e)

foro nesta. cidade de Jaraguá'do Sul -:- SC,

podendo por ato da Diretoria, abrir e fechar

filiais, agências, depósitos, postos' de venda

e esc�itórios. Artigo' 3.° - A sociedade tem

por objetivo: I - A indústria, comércio,
importação, exportação, comissão, consigna-"

ção, representação � locação de: 1-. Máqui
nas, equipamentos e sistemas integrados e

iétricos, eletromecânicos e eletrônicos, para

fins comerciais e industriais, bem como seus

componentes, partes, peças e acessóriós; 2.

Máquinas, equipamentos, ferramentas, com

ponentes, peças, Insumos e matérias primas

neces!?árias a industrialização e comeroia

lização dos produtos da sociedade. II - A

prestação de serviÇos, mon'tagem, instala

ção, ma'nutenção, consultoria e assistênciá
técnica relacionado� 'aos produtos e siste

mas' da sociedade. IIi - A participação em

outras sociedades, negócios e empreendimen
tos de qualquer natureza. Artigo- 4.° '- O

prazo de duração da sociedade é indeter

minado. CAPITULO II - Do Capital Social

e
I

Ações. Artigo 5.0 :__ O Capital Social é
'de Cr$ 900. OPO,OO (novecentos mil cruzei

ros), dividido em 300.000 (trezentas mil), a
ções .ordinárias e 600'.000 (seiscentas mil)
ações préferenciais, sem valor nominal, po

dendo ser nominativas, nominativas endossá

veis 'ou ao portador, 'livremente convertidas

de uma forma a outra, a vontade do acionis

ta. § 1.° - Em sucessivos aumentos do

capital social, poderá a empresa emitir a

ções ordinárias ou preferenciais, sem guar

dar proporção entre uma e outra espécie,
não podendo as preferenciais ultrapassar a

2/3 (dois terço� do total das ações emiti

das. § 2.° - As ações sãq Indivislveis pe
rante a sociedade. No caso' de propriedade
em comum exercerá o direito às mesmas um

representante do C?_ondomfnio. Artigo 6.° -

As ações preferenciais não terão direito a

voto, mas gozarão das seguintes preferên-
.
cias e vantagens: a) Direito a participação
na distribuição de dividendos obrigatórios
anuais não cumulatiyos ,na forma do artigo,
3'5 destes estatutos; b) Prioridade n� reem

bolso do capital, até o seu valor patrimo
nial no caso de dissolução' da sociedade;

c) Participação em igualdade de condições
com as ações ordinárias, nas distribuições
de quàlsquer beneffcios aos !lcionis,tas, in

clusive 'o qu� toca ao recebimento de divi

dendos em dinheiro ou de ações bonifica

das emitidas pela sociedade. Artigo 7.° -

Se durant� três exercícios consecutivos, não

forem pagas às_ ações preferenciais os divi

dendos obrigatórios a elas atribufdós, pas

sarão essas ações a ter direito de voto até

que voltem a ser pagos os referidos divi

dendos, situação essa em que não perderão
a sua caracterrstica de "preferenciais". Ar

tIgo 8.0 - As transferências e as conver

sões de ações, bem como os pedidos de

desdobramel)to e englobamento ele tltulos

múltiplos" representativos de ações serão

cumpridos dentro do prazo de 15 (quinze)
dias contados da data da entrega da res�

pectiva solicitação na sede da sociedade,

correndo por conta dos interessados as des-,
pesas respe!ltivas, que lhes serão cobradas'

a preço não superior ,ao custo; o pagamen

to de dividendos e bonificações em dinhei

ro estará a disposIção dos acionistas -d�n-
'

tro do prazo de 60 (sessenta) dias conta-"

dos da data da publicação da Ata da Assem-

bléia Geral respectiva. Artigo 9.° - A cada

ação ordinária nornlnatlva corresponde o di

reito a um voto. Artigo 10/ "". A sociedade

poderá emitir tltulos múltiplos representati
vos de qualquer número de ações, levando
esses títulos a assinatura de dois Diretores,
ou de um Diretor e um procurador com po

deres especiais, sempre de acordo com a

legislação vigente" Artigo 11 - Extraviada

a ação nomlnatlva ou' título relativo, permi
tir-se-á ao acionista reclamar a segunda via

e esta serlhe-á entregue, desde que proce

da à sua custa, anúncio pela imprensa sem

impugnação, publicado no mínimo por duas

vezes no Diário Oficial do Estado e em jor
nal de grande clrculação na região. § úni

co - Caso se trate de extravio de ação ou

titulo ao portador, deverá o aclonlsta .aten

der a legislação em vigor para deõlarar a

caducidade do título ao ·portador. Artigo 12

- A subscrição de novas. ações para
_

au

mento de capital processar-se-á nos termos

e condições estipulados peja Assembléia

Geral, cab�ndo a Assembléia ou a Diretoria

fixar o prazo e a forma de pagamento das

agões subscritas. § único -- A mora do a�
cionista na realizagão do capital subscrito,

importará -na cobrança, pelá sociedade, de

multa de 10% (dez por cento) do, valor da·

prestação vencida, além de [Uros de 1 %

(hum por cento) ao mês e correção mone

tária de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 13 - No 'caso de subscrição de no

vas ações para aumento do capital, o .acio
nista poderá c-eder ou transferir a terceiros

, ou a outros acionistas, seu direito ,de prefe
rência. Artigo 14 - A posse das ações im

porta em conhecimento e aceitação deste

estatuto e acatamento às resoluções da As

sembléia Geral ,e da Diretoria, tomÇldas no

exercício de .suas respectivas atr)buições.

Artigo 15 - Por deliberação da 'Assembléia

Geral, todas as ações da companhia ou uma.

ou mais classes, delas, poderão ser mantidas

em contas de depósito, em instituição
_

finan-

ceira que designar, em nome de seus, titula- �,

res, sem emissão de certificado. § único -_
A instituição financeira poderá cobrar dos

acionistas o custo dos serviços de transfor

mação dessas ações, respeitado o limite le

gal. CAPITULO III - Dos -órg,ãos da socie-.

dade e administração. Artigo 16 - São ór�

gãos da sociedade,: a) Assembléia Geral dos

Acionistas; b) A Diretoria; Ei o) O Conselho

Fiscal. § único - A administração da so

ciedade. caberá à Diretoria. CAPITULO IV

- Da assembléia geral dos acionistas. Ar- "

tigo 17 - ,A Assembléia Geral' Ordinária

reunir-se-á nos quatro prImeiros meses após
o término do exer-plcio social e a extrao!di
nária,-' sempre que os interesses sociais as

sim o exigirem e havendo necessidade da

manifestação dos acionistas. § único - Res

peitada a legislação em vigór, a Assembléia

Geral será convocada, necessariamente, na

seguinte ordem: a) Pelo�Di�etor Presidente;

b) Por um dos membros da Diretoria, na

ausência ou impedimento do Diretor Presi

dente. Artigo 18 - As Assembléias Geràis,
, t�rão as atribuiçöes que lhes são conferidas

pela legislação em vigor. § 1.° - Os traba

lhos da assembléia serão dirigidos por me

sa compo�ta de présidente e secretário, es

colhidos pelos acionistas presentes. § 2.°

- Somente' poderão tomar parte ativa da

Assembléia Geral os acionistas cujas ações

estejam inscritas em seu nome, no livro

competente e cuja propriedade conste dos

registros da empresa pelo menos 3 (três)
dfas antes da sua realização:-§ 3.° - A·ca

da ação ,com ,direito a voto corresponde um

voto nas deliberações da, Assembléia Geral.

No caso de empate o Pres�dente da Assem

bléia Geral terá, aiém' do seu voto ou vo"

"

. tos, 'ó de quaUdade. Artigo 19 - As delibe

rações aa Assembléia Geral, ressalvadas as

exceções previstas na legislação, serão to

madas por maioria absoluta de votos, não

se computandO os votos em ,branco. Artigo
'20 - Os acionistas poderão ser representa
dos nas Assembléia G-erais por procurado
res constituídos há m�nos de ,um ano que

sejam acionista, administrador da compa
nhia ou advogado, desde que estes çompro

vem sua qualiçlade por meio de mandato

com poderes especiais" cujo instrumento

procuratório ficará arquivado na. sociedade.

Artigo 21 - Antes de abrir-se a Assembléia

os acionistas al?sinarão o "Livro Presença\
indicando o .seu nome, nacionalidade, e re

sidência, bem como a quantidade, - espécie
e classe das ações de que forem titulares.

Artigo (22 --;- A ata dos trabalhos e resolu

ções da Assembléia Geral lavrada no livro

competente é �ssinada pelos membros da

mesa e pelos acionistas presentes. CAPITU

LO V - Da Diretoria. Artigo 23 � A ,socie

dade será dirigida por uma Diretoria com

posta de", 3 (trêS!) membros, acIonistas ou

não, que oCl:lparão os seguintes cargos:

1. Diretor- Presídente; 2. Diretor Superinten
dente; 3. Diretor. Os Diretores. deverão re

sidir no país e serão eleitos para um man

dato �e .

trê� anos, pela Assembléia Geral

dos Acionistas
..

e permanacerão em seus

cargos até a posse de seus substitutos, po
dendo ser reele_itos. Artigo 24 - Os Direto-

res serão investidos nos seus ,cargos me

diante assInatura de ;fermo de posse do li

vro de atas da Diretoria. Artigo 25 - Os

ATA DA ASSEMBL!IA GERAL DE' CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE ANONIMA POR $UBSCRI'ÇAO PARTICULAR DE SEU CAPITAL DA !WEG ACIONAMENTOS S.A. DE JARAGU� DO SUL-
,

SANTA CATARINA - EM ORGANIZAÇAO.,
.

Diretores reunlr-se-ãc sempre que necessá

rio e as resoluções ou decisões, constarão

do livro de atas das reuniões da Dl-retoria,

que ficará a disposição da Assembléia Ge

rai dos Acionistas. Artigo 26 ....:. No caso de

_ vagar definitlvámente qualquer cargo da Di

retoria, o Conselho,"Fiscal, se estiver ins

talado, em reunião conjunta com os Di@to
res remanescentes escolherão o substituto

prövlsörlo, o qual exercerá as funções até

a reunião, da .Assembléla Geral dos Acionis

tas mais pjöxlma, qúe elegerá o definitivo e

exercendo este' o mandato pelo .ternpo que

faltar ao Diretór substituldo. § único - Se

a reúnião conjunta a que se refere este ar

tigo deliberar que permanecerá vago o car

go de Diretor, determlnarä. '81 qual dos Di-�
retores remanescentes caberá a acumulação
das atribuições e poderes do cargo vago.

Artigo 27 - No Impedlrnento ou na ausên

cia temporária de qualquer dos Di�etores
será feita reunião conforme o artigo ante

rior que indicará um dos Diretores rema

nescentes para substituí-lo. Artigo 28-

Compete ao Diretor Presidente ou de seu

_ substituto,. que' será o executivo chefe da

sociedade e que responderá pessoalmente
perante a Assembléia Geraf dos Acionistas,
a prática de todos os atos da administra

ção e gestão necessários ao completo fun-

cionamento da companhia e sua representa

ção perante os acionistas
-

ou terceiros, na

forma da lei e destes estatutos. Artigo 29 -

Cada um dos Diretores' fica investido dos

poderes necessários para a prática dos

atos e operações relativas ao fim da so

ciedade,
.

respondendo cada um pessoal
mente perante o Diretor Presidente ou seu

substitutó, pelo desempenho de suas fun

ções,
.

podendo deliberar e agir acerca de

tod.os os negócios, destacando-se de fórma

especial: a) 'Representar a sociedade em
..

"juízo e fora dele, ativa e passivamente; ,b)
Cumprir e fazer cumprir as deliberações das

Assembléias Gerais; c) Convocar as Assem-
bléias Gerais; d� Nomear procuradores "ad�

-juditia" e "ad-negotia"; e) Receber citação
inicial, confessar, trransigir, desistir, receber

e dai' quitação e firmar compromisso em

nome da sociedade, poderes estes que po
derão ser transmitidos a procurador judicial'

- em menção expressa; f) Nomear, admitir,
demitir - gerentes, empregados, represen-

- tantes, vendedores, técnicos, engenheiros, fi
xando-lhes salários, comissões remunerató

rias e cláusulas contratuais; g)" Operar em

nome da sociedade, com estabelecimentos

de crédito e bancários, da rede privada, 'pú
blica ou de economa mista, podendo assi-

nar propostas ou contratos de abertura de

contas bancárias e movimentá-Ias, emitir e

'endossar cheques; fazer retiradas mediànte
recibos, autorizar 'débitos e transferências,
pagamentos por meio de cartas, solicitar

saldos, extratos de contas e requisitar ta-'
Iões de cheque para uso da sociedade; h)
Receber quaisquer importâncias devidas à

sociedade, assinando os necessários recibos

e dando quitação; i) Emitir, aceitar e endos

sa,r promissórias; j) Em nome da sociedade,
descontar, caucionar e entregar para co

brança bancária, duplicatas, lehas 'de câm

bio, notas promissóri'as ou quaisquer outros

tftulos de crédito, assInando as propostas e

borderôs; I) Assinar todas as correspondên
cias da sociedade, dando instruções sobre

títulos, 'autorizando_abatimentos, descontos,
prorrogações de vencimento, entregas fran-

.

co de pag'amento, protestar e o que mais

preciso for;. m) Representa� a sociedade pe
�ante as Oarteiras de Comercio Exterior; de
Câmbio e de outras especialidades dos ban

cos da rede nacional de bancos públicos,
privados e de economia mista, com pode
res para assinar pedidos de licença de im-

, portação e exportação, certificados -de co

bertura cambial, .termos de responsabilida
de, declarações de venda, comprrar e ve�der
,cambiais, assinar contratos, inclusive_os de

câmbio, adiantamento de câmbio e os de

compra e venda de �produtos exportáveis e

todos os demais documentos e correspon

dênciãs da sociedade com aquelas. carteiras;
no) Receber em ,nome da sociedade 'as quan'
tias que forem devidas, a ela, a qualquer tí-

./ tulo, origem e procedência, por órgãos dos

governos ,federal, 'estadual e municipal, por

'autarquias, empresas de economia mista e

paraestatais; por alfândegas, recebp-dor;as

federais e estaduais, c.f!ixas ec'onõmicas,

prefeituras, departam,entos de estradas e ro·

dagem e outros órgãos públicos, de tudo

passando o ,competente recibo, mesmo par

'ciais ou quitações e 'podendo mais, ,na ,defe·
sa de quaisquer interesses da- s'ocieda-'

de requerer, alegar e assinar o que neces

sário for; junto a essas entidades; o), 'Rep�
sentar a sociedade em licitações perante
quaisquer órgãos públicos, federais, esta- '

dua'is e municipais,
' entidades _autárquicas,

de economia mista ou paraestataIs, assinan-
>. do propostas de vendas e outros documen

tas necessários exigidos pelos referidos ór

gãos, depositar e levantar caução; p) Assi

nar orçamentos, propostas, contratos de em.

préstimos e financiamentos industriais, atra

vés de Crédito Industrial, 'escrituras públi
cas ou particulares" inclusive aditivos' e

- _menções adicionais � tais instrumentos de
crédito junto ao "Banco Nacional de Desen

volvimento Econômico, Banco
.

Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul, Banco do

Brasil S.A., Banco do Estado de Santa Ca
tarina S.A:, Caixas Econômicas Federais e .

EstaduaIs, bem como outros estab.elecimen
tos banº-ªrios, bancos de desenvolvimento e

de Crédito Estatais, de economia mista ou

privados, podendo, e!l1 garantIa das, opera-
ções hipotecar, apenhar, alienar fiduciaria

'mente, bem como constituir outro' qualquer
ônus real sobre os bens móveis e imóveis,
em nome da sociedade; q) Adquirir ou alie
nar bens imóveis em n,ome da sociedade; r), '

Escolher e destituir os auditores indepen
dentes; s) Auto'rizar a prestação pela socie

dade, de "aval, de fiança ,a favor ·de empre
sas coligadas associadas ou subsidiárias 'pa
ra g_?rantia de obriQações de qualquer Va
lar, § 1,° - Os poáeres enumerados na5

letras 'a', 'b' e 'c' serão exercidos pelos Di

retores "tsotodernente: § 2.0 - Os poderes
enumerados nas demais letras serão, exerci

dos em conjunto por dois Diretores, sendo ,

um dos Diretores o Presidente, dentro de

suas atribuições. .

,Artigo 30 - Aos Di!etores, e eventuais pro-

curadores é expressamente vedado o uso do

nome da sociedade em atos estranhos aos

interesses sociais e de modo especial na

concessão de 'avais, fianças ou endossos

de favor. § "únlco - Será permitido entre

tanto, aos Diretores, prestarem fiança p�
rante entidades autárquicas ou paraestatais
ou alnda às tazendas públicas em favor de

entidades comerciais ou industriais, send.o
no caso necessáriãs as assinaturas do DI

retor Presidente, em conjunto com qualquer
outro 'Diretor CAPITULO VI' - Do. Conselho
Fiscal. Artigo 31 _ O Conselho Fiscal com

por-se-á de 3 (trêlil), a cinco (5) membros

efetivos e igual número de membr.os de su

plentes, residentes no país e f�l1.clonará so

mente quando devidamente -mstal.ado por

A bléia Geral nos casos previstos na
ssem "

. O mem-
legislação em vigor. § UniCO - s

bros doi Conselho Fiscal e seus
.
su�lentes

ate' a primeira As-
exercerão seus .carços .

/

blél Geral Ordinária que .se realizar a-

sem ra
. •

32 O Conse-
pós a sua eleição. Artigo �

.

lho Fiscal tem as atribuições que 'a Le� IM

f e Artigo 33 - Os membros do on

��I��rFiscal .poderã9 ser reele,itos". e terão

äo fixada pela Assmbléla Geral
remuner(lç

PITULO VII - Do Exer-
que os eleger, CA" , .

Icl S lal Artigo 34 _ O sxercrcro 50-
c CIO OCI .

. ê de de
clal terminará no último dla do m s

'Ie
zembro de cada ano, data em que sera

vantado o inventárioD geral Iteadoo ��Ia���rc��
I Art'go 35 - o resu ,

��: � -ura�o na forma da legislação em vi-
p

;;0 deduzidos antes de qualquer par-
gor, sera '

I d se hou-
ti'cip'ação, os prejuízos acumu a os,

d
ver, e a provisão de imposto de re�s��b�íd�
resultado rem!:mescente, será d

cimo
importânoia correspo�dente a �� �mv��r de
d lucros ou o eqUivalente a
os

� anual dos administradores, pre
remuneraçao

for menor a título
i do o valor que '

va ecertn. .

ação des administradores nos I�
de pa ICI�_ único _ O lucro Ifqul
cros da �mpresa. t§ ã a destinação propos
do remanescente, er.. - final da As
ta pela Diretoria e dellberaçao,

seguinte 'or-
sembléia Gera� o.b�e�!ld�p�rtància equiva
dem de preferencla. � cento) para a forma�
lente a 5% (cinco po

até o limite não exce

çfio de reserva legal,
to) do capital

den.te·a 20% �v�n��aP�u���o necessária e

so�clal; b) Im�o .t Id, pelos administrado
devidamente �UStl Ica �e reservas para con

res para a fo maçA�ância para distribuição
tingênciàS; Q) Impo. obrigatórios no mlni
de divid�ndos anua��% (vinte e' cinco por
mo, eqUivalente. � 'do do exercício não

����I�t�v�u���idid;��nt�� tfu��� a�u:���s d��
emrresa; d) R��ençao elos ad'ministradores
vidam�nte J.ustlfllcado d� investimento, previs
para finanCiar pano

't I e)' O saldo re

to em orçament� do c��u�do permanecerá
man4i1scente do ucro

. osi!io da As-
em lu�.r0s susie���iT���s�1IIç_ Da liqui-
semblela Gera.

. 36 A socie-
d ão e Dissolução. Artigo -

aç ,
.

li uidação nos casos pre-
dade entrara. em ,qico _ Deliberada a dis-

����oç�:�a����i�d��e, � sua dliquiidaç�o Spe;.á
dor uma comissão es gna a

.

efetua a P
d d a escolha recair

Assembléia G�ral po e� o. administração.
sobre elementos da pr prla

. � rais
CAPITULO IX --' Das disposlçoes_ ge '

Arti o 37 _ A Assembléia Geral, poderá a

g ,

deliberar a transformação do
todo�Jempo, . forma da le-
-tipo)'urídico ·da sOCled�de, na

d' ._
-

. Artigo 38 - As UVI
• gislação e:Vev�Çuo:'�énte. surgirem entre o.s
das qb��� da Diretoria relativamente. a adml-
mem

"d reUnião con-

nistração, serão dirimi as �m
blé' Ge-

'I
. so pela Assem Ia

junta em u timo ca ,

'ssos nestes
ral Artigo 39 - Os casos oml

. ã
est�tutos serão resolvidos pela leg�slaç o

. T das as despesas
vigente. Artigo 40 _ c:

ue os -adminis
de viagem e re.presentaçao q .

t _

trradores e/ou empregados fizerem no lO e

I

d sociedade correrão por conta d.es-
resse a . .

r Dire-
ta �) Eleger para integrar a primel a

A
to'ria da sociedade, com mandato �té a s-

bléia Geral Ordinária a ser realizada .-nos
sem d ano de 1983 os

primeiros quatro mese)s E
o

n João da Silva
seguintes membros:.aJ ggo

.

c,PF ° 009955179-91; brasileiro, casa-
- n.' .

T d . à Rua
do "Industrial residente e domlCI Ia o

J' '. P 464 em ara'
Presidente EpitäclO essoa, ',' d
uá do Sul - SC, portador da c�rtelra e

g. o 2R" 80 492, expedida pelo
Identidade n.. .,

'd San
I n to de Identificação do Esta�o e

.

ns lU. t ,I de Guaramlnm - SC,
ta Catarina, na ura "

DI t Pre-,
nascido aos 17.10.192.9, como re o� .

sidente; 2. Claudio, Baptista. Thomazlnl
-

CPF ° 064 501 999 20, brasileiro, casado,
n. '

. 'Ii d à rua
industrial, resiçl,ente ,e domlc� a �' i _ SC,
Florianópolis, 242, em Jaraguá o u

ó

portador da Carteira de _Identidade n. .

t'f:
665 511 expedida pelo Instituto. de Iden I 1-

'ã' d'o Paraná natural de São Paulo -

caço, .

Diretor
SP nascido, aos 19.05.46, como

Superintendente. 4. Fixar a remuneração

dos Diretores em valor glo.bal _ d.e até C�
500 000,00 {quinhentos mil cruzelrosö men

sais: a ser distribuldo éntre�os mesmos em

reunião especffica. '5. Não instalar o Con

.selho Fiscal da sociedade, confo�me resul

tado pelos Estatutos retro transcritos. �ada
mais hàvendo, declarou o senhor PreSiden

te constituída a 'nova sociedade e após agra

decido a presença de todos, d�u por e�cer
rada a sessão, que para ,c�nstar e surtir os

devidos efeitos legais 1!9Nrel a presente ata

que vai devidamente assinada. Jaraguá. do,
Suí (SC), 02 de dezembro de 1980. Ahd?r.
Lueders _ Secretário. Eggon João .da SII-

'va - Presidente. ELETROMOT?RES �EG
S.A. Gerd Edgar Baumer _ Diretor Vlce

-Presidente de Administr,ação., Eggon João

da Silva - Diretor Presidente. WEG EM

PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTOA.

Werner Ri_çardo Voigt - Diretor. Geral�o
Werninghaus - Oiretor. Eggon João da Sil

va - Diretor.

ARÓUIVAÕO SOB N.o 42300018538 - JUN

TA COMERCIAL DO ESTADO DE 'SANTA

CA11ARINA - 'FLORIANOPOLfS - DATA

09.12.80 - JUNTA COMERCIAL DE SANTA

CATARINA. ,

CERTIDÃO - _Certifico que este documento

foi arquivado sob número e data estampa-
. dos mecanicamente .

- Francisco Paulo

Kaesemodel - Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Tudo isto' provoca um 'distanciamento tama
nho entre Deus e 'OS homens, que o Natal se

despoja do seu real signifiC1l'do para revestir-se
de mero aspecto folclórico que envolve à, rememo
ração de uma comovente história oriental.' E o
lado espiritual, humano e cristão deixa dé éxlstlr.
�anßo JU9a� ao mataJialismo pagão de homen�
msensr",els a tudo; até à própria existênc'ia de um
Ser Suprem.o, nascido em Belém.

Em decorrência, o crucifixo, o pr�sépio ·e os

personagiens de Belém. passaram a ser transfor
mados em peças decorativas de mobiliário, sendo
negociadas pôr -antiquários qUiel invocam seu valor

h!stórico como. preteiXto para 'oobrar preços altrs-'
slmos, pouco ligando para o sentido religioso e
muito mais para o aspecto comerolal.

E os novos tempos já n�o são . mais marca':'
dospelas velhas tradiçõeS, o�Natal de hoje fro-'
cou o prasépl'o pelas' luxuosas vitrinas,· o homem

. hodierno dã mais importância ao deus do dinhei
ro e do estômago do que ao Deus dos desgraça
dos e dos infelize_s e do qúê a'o-lJeus que man

dou atirar a primeira�pedra e acolheu, a mulher
adúltera.

A segurança da sua compra ou da sua ven

da, uma garantia segura de .Investlmento.
Se vocl, quer comprar ou vender um Im6-

vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA-
RIOS 'MARCATTO_'LTDA. ..

,--:. _

I
�

,�

Empreendimentos Imobiliários"
MarcaDo ,ltda.

Av. Mal. D�odoro,.1.179 - fone: 72-0166
JARAGUA DO' SUL - SC

Em' todos os-momentos'de alegria, estamos presen':
teso Natal e Ano Novo' Sãõ' dois destas momentos.
Com,emore e esteja sempre· alegre•••
- B'OAS FESTAS COM OS PRO,DUTOS BRET�KE.

.
'

-'J :1 ....

"
.' .

ISTO iI! NÁTAt:?-It���F � ��. -n
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Para muitos, o sentlmento que predomina
' ,prefeitu;;t��n��;��: f:'���áà do Sul

ctacilio cotado para assamír a assembléia
com a aproximação ,!o fim do ano e das fest�

� _. '.'
.
�

, \
-

nat�linas, é a
.

de �m cansaço invenérv�t.,.;AP7ó,s·
- . -

ÓECRETO N.o 625180 Em um gabinete, do G<>:,'.(lj'tlài 'primeira reuruao da do PDS,
.

Epitácio Bitten-

mais de 350 dlas, sentem-se.'tsubjugados, acabru- \:'.
7 ....

"Suplementa dotaÇão dó Orçamento Vigen- verno, onde os partarnen- - bancada com vistas à re-
/ court, 'o Hdler do Governo,

nhados, assoberbad�s �or �ud<? q�anto_,ps__�nv,ol-
.

te. ,j
.

� "''c ,"'� ....... FI-. I", s·o) 1,!""', I • t:9res encontram as porta4 "nevação da· Mesa' 0ineitorä ÉSeba'stião> Neto Campos, e
veu no .cursO d.e m�,'s'. um ano.; Ê; o mÓQ1enCt? �m '1'. 'E vrôroa BAUER, prefeit�' 'rvtu�icipãl de jar�- sempre' abertas; �m"�e'Pu':';;;':äôtl!.egisfativo e'Stadu'a:I', ä" os 'de'jfutãdôs� octacmo P.

qU? �Ultos homens começaram a d'esesp'elrar dos guá do Sul, Estado-de Santa Catarina, no uso e tado estedual do PDS fé:t <ocorrer em fins de teve- Ramos, Venicio Tortato,
, propnos homens. Ê o' fraco' querendo

c
'to.rrªr-�E3 exercício de suas atrlbutções, com base na Lei na última sexta-feira a se'�1 retro.

.

Aristides Bolan, Saturnino
forte. É o f�'rt91 tentando ,Subj4'g,ar semRre,!1}ais o Municipal N.o 761/79 de 31 de outubro de 1979;. � ....,guinte obeervação-, "Não SaH9Intal'ldo que' "esta- . Dadam, AI�o Andrade e

fraco.
-
,..

.

'.' .�. �. '';: t.
DECRETA:' I, 9'''' � .,.'. açeitaneíh1os:lintérferências' 'mos átravessando um pe-? Horst Dbrrming'7 Entretan,.

_E o N,�al, para tais lndlvíduos, oculta os co-
'

Art. 1.0 - Fica aberto UIlJ crédito suplernen- do Executivo '''fia 'escolha rlodode um intêiisö'"'des:'-tô;,lressaltbu qüé Epitácio-
raçoes lei poe a descoberto uma série de contra- tar no valor .de Cr$ 3.500. ooo,oq (Três rnl- do' futuro presidente da gaste polltlco", o 'parla- Bittenc'ourt oe Octacilio R,a-
dições. _Ao i�vés' �êJa-alégrla; 6· desespero.

�

NàJ
�

Ihões 'e quinhentos mil cruzeiros), pera reforço do A�sembléia". Segundo el,e, mentar assegurou que ,eI- mos são os que mais apoio
comunhao universal dos sentimentos, um desflle programá e verba abaixo dlscrlmlnadoe; constan-. :: esta posição tomou' con- xistem olto: asslstentes à desfrutam dentro do con-

de estran�o� .paradoxos, E) ,e.rn .iê!�nõ"N�tal, par�
',.

tes ao oréaniento vig,ente, a saber: ,. tomos mais nlttdös depois presldêncta da Al:�10 Ifde:r' �seíis'o�pa'rtid'ãrio.
ce que nao .sobra lugar para-o próprlo Deus .' ,",.: \":" ..

' "li <) Anexo I _ Quadro A -'., ,.J'." �. "

Isto porque a essência do Natal' foi a'bsorvi� r.!'tri" "0601' -' DiVISÃO DE OBRAS
da pelo desvirtuamento do mistério da Encarna- 0601.16915751.007 - Pavimentação de
ção do Filho de Deus, gerando contradições e'

.

ruas . • . . .. Or$ 3.500.000,00
. criando barreiras que impedem os homens de ser Anexo II - Quadro·A
iguais aos pequenos Pastores ou semelhantes aos 0601 - DIVISÃO DE OBRAS
grandés,Magos.' 0601.16915751.007 - 4.1.1.0 - Obras e

instalações Cr$' 3.500.000,00
Art. 2.°."... O recurso para abertura deste cré

dito suplementar, correrá por conta do Convênio

rylT-SG N.o ,005/80 - F. N. D. U. N.o 009/80 assi
nado em 15 de fevereiro de 1980, ratificado pela
Lei Municipal N.o 778/80 de 16 de abril de 1980.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposiçõ,e's
em contrário.

palá'c<iö"dra Prefeitura· Munici'Pal 'de Jaraguá
\. do Sul, a'Os 12 dias do mês de dezembro die 1980.

-

.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Dacr,eto foi registrado e publica
do nesta Diretoria de Expediente, Educação a, As

. sistência Sócial, aos 12 dias do mês de dezem
bro de 1980.

.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Dir,efo'ra

ORAÇAO AO DIVINO EsprRITO SANTO
Divino Esprrito Santo, Vós que me esclareceis

tudo, que iluminais todos os meus caminhos para
que, eu a1inja o meu ideal. Vós que me dais o

dom divino de perdoar e esquec'er o mal que me

fazem e que em todos os instanteis da minha vida
estás comigO-, eu quêro, neste curto diálogo a

grade!cer-Vos pOr' tudo e confirma(mais uma vez

que' e:u 'nunca'quero me_s.eparar de Vós. Por
maior que sej,a a ilusão maiterial, não será obstá
culo à vontade que sinto <;la um -dia .estar. Cón
vosco e todos os meus irmãos na ßlór,ia perpé-.
tua. Obrigado mais uma vez. (A pessoa deverá
fazer estl:!, oração 3 dias se1guidos Et. fazer o seu

pedido. Dentro desse prazo serã alcançada a gra
ça, por màis difrdl que seja). Public'ar assim quel
receber a graça.' P.P;

.,

_.

,

BRETZKE Ind. e Com. :!de
Alimentares, Ltda.

Produtos

Sagu aromatizad'o, flan, pudim; chocolate em pó e
...._-' .. gelatina em diversos sabores para satisfazer o seu

paladar.
Ruà Carlos May, ·320 - Jaraguá do Sul - SC.

�Metalúrgica Erwino MenegoUi Ltdà.
...... ., .

�
�Mene�otti. Veículos S.A�

...,""" .... ("'<- ... -.--- ...... -,
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/ apnesentam os seus agra�ecidos e since:ros
votos de BOAS FESTAS, !rogando a Qaus que a'

paz e a prosperldad'e estejam presentes em todos
o.s lares. de bossa terra duran�eL o ano .de 1981 .

_,

Jaragúá do Sul-SC, Natal de 1980
.'"

ESTADO DE·. SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

-'

Prefeitura, MuoitiDal' de' Jaruuá: do S�l
. DivisA0 de Contabilidade .

BALANCETE DO Mts DE "OUTUBRO" 'DE 1980

RECEITAS
TITULOS

Até o mês Arrecadaçlo
. Anterior. no mi. Total

RECEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS CORRENTES

, ..

Receita Trlbutârla ..•.••. , ••••.... ,

Receita Patrimonial � ,

Transferências Correntes •.• , •••.•...

Receitas Diversas :,.

28.016.423,92 1.853.348,48 29.869.772,40

294.491,27 14.160,00 308.651,27

78.473.783,85 11.236.530,46 .89.710.314,31
2.069.404,97 233.567,25 2.302.927,22

...

13.782.725,50 "',-.- 13.782.725,50
258.143,00 258.143,00

64,00 '64,00 _

14.276.121,26 5.449.860,76 19.725.982,02
�124.042,82 32.3�8,85

.

156.441,67

RECEITAS. DE CAPITAL
.} -

Operações de crédito ..

Allenaçlo de Bens �óvels e Imóveis .•

Amortização de empréstimos concedidos
Transferências de Capital ..•.•••.•• ,.

Outras Receitas de Capital .••.••••..••

SÔMAS Crt 137.295.200,59 18,819.865,80 156.115.066,39
----------------------�--��---

..................•....

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas empenhadas e a pagar........ 31.683.237,49 5.157.359,27
-

36.840.596,76
Depósitos de divGrsas origens •.••••.. 17.369.033,57 8.Q89.544,64 25.458.578,21

SOM AS -

...... �.:..... : ••-: ...-... Cr$ 49.052.271,06 13.246.903,91 62.299.174,97
.

.

,
SALDO DO MiaS ANTERIOR

Caixa •.••••••••

�
••• : ••••••••• :'( ••• '. 36.744.868,67 13.,222.9à�!69. �·49'.9,67.772,36

Bancos -, dispon�vel : •••••. , 110.200.361 ,59 4.699.9�8,2.9 J 14.899.459,88
Bancos - vinculado •••••.•_.......... 52.�48.559,96 10.22_4.427,18 62.472.987,14

SOM AS
-

••-.-.
-

••-.
-

••-.
-

••--;C�"-=-::1-=:99;;-1::-::9::::-3-=7::-::-::'-::-=:-::-:�-_:__-_'_--.", . . 90,22 28.146.429,16 227.340.219,38

I TOTAL GERAL
�

•

'_'-,,"
•• e e.e e e ••• e_e ••••• , crS 385.��1.261,87 EtO.2,13,1'98,87 _445.754.460,7:4

DESPESA ORÇAMENTARIA •.

. 0100 Câmara. de Vereadores •...•- ••• '; ;':�'

O�pO G'abinete do Prefeito •..•• , ••• r...

.0300 Depto. de Administração ..... � •• -; ..
.

- O�OO Dellto_ EducaçãQ, Cultura e Assistên-
cia Social , ." •••. ;. ..

0500 Depto. da Fazenda •..••••••••. , ..

0600 Depto. de Obras e VlaçAo ••.•.• '
•.

0700 Depto. Agropecuârlo .: •••••.••.•
0800 Depto. de Turlsmo- .• '� , . . • • • • . • . .

'

Créditos Especiais ••••..••

22.022.335,45 1.637.080,47 23.659.415,92
4.2.35.91Ç,49 r.464A74,52 4.700.385,Oi1

48,6�2.72p,44. 15,860.761'/77 ;.' 64.553:502,21 �

12.650.115,70 810.628,40 13.460.744,10
57.629,46 8.282,qs :,

-

65.911,49

17.�6�.516,18 - 593.1 ao,oo' 18.555.616,18

1.993,693,74" 267.6.97,50 2.261.391',24'
'3.359.374,08 -287:4901,00 3.646.864,08
13i�57.9.4a,00" .1.824.320,07�; 15.082:269,07 •

, (0\ 7_'" ,

,'.

SOM AS ..• , .•••••• , ••• ,........ CIS 124.232.244,54 21.753.854,76 145.98&.099,30-

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
_ wI._·

Despesas de meses anterlores.�......... 15.017.444,45 14.990,748,04 30008
O

.
. .192,49

epósltos de diversas origens .'••••••• .'. 23;997.234,18' 5.207.389,6"u' 29.204.623,78

SOM AS -:. Crt 39.014.678,6320.198.13764 5921'28162-'
_

, ", 7

SALDO PARA O MaS SEGUINTE

Caixa •.•• r ••••••••• � • • • • • • • • • • • • • • 49:063.241,5:1 4.845.238;61. 53.908.480,12
Bancos - dlsponlvel •••.. , •.•••••••... , . ,111.752.888,82 299.115,39 112.052.004,21
Bancos � vinculado -- 61.478.208,37 13.116.852,47 74.595.060,84

SOM AS................ • • • • • • •• qrt 222.294.338,70' 18.261.20e,47 240.555.545,17
TOTAL GERAL Cit 385.541.261,87 60.213.198;87 445.7.54.460'74

_

..
. ... t' __ "" ... \\-. ,

..

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

JOAO MODESTO SllVÉIRA
Diretor da Fazenda

�. ;r

eRC SC n�' 5.400 - Téc BOrliOllnl ' •
"

Renato Josénico em·Contabilidade-
T

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Préfeitura Municipal Câmara 'de Vereadores.
(

- Santà�;Catarina
. ,ai

.

tos d' .

'

..�� NATAL,_ Sorriem .�s crlanclnhas �o�. os corações el?�adOS pelos rnats puros .sentimeriDEu;J:�I�Oamor. Ecoe..m nos a.res. suaves cãnttc os e festivas muercas, saudando o nascimento do
'.
Ie prenunciando o mrcl� de um novo ano. _

.

.

.

ano no
Chegou a! data mais festiva da hum!anidade. 'e ternpo de construir nas nossas mentes o

beness:o e o ��tur<?t', �,ne_�te momento'que e!evam�s o nosso pensame�to ao alto para agradecer as
.

s rsee Idas: � nesse momento que a éS'Perança de melhores dlas se renova. -...e nesse mo-

���to. que um �entrm�nto especial vãi ,chegando de mansinho aos nossos corações. Nele há paz dos
s lnüuxos.. a alegna fraternal dos bons homens a consclêncla de tudo de bom que o ano nos re-

servou E'" te -
, ..

.

e,
. nes e momento, tocados de um sentimen to de profunda fraternidade, que volvemos, nosso

P nsamento para aqu J"_' •
- ., '

.

. Ia de col b z= _e es que, grand/es ou pequen os, poderosos ou humildes, nos deram a sua parce-
que ora ffn�!�çao Ie, com boa vontads, nos ajuCJaram a construir alg'o de bom e duradouro na etapa

t �

"'.

. Ao término de cada ano_, temos . a satlsfação de
renovar nossos votos de felicidades e de pleno su
cesso durante ó ano vindouro.

NATAL/80 ANO NOVO/81

ÓTiCA HERTEL /LTDA.
\

Laborat6rio fOtico Especializado
Av. Getúlio Vargas, 15 -. J,araguá do Sul - SC.

.

'.
_

•

i� .:.nesta pausa de f�stas que el,Elvamos bem alto nossos corações e pensamos com carl-
�.ho. � a�mlra.ça� lem. todos vocês caros companhei ros ,de trabalho," Industrlais, comerciantes, proflsslo�a!s Irberals, protessores, trabalhadoras, homens' do campo, todos em fim que conosco labutarammars um. a�o_nas mais diversas frentes de trabalho que, de uma forma ou outra, deram a sua parcelade contrlbulção. A vocês o no�so agradecimento e a nossa homenagem. ;.-

{

/

Panificadora e Confeitaria Otto

- �azernos de n?ssas p�lavr�s. a. e?<pressão' síncere de nosso 'pensamento. Fazemos de nos-so p�nsamen�o � ,f5>rmulaçao,:dos (Iesejos �. esperança die todos os homens. Não importa que nossa
man�lr� de expnmrr pareça srngela. O qu� Importa _é que as pelavras carreguem a força dos nõssos/sentlmelntos. O. que Importa é que se diga, que se fale alguma coisa, parä que o Natal contínua serNatal, � �a�a que o apagar das luzes de. um ano 'traga a certeza 'de outro alnda melhor. Que o ano

que,. prrnplpla seja pleno de g��n'des realizações. Que as esperanças se concretizem na mals docedas rea!ldades, .e que. o. lem� GRANDEZA. PELO TRABALHO" continue sendo, mesmo depois de fin-do este exerclcto admtnlstretlvo, um lema per�anen'ted;e operosidade nos corações -de todos.
.

FELIZ NATAL E PR'óSPERO ANO NOVO. Jarag,uá do Sul, dezembro de 1980.
,

.
- .....

VICTOR BAUER
H_EINZ_ BARTE�

Lan,ches � café e sorvetes
Av. Mal. Deodoro, 301 • Fone 7.2-0061

Jjaraguá Ido Sul .. SC.
(

.

. . I

Que as festlas natalin'as traga� Felicidade, �az e

Harmon,ia. São os votos que fazemos no transcurso
de um ale'gre N'daI e' no início de um novo ano

pleno de espeJrança8.

QIJ,e o amor e a paz que a noite santa do Natal
,

nos traz, encontrem morada perpétua leim todos pa
ra que a _felicidade e -à prosperidade' reinei por to-

do 1981.
-

S�o, os votos da

\,

_ .

. Prefeito Municipal .

Presidente da Oämara de Vielréad'ores

�

--�--------------�---�//------------�

-

J,'

Está chegando o Natal, dia tão esperado por todos.
nós. 'e portanto nesta data que desejamos enviar t

a todo's os amig'os, fregueses e seus 'familiar�s,
nossa m�nsagem de fé, amor e gr'atidão, e que,

. 1981 traga para todos os melhores' dias dei cons-
tante felicidáéf�. .

'

�-- .'"

Shalon, Bar 'e Lanchonete' Ltdà.
,

,-", Av. Mäl. Deodoro, 961 • J8!ragu� do Sul"' SC•.
'

.

_ u""

Ind.: �e'� Com� Ewald' Lfaa.'.
,

, Pàrafusos ....... porcas - arruel8l&.
,

Atende-se pedidOS e$peCiais. "

Ja'ragLiá do Sul io M�1. Deodoro, 1.484 - Sta. Catarina-

À nossa distlnta freguesi'B! e aos bons amigos e

seus ·familiares, razãe fundamental do nosso ,suoes

�o, reafirmamos nossa, consideração atray-és dos
'.

� mals sinceros-votós de um Ialegre Nataf e um Ano
Novo I'i�pleto de paz;

- harmonia e prosperidade.

Autorizadas pelo Conse- ,

lho Nacional do P(i}tróleo,
·as companhias . distribui
doras Ipiranga e' Atlantic
deverão adotar as provi
dências neoelssárias' para
a instalação: de bombas

_------------------------- --:. 'nos municfpios de: Canoi-
- nhas, São Martinho, Itaió
polis (2),

-,

Jaguaruna, Iça
ra, Barra Velha (2), Campe:)
Alegre, lauro Müller, Ar
roió 'Trinta, Mafrà,' Urus
sanga, Corupá, Salete�
São Bonifácio, Antônio

· Cárlos, Massara!nd�ba� No-
_ va Ve0i9lZa"Grão Pará, Ma
jor Gerc1no, Por1foi União,
,e.São Lourenço do geste.
'Também foram liberadas
, novas bomba� para' Flo-
: rianópoHs" . JO'inville, B.lu
menau, Laguna, Cridúma; ,

Araral"lguá, Cha'pecó 'a' Ita-
· jaL.- "." ';�1

,

Do, nascimento à ressurreição, toda uma epopéia
de. amor aos homens. Comemoremos este

-

Natal
com a ,allelgria da ce�teza< de ,que para todos há

e'sperah-ça. E 'Feliz Ano Novo, são· es nossos votos ..

Transportador� M,ahnke
-

- de �ahnke. � Cia �tda.,

.

Av. Mal. Deodoro, 744, com filial em JOlnvllle na rua
,

-.

çàmpos- sanes, 74.'
.

" t .. ,. ,

_

' .

I. ,"

,,-

(tda ..

--. Su�r�ercado --

-------------------_\_'-'------------------.
Qu.e ai serern'ida�e e alegria cl�'espírito Natalino

estejam presen.tes todos os dia� do Ano Novo.
Boás FestaJSI!

.

São os votos de

,

. .

.
Alcool , para Massa
randuba e Corupá

1
Cumprimen.ta a todos OS" seus clientesf amigQs e', _

colaborad'o'resr desejando um: feliz Natal re Ven,tu-
.tOSO 1981. -. "

:,.
_ V ',_

� .., ..

.

. Neste Natal'd& unI p'r:es�n�e"que lembre o'ano inteiro."" ''']

,= Lembre-se êin presen�ear um amigo ou ente querido ' ,

com !Uma" assfríatura do Jr '" ""r, �Q (..., : ".: ! .;

, "êorrei'ó' do�' POVO"
..

'� , i '

Apn8iS CrS'500,00 anuais.
Não espere mais:' ligue para 12-0091. Éstamos as

ordens! . ��

Em sua última reunião
de�te ano, realizada quar-

.

ta-feira, dila 10, em Brasf
lia; o ConseIJho" Nacional
do Petróleo auto�izou a

.

inStalação de mais 34 bom
bas :para -a venda de álcool
hidratado, que somam a-

.

tualmente 91 em to:db o
ter.ritório catarinelnse. Com
esta decisão do CNP, fo
ram beneficiados .29 mu

nicrpios de. Salnta
'

Catari
na, 21 do's quais àinda sêm
'qualquer bomba para a'"

..

. bastecimento die álcool.

�

Loja das Jintas .lida . > =

'--'-
� Av. Mal. Deodoro, '499 _- J'arag"uá do Sul· SC..

• '1 - -

\

A todos os cllentes, amigos '91 colaboradores, 'com

qJe tivemos a satlstação: de privar no decorrer de

1980, formulamos votos de Um feHz natal e que .1981 .,

"represente um marcode grantIes realizações. :-�",::
'

.:

Churrascaria Luckteaberu LIda·· (Espete'- de Ouro)

Vencidas as dificulrdia
, des iniciais, San1a Catari
na encerra o exercrcio de
198a, contando oom 91

! pos,tos de venda de álcool
<' hidratadO- autoriZãld:os pe'lo
, CNP, beheHcianäo 40 mLi
nicfpios de diversas re-

.

giões, r permitindo que
mais, d'eA mj.J·verculos mo"'"

vidös à - álcool circullem'"
em(todo o�terrj.tório. cata-

· rinentse. f 'A ijpróxima reu
nião do Conselho Nacio
nal do, Petróleo será reali·'
?-ada lem. janeir:.o, quando
novos _pedidos de Santa
Catarina deverão se·r .libe-
rados ..

(- Diariamen,te, em ambiente acolhedOr, serve-se chur·

rasco, costela, galeto, lombo, 'ingua, cupim'e espe-,
to corrido. r

Rua João Pfcolli, 156 - Jaraguá do Sul _; SC.'

IStda
, ,..l_aochónete ..,Jaraguá•. "...'

"GaleriarD. Franéisco Center
Av. Mal. Deodoro, da Fonseca

f .,.,-' '_��1"if--
-

.

" '.
.

".
,

Com a aproximàção das festas de natall91 de fim-de-
. ", :ànõ� :éHieremôs "agr,âde'éé-r aos; nossos freguezes �.�

diJIetos àmigos e seus familiiares, a valiosa colapo-
. ração que tivemos desde a nossa iAstalação, Ei de-

>

sejar-Ihes, 'sincerament9l, muita saúde, paz e a- .oôn-
' '.'�

cretização de todos os sonhos 18lrqui,tetados.
' .

,

'4'.
_ .Instalados desde JunlloJ8J)�

----���--�����--��--.�-�

Ltda.Aut-o Peç�sJoma
Peças e A�ssórios parai Automóveis e Caminhões

Av. Mal. Deodoro, 909 -- Fone 72-0872

J,araguá ido Sul -. SC ..

No momen,to maior da Cristandade, unamos nossas
mãos �m precé para p,edir a., Sallvador, à luz' da
graça divina. Que o ano dê 1981 assinale em. ,fodo
o mundo, a união dOiS homens de boa vontade.

.

Boas Fesfas à Itodos! .

.... �... I

.•

<

Alfredo D. Janssen ",'Funilaria
Loja de artefatos leim folha 'Ide alumrnio, louças de

porcelana e viçlro e artigos para presentes. Fábri�"
ca de calhas residenciais e industriais.

Av. Mal.) DêÔClÔro Öä�Fonseca; 1.034 10c
,

Jaraguá do< Sul - SC.

Comungahdo dos 'mesmos sublimes-' prjncrpios do lo

. nasc,imento de Jesus, deseljamos a todos os -ämigos
e freguezes, Boas Festas de Natal e Fle1liz Ano No

vo, com votos para que a alegria, a saúde e a tran

_quilid�de. espiritual se manifeste por todo o ano
�

que se ,avizinha.

Elatrocar Ltda.
, '- Oficina Elétrica com Revenda de Peças

Rua João Marcatto, 135 __; Jaraguá do Sul -'SC.

'"" ....... ;...._ r"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,\
Construção civil, Cálculos, projetos e orçamentos

Rua Walte� Marquardt, 496 - Forie 72-1022
, Jaraguá do Sul -, SC.

,/

No momente em que a humanidade reverente
mente se prepara, para festejar o maior evento de
todos os tempas - 9 mil'agre sublime do nasci
mento de Jesus - -desejamos enviar nossa mensa

gem de paz e prosperidade, com votos de Feliz Na
tal aVenturoso Ano Novo ai todos ·os nossos ami
gos, colaboradores e clientes.

Por tudo de bom que juntos conseguimos reali
zar no ano que passou. Por tudo de bom que jun
tos poderemos realizar no ano que se aproxima.

FECIZ NATAL e PRóSPERO ANO NOV'O

-

r::\liz Natal! � ,

Que,1981 seja dos mais promissores
com paz é amor em todo D,mundo.
São os votos de

romazelli
-

Calçados' Ltda.
-

Av. Mal. Deodoro dá) Fonseca 205 - Fone 72-1364
,

,

Jaraguá do Sul -, SC. '

.

r-.

Com. e· Repres. 4e
.

�Máquinas
Agrícolas. LIda.

,

Triton, Alfa-Lavat, Hatsuta, Sthil e
Roçadelra Beaver '

Rua jorge Ozernlewlcz, 42 - F�ne 72-0270 e 72-0870
JSlrãguá do Sul - SC.

'

Filial: Rua' Ministro_Calógeras, 1227 - Joinville - SC:

I

,

.

Q'ue as bênçãos do NATAL -DE JESUS prolon
guem a felicidade nos lares die todos os nessoe
amigos, freguezes e -seus familiares,' fazendo votos
para que ess.as _!!lésses divinas se estendain em
1981 e parai os anos porvindouros. '

Hoje, decorridos 20 séculos do memorável even
to da Boa Nova, estamos novamente festejando o

'

nascimento de Jesus Cristo, e possuídos dos me
lhores rpror;>ósj.tos cristão·s queremos enviar a todos
os nossos amigos e clientes, f0rnecedonels, os me- ,

Ind:'deOSMäZdelrâiäüdolf LIda.
Rua yenâncio da Silva Porto - Jaraguá do Sul - SC.

/

�

Comércio ·e

.

I

EDIÇAO NATAL/80 ..... 23-12-1980

Premoldados, ., de Concreto Lida.
Maior segurança' na cobertura da sua casa.

Fone: 72-0819
Defronte a Casa Comercial de Waldemar Rau

Horários dos bancos vai
, "�

� , .' .

das 9 às 1111.···dia 24
-

/ o 8.81nco C�ntral infor-
mou qua no dia 24 próxi-'
mo, amanhã, o exp.edien
fé bancário para o públi
co será das 9h às 11 h,

/ mas não haverá sessões
de deVOlução de�,troca de

cheques. Os bancos fica
rão fechàdos ne dia, 25'

I (dia-de Natal) e no dia 26
a sessão d'e devolução,"

funcionará no horário nor·

mal, correspondénte a de
troca do dia 23. (4. sessão
de troca, também no dia

-,

26 serä normal, engloban.
do che:ques e documentos
dos dias 24 e 26.

<,

Segundö o BC, caberá
ao Banco do Brasil COr:YIU

nicar a m.edida' ao público,
por edital, a;lertando so

bre a possibilidade de os

depósitos em cheq':l:e efe-'
tuados no dia 24 de de
zembro serem bloqueados
até o elice;rramento da
sessão de devoluçãt) do
dia 29 de dezembro. '

CARROÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS- I

-REBOQUES -
ESQUADRIAS I

Bar, Lanchonete e -Peixari'a lolanda MOVEIS.

de lolanda Sanson Roweder
I, .1 Av. M�1. Deodoro, 1.479 � Telefone: 72-0144.

Rua Jolnvllle, 674 - Jaraguâ do Sul - SC..
,

JARAGUÁ DO SUL ...;.. S.C. -

Paz, al�ria e prosperidade a todos clientes, fornecedores, colaboradores, e amigos. São os votos de
quem re�o,.hece a sua parcela de colaboração. Ié hora de abrir os corações num fratemal .

. FELI� NATAL!
- .

e 'PRóSPERO 1981;
..,

CARRoÇAI'IAS HC

Hornburg
Carroçarias

Indústria de
Blindadas .Ltda.

. Em janeiro, novas
,,' ,

-

,. alíquotas . do -leM
A 5a. Inspetoria Regio

nal de Tributos Estadua,is,
localizada em Joinvilte,
dísttlbulndo oríentação
fiscal sobre' as allquotas
do ICM para 1981, a' par
ttr de 1.° de janeiro. Pas

sarão a ser as seguintes: ,

..- Nas operações inter
nas e tnterestaduals .....
(15,5%)

,

- Nas operações inte
restaduais, quando dles;ti
nadas a comercialização
ou Industrialização ., .. -.

. (11,0%)
- Nas operações inte

restaduais, d:estinadas� às

regiões Nortel,' Nordeste!

Centro Oeste e Estado do

Esprrito Santo igualmente
destinadas SI cornerclallza=
ção ou Industrlallzação
(9,5%).

Validade de <

documentos fiscais
Decreto n.o 12.880, pu

blicado no Diário Oficia,
de'Santa Catarina" reste

bele'cem o prazo de vatl

(lade dos documen'cs fis

'cais envolvendo transpor-
-

te de mercadorias, com

exceção de produtos in

âustrializados e vendas
ambulantes por lntermédlo
de velculos.

'Terraplenagern Vargas

·

Vai surglre
'BombaGama'
o cientista norte-ameri- é baseada nos efeitos con

cano Samuel Cohen, cha- trotados des raios Gama. A
mado o "pai da bomba de bomba poderia ser deto

nêutrons" (que mata seres nada na eStratostera e ml
vivos e deixa intactas as, Ihões de partículas, ricas
-Instalaçöee), disse que e- . em ratos Gama mortais,
xiste a: posslbllldade de desceriam sobre os habl
fabricar uma "Bomba Ga- tantes de 'uma cidade a

_ ma",
,

quel ele considera velocidade controlada,
"mals sofisticada" que a- dando-lhes, segundo o cl

doe nêutrons, já que teria entista, "tempo palra esca

"efeitos; menos desastre- oar", Dessa maneira, o

sos para a humanidade", pals. atacado 'teria: uma ,/

f'�
� ,

posslbllldade de refletir

Num artigo publicado sobre as oonseqüênctas
, numa revista francesa, Oo- de suas ações', ·el suspen
hen diz que a' nova arma der: sua agressão.

:.... de lido Domingos Vargas -
SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS

E TRATORES DE ESTEIRAS,
'-E- ,.

Tubos, S-anta . Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

_ EM GERAL ,

Rua Jolnviíle, 1016 - Fone: 72-1101
JARAG(JÁ DO SUL ' -:- Santa Catarina

.Veículos têm

,

Construtora " Seria Ltda.
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E

COMI!RCIO DE MÄTERIA[
DE CONSTRUQAO.

\ ,Rua Joãc Picolll, 94 - 'Edlf..Carlos Spézla
Telefone: 72..-0214

JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

I
'

�
.

AUREA MÜLLER GRUBBA
, Tabeliã e Oficiai do Registro de

Protestos
- EDITAL -

novos preços
i,A Ford. aumentou em ral Motors também, contir

média 17',5% seus_carros mou aumento de preços
a álcool e 12,5% as ver- para terça-feira, hoje, mas
sões a' gasolina e, segun- sem divulgar os índices.
do fonte dá empresa, em Segund'o fon�s dai Asso

janeiro haverá novo raa- ciação Bras,ileira! de Fa-

juste. Em tabela dis,trib 'jid'a bricantes de VeIculos Au
ã seus revended�,.es. a tomotores, a decisão

-

do '

Volkswa'gan aumento�- o govemo' éI.e -libérar as in

preço dos carros em duas dústrias automobmsticas
parcelas iguais: 15,5% pai. do c'onrole de preços vai
('a álcc;»ol e 1.0% par.ft: g9. tevar todas as'montaäoras
solina, com a prim,eira vi- a fazer reajustes ainda es

gorando desde onwm, se-' te mês. Os aumentos se

gunda-falra, e a outra no
'

rão maiores nas versões
dia 9 de J�nelro. A Gen�- a á·'cool.

Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo' relacionados que compareçam
, em nosso cartório �ra tratarem de assuntos de
seus interesses:

---

_

,

Jorge Carvalho, Rua Praça Angelo piaZlet

ra, 33, nesta. Marli Silva, Rua Jolnvlüe, 28(',

nesta: Nelson José Dornbusch, Rua Augusto.
Mieloker, 58, riesta.

Áurea lI(Iüller Grúbba
Tabeliã Designad'a

.../

O· PRESENTE QUE VAI ETERNIZAR

..

SEU GESTO•••

;.; está -nas vitrines da

Mal. Deodoro � Av. Getúlio Vargas

Industria Breithaupl··S.A.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

..

, I

A todos aqueles que tanto nos estlmularam :

I\e'$ta 19�O, que ora se finda, queremos, na alegria'
destes dlas de festa, . levar-lhes 'ncescs sinceros
votos de um Natal multó feliz e um ano rep 'eto de
paz e prosp�rl'!1lade. <

• •
- � ;o,..,

.

�,' JaJ'agut do, S"," d.zembr,o, de 1980
.�

·C·' (....'
,-

�
.. �,. L'! � ( r �(;,�'.I_ � tI "I

-'\ .....

,
I

, ...... ,.. .. ,,' ., ..

)

SALVITA • $ociedadé1' Assistencial "ao ' Lavrador
,.

.

} I, • I

.

. '

, ,,..

du" ��Va1...;�'·Üo Itapocu o
,

.'1. '

,

I

ICII'I.'_

, Aproveitando,o':ensejo que nos proporcionam as ' ,

fe�as natalina, dirigim�:�os �f!0S.. .r,t�ssos amigos e
clientes para desejar-lhes que ° anö",l:róximó"viri':'''' - .... , ... ,. ,

douro sej'8j repleto de alegrias e realizações.
NATAL 80

.... '

•

Spézia & .Cia. Ltda,
,1 .

, serraria
.
e TEtrraplenagem -

.

. -" . . R�a João Januário Ayroso, 772

Jaraguá do Sul - Sfa. Catarina

..
Há uma intensa troca de cartões e cumprimen

�os. '� o desejo de significar algo a alguém. Não'\
Importta que a maneira possa par-ecer ligei,ra.· O
que importa é que as palavras carreguem a' força
dos nossos sentimentos. O que lmporte é que se
dê e fale alguma coisa. Para que ° Natal continue
a ser Natal.

-

FELIZ NATOl e PR'óSPERO ANO�NOVO"� - .. .,. .... �.

i
. 'I.'

!

,-

::l( .. "nl" o. ql'� ,;... lÇ"O
, '''' '; •

<:) ti.:: f I '''II ,.

Serraria 'e, Béneficiamento
Made�i,ra� .. �i,9.v, Molhâ Ltda.

.

.

. Rua Frederico Curt Alberto Vasel, 658
,

de

Jàmguá do ,Sul - SC.
.'

'.

.\

"'" .'

Viação

COM CRISTO, A CERTEZAIDE UM NATAL DE AMOR
.

�
/.

I

Engajados na luta cotidiana, riem sempre esti- ções. a hora de pedirmOs pérdão ·fazenélo desta
v. vemos próximos da perfeição e da compreensão.

.

..! '--"
Mas aproxima-se o Natal e uma lmen. lêllcidade' �ensagem o emissário de, nossas palavras, e so_en-

o

' •
• t,ao poderemos dizer a vOei:' ,

interior se afirmá em nossos corações sobre os ou..
. -·1 • .

tros sentimentos. O sorriSo qlie não demos, a paía-. FELIZ NATAL, FE�'Z ANO NOVO, que a paz dO
vra que calamos, o carinho que omitimos, tudo deve Menino Deu� acompanhe cada pa-'0l seu. são esJ�
ser parsBÖe) agora. c hotä-de-: 'bbtil'ftlO"S 'Os cora- os nossos smceros. votos,

. _. �__ - _o:_ ..:. _ .... __ ".... ....

'.

! .

(
"

'. I

./

I!'·Y!' ,�..ul" " !'q'

Seguindo a mais bela tradição entre os homens

e imprimindo às nossas palavras 6 stncerldade ,prt:
prla dos grandes momentos e des el6'VP{jos s�ntl
mentos, desejamos' boas feStas 'e feliz prospenda- ...

de no ano nOYQ. oe,,;� ...

'\

....···�··��··CONSTRUTORA
'., jr,S'e_RI;A.�� � LID.A.,

./
. Construção Civil,-'Engenharia, Comércio ele

Materiais de Construção
, ..

'. l" ,'�,,, -;;:
.

Rua João PJcoUi, 94 - Edif. Carlos Spézia
Jaraauä.do Súl----·SC.

� �

...

/

Nesfa noite luminosa de Natal, ·quando as mãos se

Ievantarern para um tirinae' äll< Pai'" e-:-1SiO Âmor, que
se

. eleve uma prece a Cristo, para qu'EI:91 abra as

porjtas da felicidade, 6 fim de que o Ano Noyo ehe"

gue repleto de grandes realizaçõlelS.

Boas Festâs.

GráfiCa 'avenida LIda•
Jaraguá do Sul - Av. G'eiI:(Jlio Vargas, 350 - S. Caltarina_

...

Operando em campos diferentes, seguimos cami-

nhos peralelos. no ano que correu. Com vistas ao

desenvolvimento de nossos respeCtivos setores de

atividade, demos o melhor de nós mesmos na con

cretlzação de tão tmportante objetivo. Nesta hora

de congraçamento, nada nos aproxima mais do que
a conseqüência do dever cumprido. Boas Festas e

Feliz Ano Novo.
'

..,.

,/

Móveis Predí - di ReDato Pradi
J Fábrica de móveis e artefatos de madeira: dormit6-

,., � rios,.
.

copas, �zlnhas americanas o e �fórmica e

peças avulsas.
,

Estrada Jar�guá "Esquerdo, 2..286. Jaraguá âO�SI;lI-$'pff é

. :-�..
... - ...� -

.

\

.... _ ......... "__ .f_

A Administração e Funcionários do

Expresso Catarinense,de ' Transportes
- 'Filial de J�aguá do Sul -

••
_ ..• J

�
•

Ltda.

ao ensejo dàs comemorações'do Natal e no crepüs
.culo ds rnals um ano de .Iabor, apresentam aos

seus clienifes e amigos, cordíals cumprimentos e

votos de um Ano Novo próspero é feliz.

- '"

..;, S�) .jj:S-:i} ..). ... �I C:C 1., _;

('l',�: � C\'1: (-":11<. es,)
..; :1�:i# tOr � !En'}. J k rz

Canarinho Lida.
Transpor:te, �Turismo '

Jaragué do Sul San1a Catarina

I

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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... , _;._-:-,. -}.' ",-

.

'
.

,
" .. /C, " -, • . r -:-� -.-

�
•

o', "
• r� � _,

•

�ta pausa de .... ,

elevamos bem alto,
08 nossoa·co� -

-. pensamos com carinhO ,

". -8CImll'açlo, em Iodos ,q....
qúe de uma forma ou' de outra

cOOperaràm conosco no ano que p8S11OU.
A eles, o nosso agradecimento,

,

·8 nossa homenagem e o nosso sorriso
e a certeza de que logo mals

_

estaremos outra -vez reunidos para,
com Animo forte e alegre,

reiniciar a nossa' ,omada sagrada �-

de trabalho e CIOlabor8910.'
'

,

FELIZ NATAIJ
•

PRóSPERO ANO' NOVO'.

Marcano "Indústria de ,ChaJéus ltda�

Empreendimentos 'Imobiliários "Marcana Ltda:
"'

Pe,drelra ,Rio Branco. Ltda.
,

L
'

Jara�uá do Sul - sc ',dezembro de 1980

Está no esforço e na

colaboração de cada um,
-a paz e a tranqullldade
de todos. ,

Aos nossos COlaboradores,
clientes e amlgos,
-desejamos Boas Festas
e um Fleliz Ano Novo.

Confecções
-

Sueli Lida.
,

Av.eMal. Deodoro, 1.085 - JaragUá do.'Sul- se

," ',":

,
Na �'ransbordanta alegria das festas de fim-de-ano,
o traduzir dos nossos fraternos sentlmentos. Feliz
Natal e Próspero AnO, Novo, são os votos de .

Kusz-« Artefatos de Couro Ltda.
Materiais de Proteçlo - Luvas, Aventais e Perneiras.
Jaraçué do Sul-: Rua Cabo Harry Hadlich, 865 - SC

Ao ensejo da comemoração -da data, - mäxlma da
Cristandade, desejam levar-lhes os mais ardentes
votos de um Natal 'bá$fane feliz e um Ano, Novo
pleno de, realizações. " ;

He:._Hornburg
Indíslria de Carroçarias Blindadas. �Ida.

(

-,' Fabricante HC' �

Av. Mal. Deodoro, 1.479 - Fo� 72-1743
,

Jaraguá do Sul - SC.

/
,

< fI

r

MENSAGEi\11
j. ••

PR'EFEITURA

MUNICIPAL

O otimismo e a fé naquilo quei queremos, nos

haverão de conduzir, às metas que almejamos. Es

peramos continuar dividindo com- todos os êxitos e

as conquistas, trabalhando por um mundo mais hu-
,mano e cheio de -amor.

"
,

Com o pensamento voltado para as colsas boas
"

do eno 'que fin!da, e aberto às novas soluções, à

renovação e constante 'aprimoramento, queremos
que em 1981 a' integração até hoje' existente entne
o Poder Público e a Oomunidade GuaramiJ'191ns�
seja reforçada pelo ideal comum ao desenvolvi-
mento.

"

Ter ,fé em Deus e acredltarne trabalfio do- ho- '

mem. Este � o nosso gránde obJetivo., A .todos
I

que nós deram apolo, colabcreçâo e p,re�tr9io; po
/' va, polltlcos é autoridades constltufdas, ô:eselamos
Boas Festas G, Feliz Ano Novo.

"

,

-

DE

GUARAMIRIM

/

Admln.lstragio Salim José DequlclllJasi P: de Aguiar

Guaramlrlm,SC. Natal d$ 1980
"

Performance
"

De acordo com os da-
dos do IB�E de 1979, San
ta Catarina apresentou as

seguintes posições no

campo aqropecuérlo, em

relação aos demais Esta�
dos da Fedéração: na la'
'voura tinha o 5.0 lugar na

batata-lnqlesa � na,soja,
4.0 no feijão, 2.0 no fumo,
6.0 no milho e na mandlo
ca e 8.° no arroz; na silvi
curtura desfrutava db 4.0

.lugar' na produção, dei ma
deira em tora e o 5.° na

produção de lenha; na pro.
dUQão animal tinha o 5.0
rebanho sujno, e: o 6.0- na.
produção de leite), .o 1.0

_

em número de perus, 04.°
em frangos e o 2.° em pa
tos, marrecos :el gansos;
era o 5.° produtor ae OVO$

,

de galinha e o 2.0 em ovos
'de: ouf,ras aves; em pesca
ao 'eira o 3.0' em peixes �

-

,1.0 em crusfäceos: final-'
mente, era o 2.� malor pro.
dutor ae mel (fé acell1Bl.

, .,..,
"

-
.-

_.---r-

,

Mo6raf/Mafrfculas

Se você alnda não' con-
-

cluiu o primário ou não sa

Del ler e escrever, maltirl

cule-se nos meses ae Ja'
nelro e fevereiro no M�
oral. Local: Posto Culfural

do Moorál, na 'Av. GeJtúJio

Vargas, 503 (ex-Mercado .

, ,
-

Municipal), das 8 à'Si 11tl-'

'30mlrt é- das 13h30min" às
'

17 horas, de 2as;� às 6as.

feiras.

"NOVO MOBRAL AÇÃO
COMUNITÁRIA".

.

-

e Churrascaria Cavalinho Branco
�

. Pratos tlpicos ,_ serviço à Ia éaJ1te
Rua Cabo Harry Hadlich� 25 - Esquina com, a Mare-.
chal Deodoro - Jaraguá do Sul .r: St-a. Catarina

,

QUe o Natal represente aos stSUs, paz, saúde II
'harmonia.

'

.

E o Ano que inicia, prosperidade, amor-e fé.
� o que icfeseJa

Restaurante
"

'.
,.

Av. Mal. Deodoro, 252 - Jaraguã, do Sul - se.

Pedindo ao Menino-Deus 'que abençoe
, o trabalho de' cada um, almejamos a todos

'

um Natal,;(:flel Paz e um Ano Noyo de
Prosperidade.

�FOTO PIAZERA

;
� -.

,

No Natàl, quando se '"teja o am-a!, e a' fráJter
,

nidadel" votos de aregria -e felicidade. Que.o amor

da Deus em sua infinita b'onda.de, Ilumine os nossos

passOs e RIOS aponte o caminhO tra p�z, dia boa
- vontade e dá compi'elensão. '

'

,

@ o que deseja a amigos e clrent� a

-Mecânica jaraguá .

Oficina especializad'a em motores da linha diesel,
caminhõe_s, -adaptações de motores dlesel e vendas
de peças 'em geral.,

"

�ua 'Leopoldo Malheiro, 40 - Jaragua do Sul --:- SC.

Ltda.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



._ Nesta sU'bli�e data da f��flia cristã, cumprimen
tamos nossos �Istintos ámigos, clientes, colaborado
re� e for!}eoedores, e, associando-nos às su� ale
gnas, auguramo-lhes um 1981 repleto' de realiza
ções Ie que o NATAL seja realmente a eterna NOI-
,TE FELIZ. " "

-

Malhas. 'Inlústria -Jêítil'
I

Jaritä'-sl�',JARITA � _

,

Rua 3, n.O 170 � Bairro João Pe$SCKt -

Ja�ag�, do Sul ,_ so,
'.

Visite também o nosso complexo' comercial e

turrstrco Jarlta, na Rodovia SC-301 ,_ Km. 5, divisa
J�ra!;Juá do Sul-Guaramlrim. Um ''p'ass:eio agradável
e in�squecrvel •• �

'Revendedora Jaraguá Loterlas Ltda.
,

Av; Mal. Deodoro - Galeria Dom 'Francisco Center -

Salàs 15 e 16 - Fone 72-0925 .. Jaraguá do Sul - SC.

Fíellicidade não é uma posee, é um.estado de esplrt-
to. Uma qualidade de pensamento, -

Quando determinada! coisa' dá certo, para as pes,.'
soas, costumamos dizer: "Ganhou na Lotería''. Além
de ganhaI" na loteria, fazemos votos que os nossos

clientes e amigos tenham um Fieliz Natal é Próspe-
ro 1981. '

"

'

,Jaraguá bem
no olclísmo

Um ano ingrato no ter- com o FAS/CEF e dá sua
Em comemoração ao a-

reno .eeportívo, marcado dlretoria.,
ntversärto de fundação da
S

. por sucessívas derrotas
ocledade Es:portiva e Re-

ao longo do quilométrico AROLDO
crea1iva Tigre, foi realiza- -

.

da no trecho de ,asfaito no campeonato catarlnense
, O crloulão Arolde, que

acéssö '

à Expovill�, 'n� (torneio incentivo, taça defendeu o Juventus nes

Manchester Catarinense,
San1'a Catarina e campeo- ta temp'or,ada1 constituin

duas provas clcUsUcas. A naro estadual), além «:1a do-se .na gr:ande r�velação

pFrrrieira, com 13 Inscritos, destruição tOfal pelo fogo,
.

do clube, teve 'seU passe

para a primeira categorJa. da concentração dos joga- vendidQ· a Asscctacao

E outra 24 aUleitas dores, recebe o "Juventus, Chàpecóense de: Futebol,

para a categoria estrean- agora, o seu presente de à qual defenderá ' na pró
'teS. Com .totat de 25 vol- Natal, aguardado" há m�is xima temporada., O seu

tas, a prova para' a 1a. de um ano.. Trata-se, (f.a1. "passe" custou Gr$ 250

categoria o vencedor foi montagem da no�a arqur-
I
mil, dos quais, o' Juven

Geraldo Bandoch. da Ti- bancada em concret? ar- tus já recebeu Cr$ 30 mil,

gre, ficando o 4.0 com mado, pré-moldada, Junto além de uma promissória
Walter Simas Severino, de ao EsfâdJ9' �J'oão Marcatto, -de Cr$ 100 mil, que será

Jaraguá do Sul., Na cate,. pela Cags.ol, de São Jose- iesgatada no- próximo ano.

goria estreantee, entrs os-
. �SC, m�drndo 28 metros O valer "estante do preço

10 primeiros, Jaraguá co-
erle comprlmento por 18 de- do, passe, pertence ao pró-

locou três aUetas:' 1.°) graus de altura. prio jogador, sequndo a-

Bruno George Marschall, -cordo havido entre a di-

4.0) Sylvio -ROberto Ewald Já em meados da se- retorla [uventlna lei O' pró-

e 5.0) Wanderley, Zocatel-
mana passada a empresa prlo .

contratada iniciou a vinda

li. .
Troféus para os 1.os dos. blocos, guind.aste e

.colocados e medalhas aos demais lequipamentos' ne- JUVI=NIt'l81.
demals constou na pre- cessários à sua montagem. O departamento de fu

rnlação. E!!.fps atletas são A Cassol, também, que/, tebol do Grêmio Esportivo
[araquaenses, mas, já e- construiu a

.

arquibancada Juventus, índependente de

xistem munlclplos cobl- do Baependl, para os Jo- qualquer outra .atlvldade

çando-os ... ,_É bom abrir gos Abertos, -procedeu re- do clube, pretende ímptan
o olhol paros na cobertura desta, tar uma boa equlpe j-uve-

que
. apr�sentaya . ,falhas, ntl.a partir do próximo 2-:

havendo tnoluslve quebra .no aproveitando a çaro
numa d'BiS telhas pela ação . tada de 15 ai 19 anos que
do venf<),. abundam nos

. campos de
;""--

-

,\,

pelada, e mesmo sem.

qu,a.lquer ativi_dasl,e, mas

com aptidõe.s .à, prátic� do

esporte' bretão. Segund_o
Raul Rodrigues, será dada

uma atenção toda espe
cial ao planteI juvenil, con
dições básicas para trei

no, materiais, entre ou-

Boas' Festas e Feli:c Ano Novo

No crepúsculp do ano de 1980, que assin�la otérrnlno, da 'mais uma jornàda de profrC�O tr�6alho e

dlEli harmoniosa colabo,raçã,o entre empr.egados e .empregadores, em prQI,_da construção de uma comu

nidade onde a· paz sociaJ� a concórdia e o sélJti�ento _de fratern_idade é o objetivo supremo, Ie' no
dealbar do ano de 1981, ql,le fortallelce em' todos ac'erteza de dias cada vez melhores para a. grandel e
unida famrtia j-araguaense, '

a Associação Cpmercial
.

e, Industrial e os SindicafosPatronais de J�raguá ao Sul,- expressâm" a' todos os

empresários e trabBilhadores do.Vale do !tapocu, e a seus famiHares, '"

os votos de um FE;LlZ, �ATAL', 191 que 1981 seja deprogresso e felicidaae consfantes a se-constitua no

marco .'perene da realização de. todos os anseios eesperanças.
'

,
' J,araguá do Sul, dezembro dá 1980.

." .

"

Associação Comercial ·e 'Industrial de Já.ragua do Sul'

Sindicato das Indústrias do 'Vestuário de .Jeraguá do Sul
/

'

,

.. '! ,ft I" .

Sindicato das Indústrias da Alimentaç�o _de Jaraguá do 'Sul
. ":. J

/"'" • ....,
'.

--

Sindicato' das Indústrias Metalúrgicas;, Mecânicas �. do Material
Elétrico de Jaraguá do Sul

Sindicato das Indústrias da Co;nstrução .e do Mobiliário de Jara·

guâ do Sul
� .. � �

.. f,.

Sindicato d'o Gö"niér;cio .Varejistt� de Jai'hguá do sur:
.. -

I'

_,.,J. .. _ ..... 1. .. _ ... �.

"

,

,

Com a chegada_da;. festas· natalinas 'e' da enÚada dó ano novo,. n9s dirigimos as qlasses
que compõem a g'rande famrtia brasileira.,

. .

'" '. ' .

-

É nosso firme dlesejo que o ésprrito de NATAL penetra nos, lares e os tenha trang'üilos
nesse intervalo do trabalho diuturno que vai, _se intensificando na mediida qua os problemas pesam so

pre o mundo.. ,

'
'.

.

J
_ � ,nosso desejo, ainda, de -nest,a da1'à renovar nossOs agradec,imentos aos clientes, ami-

gos; fUF)ciol1.á:rips � foJ!JleGe�oJ1e� desejando a tod.os um FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NO\(O, espe-
rando contInuar a desfrutar 'da confiar:lça com que estamos se�do distinguidos, .

Alberto I�auer 5.A.�,ln.d. e Com.
�- •

�
_ _ .rllf

.-

•

�

• o-
•

__ _
... "

..

"""
_

: ;· ....1t J :::._ f::;�" são os votos i:Ie

Av. Mal. Deodoro ßa Fonseca, 739, Fone: 72-0991

t' .
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LJuvellus: inicia a moilauem da' lova arquibancada
tros, para 'que dentro dos

r próximos anos O' clube
tenha integrado' a seu

plantel principal as revela

ções desse juvenil,' uma

vez que o potencial huma
no é taoutceo e o que- es

tá mesmo faltando é in

centivo. E isto o Juventus

dará, garanté Raul Rodri

gues, um.dos integrantes
do "trio de ferro" do de

partamento die futebol, pa
ra

.

as disputas do campeo
nato citadino e estadual
da categoria �

.. "

CONFRATERNIZA:Ç�O .

Diretoria e tmprense
confraternizaram-sI9l'na 6a.

feira, dia 12, na sede so

cial juventina, quando, na

análise da, situação finan·

celra do clube, constatou

-se, apesar de inúmeras

dificuldades e esforços
hercúleos, um equiHbrio
nas finanças, tanto no de

partamento de futebol ?��
mo no soclal. E a partlcl
pação do clube

.

no cB:�- ,

-

peonato da Segunda DIVI

são, ,em 81, garanti�am os

diretores,. di;lp'enöelrá .5i!,s
decisões da Federaçao

Catarinense de Futebol,_d�
eomo serA:, organlz�élo,
quais os clubes que lOte

grarão esta Divisão, ent;e
.

oufros detalhes que serao

obs,erv,a:dosi• • .,

Tudo está incefmlc]o, a

'princfpiO, co_ntu�o, ��s
perspectivas nao sao naca

animadoras para 1981.

E o Juventus, qU,e rece

be um autêntico pJ1esente
/ d.e Natal, terá, dentro dos

próximos dias, a sua tão so
nhada arquibancada, gra
ças a ação decIsiva do
Governo do' Esado, atra..

vês do convênio assinado

Jarita,
Estado

oInfantil ,do
do

,

e no jogo seguinte, ven-
;Foi realizado_ domingo, se tirado de campo seu,s c�u a ConserVadora, de

dlia 13, em São Bento do pupilos na, partida contra
Rio do Sul, por 2 a 1, sa-

Sul, J'unto ao Ginásio dfit o Criciúma, alegando as � d cha
t grando-se campea a -

Esportes Annes Gualber-' atletas desta equipe ,eiern
ve, ganhando o direito de

'to, o Campeonato Esta.. ·idade superior a, permiti- t os

dual de Futebol de Salão, da para' a categoria . "in- '. disputar o título con ra'
•

,cam'ftAões das demals_

da ',�e'.&-rra-Ó Catarlnense fantil". 1"-, •

r, U'C' ''lf chaves, no .caso, Celuca"
de Futebol de Salão, com \ Houve protestos tam,..

de Lages, e Criciúma, de
a participação de onze e- bem de. 'outr!ls equ�pes Crlciúma.

.

quip.es campéãs e vice, contrai 'O Crlciúma, que.
do EstadO. Na qualidade � tranquilamente, se'gundo Contra . a Celucat, do

de cam.peã destaJ tempora- _ fon·te da diretoria do Gri- .

mingo pela manhã, o quin

da da "iga Jaraguaense mio Jarita, tint-a seus a-
.
teto jaraguaense foi batido

de .futébol de Salão, a e- tletas com idade ,para a por 4 BI 2, perdendo por

qufpe Infantil do Grêmio: categoria Juvenil. Os pro: -.._:WO para o Criciúma, �m
Recreativo Jarita cónse- 'lestos não foram acatados vista da r.etirada da eqUipe

guiu brilhante posicfona'- pela' FCFS e o Jarita, en- ,de ,campo, como sinal de

menta, alcançando a ter- tão, perdeu por !WO. protesto. 'AsSim, o C(iciú·

ceira c:olocaçio ém' te,rmos Mas na fase de classifi- ,ma, com seus "marman

estaduais, consldlerada 6- cação, no, sábado, ai equi- jões" ficou sendo o cam-

.

tima pelo,s dirigentes, e pe d!e: Dore Lange goleou peão, CelucM o Vice, e o

que màll10r seria, casO o pelo. escore da 6 a 4 ao Jarita, o terceiro coloca

técnico Dore não t1ouves- Oxford (São Bento do Sul) do.

Jogos �leg,iQna;S pq�er�o ser em",Jaraguá .em 81,
eco dos XXI Jasc, dentre ou·

.

Espelhad0 no sucesso abso- novamente o aproveitamento do

luto dos XXI JOC?9� A�ERTOS' fabUloso' compl.exo ��portivo tros.

DE SANTA CATARINA, aqui rea- construrdo para os JASC. Ja- .. r�F
,-

lizados no mês de outubro, Ja- �aguá lã foi sade de Jogos Re- O' esporte local deve ser 9.cio·

raguá do Sul deverá pleitear a glonals,' em 1979, e deverá vol- nado e Incentivado, para o a

Coordenação c!e Desportos da tar a serem 81, 'a depreender- proveitamento Integral das pra

Secretaria de 0ulturá, Esporte" -se 'dos comentários de abaliza,- ças esportivas que .compõem a
r<'

-

,: - .' � t f.: '; I

�
._

e Turismo,- o sediamento -dos' dos desportIstas da cid�de, co· estrutura do munlcrplo, no se·

VI JOGOS IREGIONAJS·NORTE, mo o próprio Sigolf' SchOnke, tor.

no próximo ano, para qu�!laia vlce-prefelto e presl�ente da
\,

'"
,. I �.

• I '

;

JARAGUA DO SUL S�NTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,ARTAMA,
Ci) '(J METALMECANICA JLTD,ALo i O

Fone 72..0858 e 72-1880

MUR'O AGRADECEMOS SUA PREFER,!NCIA, MAIS
AINDA A SUA AMIZADE. .

FELIZ 1981

Jaregúá do Sul-SC, dezembro de 1980

Auto
.

Escoia
Carteira de motorista AMADOR ou PRÓFISSIONAL:
Ensino te6rico - ensino pljtico atlravés dê simula
id� eletrônico de direção.

-

/ Rua Preso Epitácio Pessoa, 733 - Fone 72-1774

�aragl:lá do sul-se ..
'

MARQUARDT
, Nosses sinceros agradecimentos pela amável prete
rência recebida neste 198Q que se finda, J� a todos,
um Feiiz N�al e Próspero Ano Novo.

BOAS FESTAS!"!:: a nossa mensaqeml

A todos os nossos, amigos e freguezes desetamos
externar os methores votos de um FELIZ NATAL e

VENTUROSO ANO NOVO, agradecendo a quantos
- nos ofereceram'o 'seu valioso' apoio'em mais esta
etapa de 1980.

"

Casa das, Tinias 'Lida. '

TINTAS LUXFORDE<,- Automótivas e para Constru-
ções em Geral.

_ .

Jaraquá dlo Sul - 'Av. Mal. Deod, 92.7 - Fone 72-0380

Malhas' F·ruet' 'Ltda�
\

Casa Fruet
Av. Mal. Deodoro, 180 .. Jaraguá do Sul- Sta. Catárina

Ao' aproximarmo-nos de mais um Natal, em que os

homens sob os ensinamentos divinos, devem-se
unir, esquecendo as lutas e sofrimentos, olhando o

amanhã ,com otimismo Ie amor ao próxin1'o, aúgura�
mos aos jaraguaenses e povo da Iregião,' nossos
�lJ1igos, itambém, um Ano Novo pro'ffcuo e 'r1epleto
,de, paz e amor.

r

,�., '�"",
-- f·,

.' �" .,'

. Indústria de ferramentas de éstampos, corte e repu
xe, peças est!àmpadas, coquilllas, moldes para fundi
ção, moldes de injeção, máquinas ê aCess6rios em

geral. " ,� ,

,'�Àu�- .f.,màzonäs; '17,9->", Fo�ne 72..1787 - Jaragúá (Jõ ,Sul
..

,
... -, .' �

í
' , ..

"".....' �
,

.

letalór.gilB.lldDltnal '

B'fnfp[o Udl; �,� ,

:
- ",

,...) -� ,""
�
- -

,.. _" '_.
(

, Que :as bênç�os"d��Sê�hor prótejam o ,Ia� ��. traba
,lho de nossos. arnig()s e clientes,- renoyand9 para o

.
Ano, Novo e Nàtal 'OS' ,instantes, felizes dos dias que
,se vão,... �

" :- '

-

....
. ,-;"

, ;,'

;-. ,

o

,

•
-

-

� I

Ao enseje_ da passagem do Natal e ,Ano Novo for-
mula votas de �uita alegria, sàúCiie a 'prosperidade
a todos os s�us amiges e clientes, extensivos· a._os
famiHaras. Obrigado pela colaboração e. ,. �

.

Boas F�stas!

MOVEIS': ITAYPU
FABRICA DE MÓVEIS E ESQUADRIAS

. _

- l ' '!

Rua Venâncio 'da, Silva 'Porto, 533 - Fone 72·0596· Jaraguá do Sul- SC

.

K O H L 8 ,I C H S. ß.

/ '

MensaQens
Até 'o momento do én

cerramento desta edição
comemorativa, recebemos'
agradecemos e -retrlbut- ,

mos cordtatmenta os votos
'

de Feliz Natal e Próspero
Ano Novo às seguintes
pessoas frsicas e jurfdi
cas:

de
,

·Natal e
Dr. Luiz de Souza e D.

Paula, do Rio de Janeiro;
Dr1a. Zilá Rodrigues Leite,
de Itaperuna-RJ; ;" Jurema
e Remac.!o Fischer, de Fio
riànópolis; Emmendoerter
Comércio de Verculos
Litcfa . .; Antônio Amaury SiI-
va e Famflia (el,e, diretor

OR�ÇAO . AO DIVINO ESAfRITO, SA.NTO
Espfrito Santo, você que me esclarece tudo,' que
ilumina todos os caminhos paoa que eu atinja o
meu ideal. Você que me dá o dorn Divino de per
doar e esquecer o mal. que me fazem, e que todos
os -instantes de minha vida está comlqo .

_
Eu quero

neste curto diálogo agradecer-lhe por tudo e con
firmar mais uma vez que não desejo' separar-me
de você. Por maior que seja a Ilusão material
não será o mfnimo que slnto, -de um dta estar com
você e todos os meus irmãos na glória perpétua.
(A pessoa deverá fazer estaoração 3 dlas seguidos
sem mencionar o pedido). Dentro de três dias al
carrçará a graça, por mals difrcil que seja. - Pu
blicar assim que receber a graça. E.B.

'da Pátria-Cia. Brasileira APÀE' e' CDH':18, de Jara
de 'Seguros Geräis), de guá do Sul; Sindicato 'dos
fipçlis.; Paulo Martlns Fi- Estabelecim'entos de Ensi
Jho e familia (ele, gerente no do \ Est.ado de Santa
do Grupo :,Atlântica

_
Boa Catarina; Volkswagen do

Vista), de Fpolis; Dr. Mau- Br1asil S.A.; Fundação E
ro Ribas 'Filho e famma ducacional Reg,ional Jara
(ele, diretor da Pátrla-Ola guaense-FERJ;' Arcellno
de Segur-os Gerais), de Blu 'Plccoll, Presid: do ,

Lions
menau; Deputado Federal ' Clube Integração; Agência
Artenir Werner e família, do ./ B'anco Sul 'Brasileiro
de" BrasrJia; Deputado Fe- 'S.A., de Jaraguá do Sul;
deral Angelino Rosa, de Estofaria e Móvé,is Jara
Brasílla; Egfdio e Alarde guá; Imobiliária Vailatt i
Sardá de Amorim, de ai-. Lttda.; ötãudto Emílio
guaçu-SC; t.eocíldes Bi· Guasoo, .esposa e filhos;
golin, Prefeito Municipal Prefeitura Muni,clpal de
de Sãoq DOJ)1ingos-SC.; Schroeder; Reimer &. Cia.
Dario, Maciel e Nair, de /

Ltda.: Irmão Atico Rubini,
Chapecó, el�, Governador, de Curitiba-PR; Pe. Carlos.
do Distrito 465 de R. I. ; Nicolodelli de Terra Boa
Dr. Esperidlão Amin He-' - -'PR.; Pe: Alvillo Bortollnl,
lou Filho - \ Secretário de Porto Alegre; Deputado
dös Transportes e Obras; Federal Brabo de Carva

- Dr. Nereu Hamos Filho e lho e tamllla, de Brasllla;
f�m�lia, de Fpolls: Dr. H�r- Deputado Estadual Nereu
nam Pr��eres e farnllla, Guidi e famllla ele Secre
de Fpolis; Ludi Maurino tárlo da Casa'Civil: P'refei
Sodré e fan:'flia, �Ie Joaça- tura Municipal de' Massa
ba; 19a. Umdade de Coor- randuba: Escritório Contá
dena3ã'0 Regiona� (Ucre), bil Garc'ia e Segurós A'.
�: Jaraguá .do Sul, Sebas- Garcia; L. R. B. Fagun-des
tlão B'onassl� de Albuquer-

, & C· Ud . Comercial Flo
que, de J=polls; Pastor Rauf, -, �? �a, ial de Ja-
Wagner e farnllla: _ Lucélia nam, Açao Soc

, ,

.

e Joãô Mendonç�, de lta- raguá
A d� . �ul (�reChe

peruna-RJ.; Seguros Neit- Con:stancla .Plaz�ra),
. Be

zel de Blumenau: Irene e nedlto NarCISO da Rocha,

os�ãr Pedri, d� Londrl-
/

de Criciúm�; Pe. Osnild?
na-PR; Metalúrg,ica João C

..Klann, diretor
do �eml

Wiest S.A.; Deputado Fe- nárlo, Sagrado qoraç,?o de

deral Vlotor Fontana,' de Jesus/Corup.á-SC; Camara

Brasflia; Senador Jaison de Vereadores de Jara

Barreto e Sra., de BrasrHa; guá do Sul; Cent'ro' . de

Partido TrâbaJhista Brasi- Treinamento do IS�nai de '

leiro (PTB); Deputado Fe- Jarraguá �do Sul: Hum�erto
_ deral Walmor de Lucca, 'pradi: e F,amflla; Victor

de Brasflia; Dr. _ Oarlos Bauer, Prefeito Municipal
Moacir de Faria Souto, de de' Jaraguâ do Sul; PX Clu

Itaocara';RJ.; Hospital e ,- be de Jaraguâ do Sul; Es
Maternidade São ,José; O critório Local dai Acarescl
Estado de São Paúlo - Jaraguá do 'Sul; Pedro
Agente de Jaraguá do Sul; - João PedroUi; Márjo 'Cê-

:---------_-------------------.-"':"_�- lio Martins e famflie, de
Joinville; Mauri José Ge-,

rént e famflia, de Jolnville; .

Jussara Vicente, Supervi
'sora Municipal do Mobrall
Jaraguá do S'ul'; �adroi'l
S.A., de São Paulo; Lau

JO Caldàs Barbc:;>sa, de ca

'xias ,do Sul-RS; Rudo,lf

Hirschf�ld, de São Paulo
-SP.

Pedro
-

João Pedrotti'

Portas, janelas, grades, gradil para cerca, portõés e

suportes para.ar condic:iona(jo, entre o,utros.

Rua Presido Epltácio Pessoa, 258 - Jaraguá do sul-se
--*-

Com esta mensagem, os melhores votos de Feliz
Natal e 'muitas ventu:ras do Ano Novo.

Empreiteira

<)

Moretti Jordan & Cia

..

Bellna II LDO .,: branco .

Belina II L - bege � : .

Corcel cupê L - branco .

CorceJI cupê L - bege - : ..•........
Corcel GT - vermelho :

'

.

Belina L - vermelho
'

�-: .

Corcel -eedan - ázul ó •••••• " ••••

Corcel cupê - marrom ; : ..

Gol L - grafite'
'

.

Gof" L - branco' ...•......................
Brasflia - bege r. � •

'

.

Brasflia - amarelo - 1
••••• ; ••••••••••

Brasflfa - branco ..•.•.•.•... � .

'If:N ,1300 L - bege •..••.•.•............
VW 1300 L - branco-.: .

Brasflia - amarelo .

Opala'Comodoro - branco _
.

1980
1979
1977
1977
1976
1974
1974
1973
1981
1980

-

1,979
1979
1976 -

1979
1979
1977
197�

-

"

Wald,emar
_

Rau ,- & Cia. Ltda. I
_ Comércio em geral � açougue

Rua ,Presidente Epitác�o Pessoa, 3550

Jaraguá do Sul - SC .

y ,

-...

Ao despontar as festas natafinas e d� Ano_ Novo,
I '

não poderfamo,s deixar de agraélec,er, as atenções e
'

a" preferência recebidas durante o perfodo que ôra
,

se finda, renovando a tÕdos nossos votos de' felizes

Jealizações em 1981.

E�r&ittth'a de mio-de-obra; em serViços de Pectreiro,
carpinteiro, instalação .Iétrica e hidráulica.

Estrada Garibaldi, 8/n;0 - �m 10
-

Jaraguá do Sul-Se. '

Fábrica de Esquadrias de Ferro

RE,'MA
,

Ltda.

,-

Aos homens de boa vontade, em especial àqueles
qUe nos brindaram COm sua dedicada assistência
prófissional neste ano quase Jil'ldo,� �os nosscOs �mi
gos e c.lientes, um Natal de !paz e, prósperas ven-·

,turas para o ano n'ovo.
BOAS FESTASI FELIZ, 1981, são os nossos votos.

, ,

.�

,

Naltat, em todO o mundo a alegria, a reunião
com ela, a avàliação do nosso comportamento, J do
trabalho desenvolvido! em, busca da perfeição e do
aprimoramento técnicO, enfim, o t�rmino de uma

caminhada.' "

Sabemos que ínuito está por 'fazer,'contudo" o

'momento haverá de - nos permitir, que na reunião
de família e comunidade, possamos nos pre.parar
para a jornada de, 1981, ,quando também em. famí
lia e' comunidade, procuraremos atingir- a diminui

ção dos 'problemas com a soma dos nossos esfor-
. ços.
BOAS FESTASI FELIZ 1981, são' os nos,sos VOlto.S.

o

'

j
•

- Jndúsltia de
.

Máquinas Elétricas
Jaraguá do Sul, dezembro de 1980

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONFIRA A HISTÓRIA .. "

.. "li

•.A;
"

HA 30 ANOS
, .'.. ./� .. �

- Notlcl� de Fiorlan6ROIIs adiantavam que o sr. Ader
bai Ramos da Silva 'deixará o governo' no fim ido' mês,
passando ó governo 00 Presidente <Ia Assembléia e vta

jan<;!o par� o Rio, onde ,fixará residência. Todos os fun
clcnärts de confi�n9a' do . governo e que exercem postoe
(je deetaque vão pedir, exoneraçllo,' facilitando assim' a

.

açfto, do novo, gove'rnador Sr. Irineu Bornhausen .'

"".
.

j ,
'

,

"
'.

•

- Por outro lado ó sr. Bornhausen decl!iravs a um

jornal de Silo
_

Paulo que, pretende lazér u'ml governo, de

colaboraçllo com .tcdcs os partldos� As eleiçOes '

presl
lIencials repercutiam alndfi: "O· Brigadeiro- Eduardo, Go.
mes venceu as eleiçOes no estado de ,Minas Gerais, es
tando em segi:Jrldo lugar c sr. Getulio Vargas e em; 3.° o

Sr. Crlstian,o Machado"�, E mals: "O sr. Getul,io Vargas
,manClava oferecer, ii UDN uma pasta no futuro rnlnlstérlo".

, -:- A Mesa da Câmara Municip!ll de J�r-aguá do Sul�
qonstltulda pelo seu Presldente -- dr. luiz .de 'Souza e'

pelos Vereadores Joio lúcio ida Costa e Otavl-ano TIssi,
em 22 de dezembro de 1950, face ao veto do, p'refelto
em virtu�ê d<;) disposto no § 2.o,é_do artIgo 66 da lei Or-

-

gAnica dos Munlclplos do Estado de Santa Catariri'a, e

'-'em obediência ao previsto no § 4.°, do citado arltgo, fa-
zia saber ao povo que a Câmara votara e ele, Presidente
da Câmara promulgava a lei criando o C6dlgo Tributário
do Muriiclplo de J�raguá do 'Sul nos termos em quê está
redigido e 'publlca�o em separado.

- Art�r Müller, diretor deste semanário recebia .tele
grama do Rio, com a notrcl:a de que, no dia 19/ de de
zembro, embarcavam nó avlão transatlântico com destino

, :8; cRa:m81 p pe. 'Rau'ino·Bu�a.rello e' o Jovem Marcelino
2'Janghellnk Padre Raullno é' prõlessor do Seminário, Sa
grado Coração de Cor'upá e Marcelino é 'do comércio:
de Retorcida. Ambos viajam em peregrinaçAo ao Ano'
Sânt�.

'

,
' .... HÁ, 21 ,ANOS

- Dia 13 de dezembro 'de 1959_formava-se pela Fa
culdade de Odontologia de Santa CataJ::lna o jovem Guida

Gascho, filho do Sr. Germano Gascho, em solenidade
realizada no Teatro Álvaro de Carvalho. Dia 15 concluia
o sau curso de engenheiro agrônomo pela 'Escola Supa.
rior de Agricutura e", Veterinária ' do Paranã, '0 jovem Al
varo ":omàsE;lIli, flrho do Prof. "Santos Tomaselli e: Hermr·
nia Jurck'Tomaselll,--tradicional família radica�a na ,Ioca- -

lidade de Du�s, Mamas, rio munlclpio de Schroeder.

Integrando os !llagistrar:ldos de 1959, pelo Curso
Normal R�gionar "João d'o Prado Faria", de Corupá, for
mava-se a sra. EIII L. SChulz, esposa do sr. 'Waldemar
Schulz,' entllo presicÍeQte da Câmara Municipal de Corupá.
Eil i fora 'escolhida a o�adora da turma. Mariss Helena Gar

cia, fiíha do Ten: Hugo Àlves Garcia, Delegado Especial
de Polrcia de Jaraguá do Sul, formava-se no' Curso' Nor- .

mal Regional "Hercllio luz", de Guaramirlm. Pelo'Colé
�io Bom Jesus, de, Joinville, ,concluia o curso de técnico

,

em �contabilidade, o jovem Rupert Mayer" filho do Indus
trial Carols Mayer. Rup�rt � o ,comentarista esportivo'da
secçllô .jaraguaense de �'� Noticiai". Juntamente com Ru·

-

p�rt Mayer, outro, jaraguaense , oolava 'grau como contabi-
, listá, � qu� era o jovem., Adolar Pieske, filho de Ewgênlo'
Pleske e Ötms Ples'ke,. com 'a ,média final mais elevada

, de todos os fo�mandos'""" 9,8�, (femonsfÍ'ando' ser' um

exemplar estudante.

-:- Pela Lei n. ° 20, de ,21 de novembro de 1959, o

Prefeito Waldemar Grubba s!lncionava' a lei _:.. Orçando a'
receita e fixa:hdo a despesa do Municlpio, para' o exer

clcjo d� 1960, .no montante de Cr$ 11.00Ó.gpo,oo. Era
Presidente da ,Câmara Municipal 'de Vereadores, o ,edil
Vitório L�zzaris.

..• HÁ 10 ANOS

,

.....;.. A prefeitura: dizia.o que e�'tava fazendo: iii) -- ,A

Estrada Três Filas,. defronte' do ,"Salão Amizade" estava

totafmênte roeformada, melhorandó a cada dià. a estrada da

Serrinha; b) - Em 'andamento ßstava .8; n6va ponte de

concr-eto armado em' Rio Cerro; c) - A passagem de ní�
,

�el dá: Êstràqa de Ferro estava de roup,á' nova, remo-

'vendo-se os alto,s barrancos que Impediam a visão dos
, -

mtÍ.oristas. Cansàdo de pedir à 'Rede a Ii,cença,que n'lo,
. ,vinha, um dia - ainda madrugada - encostaram carre
:
g?dei�a e paminhões da Prefeitura e teve inrciO' o seu
de�mont9. As 10,horas :.la manhã não tinha rnals nacis,
8 não ser uma 'ampla visão,: Populares pêrguntaram ao

'Prefeito se a licença tinha vindo.' Não tinha. E arespostar
, veio �ácil: '''Primeiro dam.os o tiro ...... Depois o discutire·
'mos". Até hoje a Rede está prá saber se arr tinha ou

não o obstáculo removido.

...,.. As Normalistas de 1970 do Colégio Normal' Pre
, feito La�ro. Zimmermann, d� Guaramirim, escolhiam o

,'Prefeito-Raulino João"de Bem, como nQme d,e Turma, ,o
.

dr'. Nilson Wilson Bençler, como, patrono e Eugênio Victor
S'chm(Sckel, Prefeito Municipal em exercrcio, como paranin
fo. Orador da turma: Mário Norberto Piazera. Os forman-

� s: :.. .

dos: Alma Bagatoll, 'Amazilda Demarchi, Daizy Marli po-
nafh, Dolo�es SChmit�, Elivera Vagini, Elia Prestini, �dla
Krutzsch, Hans Egon. Burow, José .Dias, Len! Prestini, lú�

cia Decker, Maria Poffo (Irmi), M�rina Schw�rtz, Marita

Antonius, Mário Norberto piazerai Mlrlan Hafermann, Rosa

Maria Lazzaris, Rita de Cássia Assis ,pereira; Rosely Ma
ria Vicente, Senrzia M. Pinto, Tito $tolf e Walter ,F.rancis

co, Régis.

.!.. -

o Natal é um estado de espfri,to. 'Um momento
.que- Inspiral paz e harmonia no convlvlo àqueles
que a gente quer bem.

Ie a distribUição do que 'âe mais vallose o ho
mem pode receber: glestos de compreensão, carl-

nho e frafernldaÔe., ......,

Que o seu Natal Sieja assIm', E ttlmli6m foélO$
os· dias do pröxlmo ano, ' I

",..--

( ,

Alintentícios Sasse [Ida.
Pábrica d. balas e caramelos e torrefaÇão e moagem

-" de caM, marca uSAS,SE�'.

r /

Rua Jorgel C�erniewicz, 457
Jaraguá \CIo Sul 'Santa Catarina

,
'

TERRAPLENAßEM. VARGAS-

TubO$ Santa Helena
"<

IIXl()},iliéíriCl S,allla' Mar ia
,

,

.
�ua .�oin�ille, 1.016 _ JaragUá do Sul - sc.

Formula para se,US c,lientes e Illmigo's, os mais'
sinceros votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

A
.

todos qorn. QS quais tivemos o p;razer de "Conviver
neste Ano de 1980, ,inrêio; de uma nova déoada, .de
sejamos congrâ:tular-nos, no e�ternar franco e' ami

,go. de um Fe,liz e p,rósperq, Ano Novo.

eEBSIANAS -PERFLEl tTDA
,

')

'I)
.

,

"'\ ,

, ,
'

...

I,nd. "/8 Com. 'die I!ersianas, ,internas e externas, Box'
para Banheiros, Divisões '� !;sqúadrias em Alumínio.

RIJa, Joinville>, 1.839 - Fone 72-0995
Ja_raguã do\Sut'- SC.

Fâbdca de v:inagrêl marca "Brandenburg" �
comércio de álcool:

Rua JOinville, 1.255' '- Fone 72-0239
Jâraguã do Sul - SC.

A todos aqueles que tanlO nos
> ,_imuf�r�m

neste 1980, _- freguezes,cfomecedores, fun,cionã

ri�s e amigos, _ queremos, na, al,egria destes dias
de festas, levar nossos' sinceros votOs de um, Natal
muito fe1'iz e um Ano-Novo repleto de paz e, Pros..

peridade.
'

EDIÇAO' NATALi/OO -'23..12..1980

Na 'terra. de"
íraeema

,j< .<

1 u ,� ...-�,� !

IUTelra J6Il1or

'Fortaleza, dezembr'o. de Flori,anópolis a �orta

leza, com um, pou:so.l�m Sã?, P'�\Jlõ e outro, em. B�a
süta, o trijatC1 da Transbrasil leva pouco maiS de

quatro horas 'de vôo, cobrindo um, percurso de

creio que, 3. 50Q quil�metros, o. [pre90:. d� viagem
tfe vinda? Pouco mais de 15 mil cruzerrcs.

_.
, 1i

.

�
....... -

Eu, aliás" n�d�' tenho a contar' ca Fortáleza on

de chequel' ontem pelas 15 horas, mas prometl ao
tunardelll, dei "A Ponte"; ,.ao Jaime, Mendes, �e "O

Munierpio" ·e "O Sol''', e ao Eugênio SchmCSC:keJI, do
"Correio do'Povo", que '9I'-éoruria não: seria inter

rompida duranite este peripIO,"'(éom' á devida licença
do Paulo da Costa RamOS que adora esta, palavra
qúe aqui ende estou, sem um dicionário ao lado',
nem sei bem o

-

que
<

seja). Por isso, estou parte
jiandQ estas notas, rápidas, sem saJjeir

,

bem e qU6
escrever.

'

'�.' :
·-r·r �.; --T··-·l·�:-�-·w�.�?�

Bem, mas eu tenho horror de andar ide avião,
mas queria ccnhecer esta parte do Br��iI. Entãó
aconteceu que, o engenheiro MUton Femandes, es

pecialista die tamanaclonal em obras subaquátlcae,
veio para Fortaleza realizar um reparo, no emissá
rio submarino do sistema de'esgo,tos daqui. E veio

na sua Ballina, com a qual, no ano passado,' jâ es

tivemos na Bahia. En}ãó ele me t��fonou convi

dando-me /para voltar com ele, por terra pelo traje
to Fortaleza - .rereeína ...- Belém - AnápoHs -
BrasrHa,- São Paulo _; Curitiba -- Florianópolis.

'. Coisa dEi uns 4 mil e taraos qullômetros;
.

Entre o

medo e o' desconforto da viagém aérea ao desejo
de fazer a viagem terrestre, acabei cedendo' e aqui

- estou. »::

�-
Con�ar o -quê de Fortaleza? Que ontem' come-

mós muqueca de garopa no Irestaur,ante do, Alfnedo,
'olhando os "verdes mares braviQ's da, Prata de Ira

cema?" Que lestamos hosped:acl9s num ótimo, hotel

de mui,tas esfrelas chamado "Colonial Palace Ho

tel?" Não sei. Mas passo garantir que 'O Milton
Fernandes me falou 'com certo, pavor do ,terlremoto
que houve por aqui. Ele me disse que se acordou
com a cama corcoveanao aebaixo de:le. No, outro

dia o pessoal pensava que' 'O mundo poâeria ,se >8;

càbar. Mas, vou .noticlar ·0 óbvio, o tal mundo, não

se acabou � Creio qi:íe ;eSta parte final )1 tlntia ata0
n'Oticiada po.r ai.

-*-
Antes que me esqueça, uma observaçãozinha:

o ceanense aqui da oapital não' tem aquele tipo fí

sico que eu esperava: cabeça chata, testa curta,
atarracado ... Nada disso,. j� igualzinho a nós ai
dó sul.' ,�

�*- '. ,

E ficO pensandO 'o que, dizer mais dá telrra do
doutor EHomar e creio que. também do doutor Hol

Clemar de Menê�es? Quase nada. Creio. que hoje
,

a /lIarde vamos' visJtar Mecejaoa, a<tui pértinho, ter
ra' de JQsé die Alencar e 'me parece -c tam,bém do

faleclâo Presidente ,Castélo B,rancó: PGr milTh, me
interesso mais pelei autor de "O Guarani", p,orque
Presid'ente da República 'e, Uri1:n��óciQ' . que mud,a;
die tempos em temp'o's, agora José de'Alencar só
nasce um a cada séç:ulo,.

-*-' .".

'Para fazer o mesmo percurso de 'volta, veio
tambem. () [pai, do Milton, José

/

'Fernandes, ótimo

amig'o âe viagem, com quem fui e vdltei a Bãh!a.
, ...A..'

- ''''

-x-
" Creio que CIepois. de -imlinhã 'começaremos p

regresso que, com estada em Belén:r, h�vará pou
co mais de 10 dias. Não�sei ,se me eng,81no, mas

'parece que o' Brasil é grande demaiS. A giente an�

çla milhares de' quilômetros 'e/nun.ca sai de dentro

dele...
'

" -*-
'É' por .hoje ê ·só. Um abraço' a tocos. Agor.a a

gente tOma ,café da manhã 19 vai para a píscina do

hotel curtir" este sol, gostoso, daqui. Gente fina 'é
outlia COi'S8.;

"

Agradecendo -o ªpoi'O, pnelstrgio· e c:?laqoração
durante 1.980, àpresentamos nossos, mais sinceros

votos de, Boas. Festas, e Feliz AnofNovo à todo's os

amigos e élientes.Y'

Oflcina' Mecinica São José
_ de Adenor Paulo Wunderlich .;_'

"./

Oficina' para automóveis ém gerat
RuaJoinville, 934 - JaraguáCdo Sul,� SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Fórum "Desembarga- falhas havidas na cober
dor João Thomás Marcon- tura, uma vez que apre-

Ao transmitir à lrnpren- programa de expansão Desde o dia 15 de de- des de Mattos"" ,-que a sentou .problemas com en-

.sa local os contactos man- das redes. A verdade- é á d SI' prínolplo deveria ter sido trada 'de água em dias de

tiidos com o presidente da que na-o existe . problema zembro, J,aragu o ue, ' . "

�... "" " ...' V I di It inaugurado em 'outubro e chuvas;"" ,',

Celesc, Paulo Afonso de na geração (,temos a Foz:
o a e, o tapocu. passa- �

" ram efetivamente a contar após no dia,12 de dezem-.
,

, .' ,l

Freias Metro, dlo qual re- do Areia e b,revem.;ente 's com-a sua segunda bomba bro, tev,�, sua inau�ura9.ã,,: ,,' A,qu�t�o, �stá. sendo
cebera a promessa de que Itaipu), mas SIm,' de capa- de álcool hidratado, auto- transferlda para fev�r:elJro,_ contornada, íncluelve com

em 'março a subestação cidade de distribuiç�o. rtáadas no final denovern- isto ,não oficlalmente, se- a 'cõiocação de nova co

rebalxadora de Jaraçuá do Diante 'deste quadrö, que, bro pelo Oonsellro Nado- gundo ó Dr, Hamílton Plí- bertura, para saná-ía.. Os
Sul, localizada na 'Tifa da poderá vir a afetar a eco-

nal do Petróleo. nlo Alves, Juiz de.Direlro móveis.estão todlos no 10--

'Pólvora, ganharia um nomia catarlnense, o dire-
Esta 'segunda bomba

-

d C A t f
A •

,

G
a omarca. r�ns eren- cal, prontos para uso.e-

transformador sobressa- tor-pre'side�te do .rupo, funciona junto ao 'Posto c� dia data da ínauqura- 'pós_a inauguração oficial

lente, para substitulr a a- We_g, sugenu ao ��eslden:- Emmendoerfer, após a ins- çao deu-se em função, de do Fórum.' �

tual numa eventual'falha te da cel�sc,.�eum��c�n�i� .

,t�laçãõ no dla 11, O tan-
" técnica, o empresário Eg- os emp,l1esános pn P

que recebeu o prlrnelro '

J
- d S'I repre consumidores do Estado, ' ,

gon oao a I va, '-t bé F'-esc Facisc carregamento· die 10.100

sentando na oportunidade tarn m a I ,
' ,

llt d C h' E o
A

,,- Comerciais I ros ra ompan Ia ss

a Associação Comerc,ial e' ssoclaçoes, -' abastecendo 'atualmente,
Industrial de Jaraquá do enJre ou��as entlda�es, P_?- .em média, 250 litros dlá-

Sul, ouviu do dlrlqente da ra explanar a sítuaçäo rios, com tendência a he- O C?�pi:) de �omb�i:ros lunt�ri�s- de Jarag_uá do

CeleSC as dificuldade.s que _

real ,do probl:_ma, pro-
ver aumento gradativo, pe- Voluntérlos de Jaragua do Sul fê-lo da, sequlnte ma-

'

a empresa enfrenta, sobre- ,curando soluções para lo próprio volúme ores- Sul, .reallzou na> noite do neira: 14 em- indústrias 11

tudo financeiras, para a- contorná-Ia, sob, penal de centa de velculos movidos di� 11, na Associação A-
.

érii resldênciäs,'10'em 'au
companher a demanda de gerar fut�ra�nte a ,f�lta por este combustrvel bra- tlétioa Banco do Brasil, romóveis, 9 em Qasos di�,
con'sumo" uma vez que a _de energia, pelo, aur!lento sileiro "made' in roça", ' jant,ar d!9' encerramento, versos,., 20 intervehções'
catarinense aumentou em do consumo, Já C:ltadlo, A primeira bOfT!.ba de ál- en.tre ,diretoria, soldadlos" ,em matas, 40 participa

termos' ,gerais em. 20% b�m acima da médIa na-

cool, em operação desde �utoridades' e -imprensa, ções em
\ prestação de

contra 8% a média nacic- Glonal; , . 04 deste mês, vendle em como forma de agradec�r ,serviço, 39 chamadas atra

nal.·
'

:E ao acrescentar, CI,- média 900 'litros de. com- ao trabalho prestativo e vés de alarma, NesteiS a

tando exemplo, que a Wle'g busUvel por' dia', O pri- ,

voluntári,o que noroteia sua tendimerltos, foram gas�as
Segundo �

Eggon, 90m gasta" 0,9% "do seu, fatura-' ,melro' carregamento de divisa; "Salvação da Vida 96h55minutos, c,-, havendo

base nas exposiç.õe� de mento em energià elétri-
10,400 litros praticament'e e dos Bens nos Incênoios freq'üência de 593 soloa

Melro, não existe falta de ca, incluindo a conta da
já se esgotou, havendo in-, e Calami�ades -Públicas" .' dos, com média de 9,7 sol-

energia, mas s!m, ,die re- Eletrobrás, Eggon Silva
clusive um novo, junto ao O preSidente Edmundo dados a cada sinistro re- ,

cursos para expansão ,das disse que a energia pode Pösto Moretti,
' Klosowski, apres.entou re- gistrado.

-

redes e construção' de su- não estar barata, mas 'não
Por outro lado, a pro- lat6rio, das oo()rrências Klosowski' registrou o a-

bestaç5es, causado pelo clJega a ser cara, citando
cura de verculos movidos verific,adals de 1.'0 de i,anei- poio da indústria lei comér

,colite de verbas por parte que em Santa Catarina, ,as
a álcool, nas revendIas" ro a 1,0 de dezembro des,. ci<?, b.em como,' �o Estado,

É import�nte frisar que o que se deseja não dá Eletrobrás, O pJ'1ogra- tarifas são 'cobradlas 40% te,", sido muito granoe, te ano, de a,?ordo, com os que colaborou durante o-

é subtrair a ,caraoterrstica ,da festa universal qoe ma de investimentos, para baixo do s:eu custo real.,
uma vez que o seu custo dados levantad6s pelo Co- perrodo, em média com

o Natal representa no calendário mundial, mas so- expansão dos serviços da Mas o importante seria
oompensa (Cr$ 27,50 con- �andante H�rmrnio Lúcio- Cr$ 33 mil mensais para

mar-lhe ,aquele ;$entido cristão que o correr dos empresa, previa P!lr�? uma reunião com os prin- �ra Cr$ 51,00 da gasolina), _

II, 9s lferculos d<i c,orpo- manut�nção das ,ativida-

tempos se encarregou de debilitár,
'

_ perrodo 79/82, a apllca- Cipais émpresários do, Es-
muito embora faça menor raçao rodaram, no/perío- des ineren�e's ao desempe-

O que 'se quer preservar é a te.rnura humoa- . ção de- 190 milhões de d'ó- tado"';_ cujos conta.ctos' já qui'lometragem por litro do, ,3,399.500 m1etros', dos nho.da corporação, Um

na do Natal, a alegria das �e'stas, o- riso das crian- lares, dos quais o Estado foram iniciados '-:- para consumfdo. �uals 1',770.400 no -aten-' voto de louvor ao ex-pre- .

ças, ,a mrstica da música, o significadlo ,do even- e a Celesc entrariam ·com através um diálogo com a
, dimento a sinistros, ' ,I ••• , sidente Jose Carlos Ne-

to, a itradição- que não mqrre, 100 milhões, o BIR[) com Celesc encontra:, soluções ABERTOS DIAS 25 e 1.0 243:900 em treinamentos e ves, p'e'la verb,a consegui-

O que se quer 'condenar é ó comé�cio J'lagão 50- milhões e a Eletrobrás' aloe venh?m re'Jmente êm
O J3r�sidente João Fi- 1.387.200 metros·' em da iunto ao 'Governo do

à sombra da manjedoura, a técnica publicitária com os restantes, mas busca de resultados positi- gueiredo decidiu em Br�- prestação de servjços de 'Estädo', - envolvendo uma

em torno do Oeus*Menlno, a fome do ouro calca- (qu:e� não executou, As-ne- -vos, evitando. nq futur.o a
sllia: os'postos de gasoll- ,naturez,a diversa,.

'

maior ajuda'finanoeira ao

da na pobreza 'de Belern; a criação de futilidla- cessidades da Celesc para falta de energia elétrica
na devem funcionar nàr- 'QUanto ao' atendimento. Corpo. de Bombe'irps foi

des �idas e havidas como portadoras de mensa- 81, disse Eggon, sã'o de 7 'por problemas de distri-:
malmente nos dias 24 e 31 o Corpo de Boml)efros'Vo� destacado por Klosowski.

gem de f�liz natal. .
bilhões de ,cruz�iros, mas buição, ,em virtude ..da ca-

e, nos feria90s de 25 e 1,<'
",

Boas festas, votos de felicidade devem ser dispõe de apenas Cr$ 3,2' rência de I"e'cursos pOT de janeiro, fiCarã? a�er-
" .�

.
' .

b
"

' , . b}lhões, víndo entravar o 'parte da Celesc.
f..os das s'e'+'el,ao meIo-dia,

Sinceros � para que o sejam om sena que o ,
L' �

Natal que enfeixa ,tais 'desejos se constitursse-e'V
.

360 MIL EM 81

celebração que tocaSSe a ,alma e- não apenas sa- Hora'rl·o' de'func·lonamento dos ban'cos Em 1981; a indústria ao-

tisfizesse ? corpo� tendo o verd?deiro sentido 'da' :'. ,'! tomobilJstica poderá pro··

�niversalidade dos s�.ntimelntos que evoca.
� A Agência do Banco-do fendimento, isto, somente. duzir 360 mil'. carros a ál-

---------------------- Brasil, �de "araguá do Sql, no período da manhã. -cool (30 mil por mês), se·

informando' o horário de' gundo ,informou a OO(l1is-

'Ano I'e'tl'VO, em 81 l'nl'cl'a funcionamento dos ban- ,Nos dias 25 e 26 os 'são Executiva Nacional do�

I� , cos, no entrameio,das fes- bancos esta'rão feCh�ados, 'Alcóol - Cenál - à As-

a 23, de '�everel'r'o tas natalinas e cfe final· de reabrindo normalmente sociação�dos Fab"'icantes

ano. O, BB, funcionará no nos dias 29 e 30. ,No di,a de Vercul,os. Automotores,

,
dia 24, das 10 à:sl12 hora!sj 31, o eXpediente será ape- 'que pre1endia chegar aos

No próximo ano, as au- Assembléia LegisJaJtiva', en- com as demais casas de nas interno, voltando a 600'mil, Portanto, havera

las, "as eSç'olas T públicas fatizou a importância da· crédito obedecendo seus normalidade ai 02 de jan.ei- - limitação na fabricação de

estaduais começ�rão no criaçã'o, por parte' do Esta-' horários, habituais de ,a- ró de 1981. carros a álcool..:
'

dia 23 de fevereiro e o ano do,- de escolas de 2.iO grau' d I' t
-

letivo será de 180, dias, in- em todos' os muhicipios Nunes. vence a UI, ·Prova a n egraçao
formou_ a Secretaria da c..\ta�!dnenses, tem,,)'ando Mesm.o apesar das f�r- Ademir Roberto "Nunes,' wed), Waldir Odelli (f.r
Educação, que tambem a- que os 286 estabeleci-

tes ,chuvas e do reduzido com trmpo de 26min e 32 weg), Lurs, Stinghen,(Ar:
presentou uma novidade: 'mentos de ensino,- que númêro de pÚblico, foi J'1ea- 'segundos, da Kohjbac,h weg), LeonJr ,J.osé Da��1
em 1981 não haverá aulas mantêm o 2.0,grau em, n'os;'

lizadà na noite de sexta- S,A, bisou a conqui'sta da (CME Guarammn'l), LUIS

nos sábados, que agora so Estado, apenas 84 são
f', d' 19 III P Prova"ganhando o primei- Carlo� Henn (Clube, ,do

�rid ,dedicados_
'

para ati- estaduais sendo que 5 são
- eira, I ,la '_'

a "rova
, .

'
.

K t-) Nél P
da Integraçao do Valf.! do ro lugar, que ano passa- ara�,' son, erelr,a

vidades culturais diversas federais e 192 particura-
'

,

,� ,

.

C (CME G
d d t do já fora 'seu, Os demais orl'le:la uaraml-

a calrgo dos professores.' 'res". No seu entender, "o Itapoçu, e pe les nams-
col'ocados, por ordem de rim)" Ma,rc,os Mannes (CM"E

De acordo_' com o Secl'e'- ',' Esfado deveria manter cur- mo, promoção da CME e G) Ed M I
.

.
"

, "C
' chegada: HereHio Hercula- uarammm ',', son- ,u:

tário Adjunto da Educa- sos de 2.0 grau em todos dos semananos orrelo
no André (Baependi) _ I.�r' (Baependl), .Claudmel,

ção, João Adarson1Flores, ' os municípios pOls,nijo � ,

do Pov�:' e "Gazet� de
27'14"; Vilmar Plelreira Borba' (Avulso), Nélson

a Secretaria está apresen-' justo que alguns munici- Jar�gua, Dentre _POUG? .

'

A Utpadel (Baependi), Mar

tando recomendações pio� tenham 'ensino de 2.0 mais de sessenta mscn- (C!ub,�, do Ka�ate) -:- .,.,. cos Klein (CME Guarami

quanto ao esfabeteciménto grau'gratuito e' outros te- tos, 35 atletas -largaram 2744, �al,l"�o, ���véno rim), Valdecir Jose Valca-'

de atividades aos sába- nham, que pagá-Io�'. nas imediações do viaduto (�ae�e�dl) - 2820 ',Iv�: naia (CME Guaramirim),

dos, sugerindo reposição, Por outro lado, o paria- em Guaramirim e cumpri- m� Rita, (Arweg) - f8 32, Lourival Albe'liton (A,A,
da càrga horá'ria, recupe-' mentiar sugeriu ainda, que ram ,o itinerário organiza- J�IT ,Rosa ,(Arw�9), Alceu '

Kohlbach), 'José 'Altair We

raçio-de estUdOS; reuniões "sejam criados' 'colégios do pelos promotores, c,he- RI�elro (Baependl), R��ato ber (CME Guaramirim) e

pedag6gl�!ls, r,eun,iões' de: agrfcol'BS em: todlas as mi-
.

gando à Jaraguá do Sul, PfI,ffe'r ,(CME Guarammm); Alfredo Wehmuth {(CME'
APP, _'atividaides da lazer crorregiões do Estado, ,qefronte a Praça do Expe- Mar.ce"�� Manne_s (CME Guaramiri'lTí).,

.'

comunitárto, atividades só. leml)rando que Santa Ca- dicionário, Todos os ql,le �uarammm), José O. AI- ,Estes, os' trinta primei
cio-culturais ou atividades< farina está colocada· na largaram,' ,cruzaram tam-. vas (Arweg), César Que�i- ,

res coloc�:dos 'na-III Prova

espóltlvas.
'

esfera naciónail como o bém a linha de.chegada, 0'0_ da Cruz (Baependl), da Integração, Infe,lizmen-

5.0 Estado produtor de a� recebendo os cinco pri- Abel dos, Santos '(CME te (e novamente) sem ne

limentos e portanto deve- - meiros col,ocadIQs--,trofé'Us Guaramirim); Vilson Trup,.. ríhuma: autoridade-- a pl'les-'

riamos éstimulalL o desen- e -medalhas Ie. os demais, pel '(CME 'Guaramirim), tigià-Ia, -apesar _dos convi

O deputado sifuacionis- volvimeno de técnicos nes- até a trigésima colocação, WaJslir �iese (Baep_endi), J. ;tes formulados, Voltare-

ta Gervásio Maéiel, em re- . te setor para aprimorá-lo medalhas.' •
'

Laércio Müller (,Ba,ependi), mós, a éomentar esta PJ10-

cente ,pronunciarriento na ainda mais".
'

Wilmar' J, B, Ribas (Ar-va..

F/'/'/'/'/'//'/'/'//'/'//Q"H/.//././b""/.///.H//.u/�/H'H'.H/"/h"�H'�AW'H'/H'A"'/U'� ..

".' � .No momento em que os home,nslparam para refletir; querendo paz e tel_icidade', também �
�t��)L� é o instailte através do qúal, enviamos, cQm agradeCImentos, votos de FELiz' NATAL'

. �
. �

�
{e PRÓSPERO ANO NOVO. �

, �

NAI!ISOL .. ' '..'. ,M A R ISO [_ S.A. - Indústria do v'estuário. . �
�,..,..,..,... ��h9'//U'��hW"/h"/h'/h"/hW"U'U'/�� .�

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sql

(ggon propõe reuniã,o.-p·ara, mostr�r
a realidade energétic·a

Já;em, funcionamento
�" segunda �bomba ,

-c

'

de álcool

'E �o�o ano a tradição se renova, Ela se per
de na norte dos tempos Ie as origens paçãs de se
dar presentes, subslste até hoje e dlftcllmente se
rá abol�da.: É uma, tradição .que perdura, TradI

ção que os pririlieiros cristãos souberam transfe
rir da mesma forma, transrorrnando-a.numa festa
de alegria �' cçntreternlzeção, de par com o as

pecto de r:eiligiosiefade de que se reveste.

Para eles o nascimento de Cristo não era

uma simples festa, mas essenclatmente uma festa
cristã. E é a mesmafeeta que vimos celebrando.
Todavia" como os tempos mudaram, 'o esptrtto de
Naltal parece não ser mals.o mesmo, A própria
troca de presentes foi dssvlrtuada, perdendo do
seu primitivo senUdo: ?

-

Ä pO:eSia d'e Natal já não tem a mesma Ins

píração que motivou .nossos ancestrais: Os pró
prios 'ca!ltões de Natal perderam seu conteúdo;
'talvez' para ganhar em originalidade, A propa
ganda comerclat invadiu e tomou conta de tal
forma das festas de ·Natal que o acontecimento'
vem perd'endo, paulaItinamente, seu sentido reli

gioso, transformando':se numa competição desca-

'bida, de 'rndole meramenté econômica, quando
I')ão exibiCionista Ie iâ:espida'de Cßlalquer s.e'ntido
ou sentimento crIstão'. .

..

NATAL - A' feslà da tradição
Pzot. �uIo Morettl

Tudo isso porque n_ão se soube respeitar a

quela tradição que situ;:tva a �e'Sta de Natal como

predominantemente, voltaClla à, rememor:ação do

grande evento do nascimento-de qristo. Hoje em

dia, sem que, se minimize a alegría familiar em

cac!:a novo 25. de dezembro, é tempo de recristia

�'zar a data magna da cristandade, é ,tempo de.
err.presta:r-ihe Q verdadeiro' sentido que deve pos.:
su'ir,

2,0 GRAU PARA OS
, MUNICIPIOS"

Fórum . someJ)te
'

'

em
_.. -

fevereiro

. Bombeiros 'encei�am
ano e prestam. contas

:

,LeitoresAos ,

,
-

1. - Esta edição encerra nossos trabalhos
de 1980, ,e voltaremos, a circul'alf normalm.ente
aPenas no dia 10 da janeiro de 1981, em virtud.e
das férias coletiva� do pessoal aqui da casa e,

dos funcionáriOS! .!dlal gráfFca, ond.e este ,semaná
rio é composto,e impfésso.

2. - Na edição ,passada,' por um lapso in
voluntário de revisão, o nLi"mero 'da edição' sa'iu
incorreto (3.017), quando o certo seria 3.117.

� Solicitamos àqueles que cot&clonam' o 'mais án.
tigo seman�ário do Estado e h�ifore$ em geral,
o devidO registro Ie retificação.. .'

,

\ ,/ .

3; - A todos que confiaram no nosso tra
balho, dando-nos o devido respaldo para qÚé _

conseguíssem.os superar mais. um ano de lula,
.

9 nosso agrade'cime'itt�, com votos sinceros dê
boas �s. E áté- 1981!

1

\,
,

,

,

i

A REDAÇAO

,

gradecimento
. "'\' . .,.. .,.- .

� ......
�

I
....

';

,
A famrtia enlutadla do Engenheiro Edson

Adriano dos Sintos, ainda profúndamente cons-
.

ter�ada coni ô seu trágicó �. pr�m8lturo dle'sàpa
re.clmento, vem por este ,in.termédio agrade'cer
·à todás as peSSoas que. lhe c'onfortou, ienviaram
telegramas, flores e ,co,roas,

'

E aproyei,ta 61 opor:funidaClle e' convida para
a missa lem intenç_ão -de; sua ,alma, no dia 18 '

de janeiro' de 1981, às 9 horas, na Igreja Nos
sa Senhora d'as Graças, na Barra do Ri<? Cerro,

:'

:

•
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