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.

se, de acordo cqm os da-
das censttäríoe p.relimina- :A e_.egaeia de Policia e expedidas 40 Qánas'
res divulgados pelo IBGE cffl. Comaroa de Jaraguá Precetó�i81S; 'aJtendl_ ...

atingiu a 48.801, número do Sul, vinculada a SectEr 1.026 queixas e ocof'rên

qUiel 'veio ratificar as' afir- tarla de Segurança e In- elas e 28 blitz foram reali

mações do Agen�e de Co- formações, �eVle, em 1980, zadae. Houveram., no pe

leta em Jaraguá do Sul. di- um ano cheio. atendendo rlodo, 368 detenções di

vulgadas neste semenärto, ocorrências dé todas as versas. deram entrade 59

semanas atrás.' Nossq Mu- naturezes.. como por e- presos condenados e pre

nicfpio também é o mais . xemplo, no seítorde trân- ventivamente" e foram

populoso do Vale . do lfa-: sito. onde 524 acidentes cumpridos 56 alvarú de

poeu e o segundo na re- ocorreram. dos quaís 232 sottura. .

'

gião norte-nordeste ca�ari- .

com lesões, 283 com da-
. Um total de 524 aciden-

nense. nos materiais e 9 mortes, tes de trânsito foram re-

Jaraguá do Sul, c ,A colleta de dados do O bachàrel Odilon Clau- gistrados, dos quais, 232

48.801 habltantesé . o dé- Censo apresentou 220 mo- dino dos Santos, delegado com làsões, 9 com mortes

cimo-primeiro municlplo radores não presentes, de Pollcla, expôs, com ex- e ,283 .com danos mate

mais populoso do Estado, 24.503 homens e 24.07-8 c!usividade ao mais antigo rlals ,

com uma.. ''taxa de cresoí- mulheres, portanto, 425 semanário de Sarlt-a Cata- Ainda foram . exp,edidOs
mlento anual de 4,85%, o habäanres do sexo ,mas- rina o quadro geral de tra� 2.011 atestadps dJversos,

que lhe vale 'a décima-se- culino a mais do que o balho apresentado pela 438 licenças par� baltes.

gunda colocação em !fer- feminino, fato' ocorrido DP' da ComarCia. o baian- 198 latidos de aCIdentes.

mos de crescimento, dlen- também nos prtncrpars ço das .ocorrências que 412 cert1dões. 96 offcio�•.•
tre os 197 municrpios c.ata- Munl.ofpios de santa Cata- este jomal divtJlga a cada 286 memorandum. 1.384

rinenses. No Censo 70 rin,a. infcio de ano, pFOcurando .'
intimações;

. 211 alyarãs'

I Jaraguá do Sul itinha ... .' moStrar, o dlesempenho de : para 'bares. hObel•. postos

30.,262 habitantes.
'fi VAtE DO ITAPOCU cada setor de atuação, 'de gasolina e outros. De

dentro do !território do Mu- zenove vefcuíos foram, re-

OS MAIS'POPULOSOS, Os seis Munic(pios da' nicfpio: cuperados 191 entregues
"

Microrregião do Vale do' Segundo o Dr. Odilon, aQ$ seus legftim:os pro-

�egundo o IBGE são I9S- Itapocu têm, junlfos, .; ..
em 1980, Iforam instaura- prietários. '

,

tes os 1rinta municrpios 96.714 habitanlfes, dos d'os 54 Processos Sumá- outro .dado. inter9SSilnte

mais 'populosos do. Esta-
'

quais, mais da metade re- rios, destes, 13 por homi- revelado pelo Delegado de

dó: I
r sidentes no na:.uniC�ijio pó- c�dio culposo, 36 pqr I� .poneia da Com8:roa na ex-

01. Joinville" 237.940 lo (Jaraguá do S!,JI), fican- I soes de naifureza grave e posição do
.

.qua�ro' ge�al
02. Florianópolis 196.055 do os 47.913 restanlfes dis- 05 por cont(avençÕ'es pe- de,ttrabalho r��rente ao

I 03,; ß1v.tn!'Ilj!U
.

,J;?8
t'lbulgps entre !3u""mJ-. na1$" For�m insta�r�dos, ano passado. �ere-� a

04., Laees� .

• 5�W' rJmfffáiTa·\JIth� Seh.'" ta�'é�.,' 1,5� �ln��rM� ..vá.ris.s.bJitl, �mP.reend�das� .,

OS. Criçi,Oma..., 12.74W. Ber" OOl'lUY>á Ie Massatan- UPlal�, ..sendo 43 pqr'le- Q6m o objetivo- de. prot�, lrl'

06. S�o José
.

"ß� êftPa. �' Vi.
.

s, 36�r tur- ger a'fauna, com 11 apre-

07. "jár i.f' MI!' nic{piQS., ., '·Et�tefi8rlaJtc? a ,en�ões cJ� ,a,"",a� de fogo

08. Chapecó 84.'58' -

a �lfite_ .

�Icos. 8' por
.

e- a. conseq'Oen�e p.l:IAlção

Tubarão
.

7il.407 pulaç Massarandu r homicfdió, aos infratores, cooside-

1 Ó. $on órdia A 59.918. com , �., d� quals' ; :.' 4 ed'jênôia, 4
\

rando a caça estar' p�ibi-

11. J o Sul 48.801 6.112. holtiens e 5�89 miJ.t. por, s, 4 �or dif.ama- 'da em tpdo o E�ado.
12. Ca has f 4g.1]6 I es, mais.� morado..... 9ão, 2

. rf), s�ução. um '�:.
" '

13. Cam !?, Nov� 43.�5 flão presentesl'à �p6cai{' f}or .crime de, càI!t,raven-' �UTO�,OTORES
14. Brusque '41.6q6' enso'; 2) Barril Velh8 ção.· 2 l>or� corru1Jêão d�. .' 'c'. '.

15. Mafra . com . 11"4 fiäb tes, men9res, 3 po·r fuga de fntQrmação.: tam��t1:dO,'
16. Laguna '40.14' sendo 6.22'§ home . presos. 2 por rixe, 2 por Delegado OJtllon: \C'i�I"ÇJ

,

17. Caçàdor 39.819 5.493 mulhe_ e' não,ameaça, 5 por suicjdio, 1 ·dós· Santos ,rel�Ollé.-�· '

..

18. Palhoça 38:210 presentes; 3) 'O-..-mirim por iaproU[iflção indébita·; aos'. velcUlos." alJtGrn..�tprês

19. Curitibanos, 37.736 - com<\10.973. habltHtes, e um pOF !fOga.,mentq. bes-. existentes. no munlc(plo,

�. Rio do Sul 37.092 sendo 5.629 homens'" .. . te total," acrescentou. 'G3' qt.e, comparadoS !!lo .�
·2�. S.M. d'Oeste 37.029 5.24·2J>,",*heres, 'além de foram prj�ões efetuadas mero (I'á �pul.ação ,recen-
22. São B: do Sul' 35.689 102 moradores nã@ pre- em flagrante delito e 8

. seada peJo IBGE. dá uma

29. Araranguá 34.477 senteey CUJançJ.o ao 'Censo; ProCIessos' 'de" Invesltiga'i média aProxim�da .. de 5.4

24. XamClerê 30.313
.

4) �or;upi - tem uma po- ções de Menores.
.

p�s_por vefcu!o. Em'

25. Videira 28.919 pul,aição de 9'.074, 4.487 do ' Os orimes centra a pes- 1.980. foram eWRlacados e

2à. Indaial '28.761 sexo masculino e 4.2� do soa somaram ,-:v0 I!'quéri- re�.st�d.os 4 ...4�� autom.ó,:, �

21. pórto União 28.679 sexO' teminjno, mais 2ß8 tos e Flagrantes e contra' y.eIS·partl�res, 45. tãx4�, •

28. I�uporanga 26.966 não presentes; 5) Schroe- .� patrimônio,,69. 19 .. ,OS de,. i�.1S1 'camlon�as partl�
29, Garnpo Erê 25.759 éter ,-'- 3.987 .habitantes, mais crimes diversos.' ;; ,fular�s•. 255, oa!l'i9ne��s
30. Imbilfuba 25.716 sendo 2.055 homens. 1.929 Acrescerltou o titúlar da (:Ie à1uguel\ 93S caml-

.li.
mulheres 'e frê,!t moràdo- Deleg�ia 'cie PoJ(cia, d'a, rí,tldes, !S rebGques. 42

-lARAGUA DO SUL: res !;'Ião 'Dresentes I'1Scen- Comarca de, Járaguá' do Op�ibus �,�,mdtooetas ,e

sádos Delo IBGE em se- Sul ,que_for '"eloebi�as,':': m�tcSc�ite.s. .'

A população jaraguaen- temi:)r� (fo ,ano passaClo. f .�,.... ,

Padre Mauricio. novo Jaragl!lá'" terá, ,'Cursa..; . �

Vigário-Cóadj�tor 'Par�psiÇQr�gi_ :l

A comun! de católica sias de Souza Leão. que
'

.

. :
'

.
" .�4l'j. "- .

de Jaraguá • do Sul será deverá àssumir'ainda eSte O Cantro Cat�r�nense Metas .�I·Vi4a.. o. curso

enriquecida com a vi,da mês de jan.elro. dividindo die Estudos parapsicol(,gi- vai das. .19 às- �h3Omin: <

de um novo Padre. que os tràbalhos com'o Padre cos (CCEP)t com,se.d�·n' �. ��·�r.,Ji�.. 'so_ c�s�p
assumirá funções comg João no atendimento às Capi�al do Estadro•• com a iIe, it12®.OOr �q�e�

( Vigárlo-CoadjtJitor. au),<11 Par6q.ui�s .191 Capelas loça-' participação do LiQll!J�Iu- '. �()p� '. JWlt<t '" Lp-

Nlo há quase o,que ler nos. ltadinho., 'liando . ao Padr&-Vigário lizadas·'ha periferia urba- be Cidflde .Ind�tri",,,,, da J.,MiX" ni:ll!lt.·"ro-e ma•• feitos com as mãos' "'do! carinhoa '"
\ João Heidemann. Trata-se na do Municfpio. Paróquia São Seb�ti.ãQ'. �q�al, ):;hJT�l. 0. ". ,�i�

,

.., ba meus olhOS se umedecem,. C)U I.,... do Padre Maurfcio' Mes-
irá des'mvolvlt em .Jara- �. Há um n6�r itado •

.

.. . i' " , ,

,guá dó Sul. de ·26 a �o de de 2QQ partiGipant�. dàda,

'·CqplanoY.alel�s.A..mtl_
� R!tIratamnosseustlpoegastos, a a 'I'" L,'lon'$ JLoa' cada'l'ra "d··,e.'.

jan'eifo. um,�ursp,.'�e>pB-· 11 c�cidade. do lo.c..$J··�\
tat modlßcaçék.ls ...�;,

.

da vida doC8ß18III8 alegre e ca(pía,
. '.

, UI . rapsicolotiia" �da, COJOO melhoF· p.eróep.Ç� !dos .

"'" na. ,,,,pr� e.poue,. 810
�

cia_� que eu"nucr pan�,.
.

,
. tema' -fD�8Jvi,,"ento �pant�s.*� te:.tnário a"

:.�:r:.it ., <
rodasl à" êieflci�rte ��':f!��, �: "'.:"'"""'""10 ser��:o:,' ,,'

"Ibo de fnlstra� e 88 'testes tempos In que se t.... SOIuçio.·
ii'

,
.

"

'

,

. ,__. .'

'.�

� r. �
.

t\_"lIirOPSJM\dqglä" "'IY�* .

«:Iaa Assemblêlas Gerlals,. AIIq:-, "nvoca a Salvaçio Racional. eIe-' 8ema� .... ceda' vez;
,NaJ.rdf de terafelra;:·�:.W, deficiente fisica e· l O !"''1i§!t8[ftlt será ? trata· lióbre a, 10rç�' :dá ,.,

m... qUMldo ob,,- � cum.. 'vem ..... mobilizadas todas as diese ade A MELHOR MANEI,r dia seis, o pr...I� d6 • mental. Dolo" 'resid9 pr?fe$SO�.I�o de Oh- me",te:·h4111�rl'� �.,o seu .��

pdmento Cfa Jel. pref� fazI- forças ..r,. faJor clÔ bem co- RA DE' SE fAZER HUMOR i LiC)l1s Club� Jaraguã do com seus pais R.olandó e ve�ra � o temârlO do curso � tr�rQjnárlo" pOder•. !ifmbó-'

1"'0 em � 6rg1oe; na.espe- mum,!"II CjUa(qpIr ,n'1: 1 F"_LAN,DO' A vER;ll.tBÉ�,· '. Sul-Cidade Industrial, A'- Elvira Mnller, na rua José durante o� cinco dias de ra por muitos�âindà não

.

rança de alcan� maior an- . ,

.•�
. Pol', aqui, esta..... . J .Ci' Bnten�court,. acompa- T.t.eQdoro Ribeifo/7�O (Ilha <>,sua reàlizaçã�; ymtó ,ao .,acerta. fe!" re�e�cio ',.ul-

·
plnude de .IeHure e "status",' .

Por l8io,
.

__i";' ·a to-
_

. , • h d d' CI '1UI"c.· La' da Figueira) :tAiYlO o Sá1ão, Paröq,U1at, consta 'tados."excA�e'ntés através .

__._.- . n a o qs r" ynvflO· z-,
.
,

::-.�y,
L de· M a.rjj

.

'Ad tà
11 .,', ,

;�;;:.:�.".. faYOf, façam do. para.. .. posfç6ea de .' li.e.8., Aml"', o, .co �' zalis, Allberto !wald e Ca.. ".d�de Industr.al�', .'
_

. ec sm? e
_

ap -

�·o lf&J;lsam�l1!tó pOsiti'!o,.

.

., pesquta do, fl!f:llçe de fel- ,�cfa im devam ser .urgente-. 'fi de.-Jva... " '. pitão Jo.é Bahia, prQcec!e- gar riG1(�, �d�I�.. de, ,8 çao Me!lta;� SomOs �,'lue IStO b q�� �. C,uflSO. pro-

,
doe Jornais eil. da Ca- 'menfe ·revtstaL. ®Iro gue tUdo 'Quem tem algo 8 sugerir? •

.•
� ram a entre.ga de luma ca-

a o�.deflci8", n,os p
,

p.ens�m.o� ·.r! Des.�{lwv.l- .

e.�rará'. l",ostrar�.dur:ante (ii,

j)IIal pa�., Interfor e. oe do Ití- Jt EUGeNIO VICTO�. $CHMOCKEL,- Dketor deira � rodas à jovem xtmo,.a8.\. '. vlmen.to 'Mlfltal•.EqUÜibrio _li sua:r�a�zaçã0J! c;I�·2A�.•
a '30

•

18 _
oE7,f1JOCIona1. � �Pslc�má- - J�l*,fO. em,

.

�ôSSa ci-
:t,ico

>iii
e, Como Aiflfi'glr as dad�,. ,.'

" .,..

este .semanáric
rá suspender
circulação

É deveras conatr'lInSiientL
'

r- tertor para' a Capital, que vão reglio, fruto de.... ideal que
to cair duro de surp..... Além do começou .... 1911. sabemos
1...... nIo atinge 08 que acom- corno aio tentacloree e preo

panham a empresa. ,nteressalda: cupant_ 08 lucros dos la.:na
Auunto a'_ ,reßeUdo. porque dos � recentes estudos. Mas

da fonna como esti não ajuda 1110 existe no (ntlmo deles na-
- a nlna_.

.

da mal. que Rio. cifr6es que
sabemos de longa data que representam·o bem-estar ·mate

santo. da casa não faz �fa-
.

rfaI?R�", que todo o

,gres. Estamos de açordo. Afi- esforço deve ser recompensa�

naI. quem somos nÓS pára tanta do Justamente. Até ai também

preten8io. Já chegamos. Mas, e a função
Temos, contudo. que nos. con- social de Infonnar? A difusão·

vencer q� somQS séde de 'uma da cultura da terra? O lucro

fcrorregiio 'e os que estão fo- auferlck, 'ao 'Iongo de tantos

d-'a nio vão morrer de a- anos. pelo prestl9ramento de

·

. �

.

.(!cA r pelos nossos lindos olhos toda e comunidade lt 6nlca grã-
Nio é de hoje jj,CIue senti Is. De mocfc>

'

que p�sa- Oca na cidade e na regI" não
, os re.flexos da iilflaçic,'galopa nos auto-afirmar. Precisa- conte? Nlo exlst� reciprocIdade

te. Reajustes �Idos acolhe- ter expressão própria. Hã de tratamento? Nem sacrifícios?

mos � repassar f!8� os as- 'que se dizem nossos ami-
sinantes ou anunciantes. Aguen- _ "Múl Aml' os .

'I A
.

. V-' g , SI. mu ml-

famos ßnnê Impacto ap6s Im- ;Ia, Con linai� que no pasa S.O.S. _ um barco está a-

pacto �é se exauri...... a. nos- .....
. \

,

.". los 500 crucccceeeerrrroe! m..çado de naufrágio Alguém.
sas 10l'Ç8L Tiramos do poço'

.

•

ue ni é de'
• .

. está nos quvindo nestes mo-

·

q
ta s: petróleo, a 61tlma :Para que os Interessados pas.. mentos ,tormentosos? S.O.S.

'i' bemo8. tarnbän, que os "a ..ber, o CORREIO DO' quer dizer - SALVE A NOSSA

nigredl,entes dos quais, se orl� .0. pagà... neste mês um au- ALMA _ que se sall(e não a

g na o ornai cresceram estrono- .

'
.

mf
� de 31,75% sobre o pre- pele dos jornalistas. porque não

camente. � dezembro/aO, que foi on- precisam de mlseriC6rcJia e en-'

... ,', '. . '."
E ainà�. "'0 ..6, feverei- cont'i!ho,$"

qualquer
.ep�.•� �.,.u'. «'II: • o .. ten\ i\!m<......• 'q�� se ftlv.e �

alnanhts • anunCIa.......... o to ordem de 11,45%.. "'Os ,alma 'ns8 '�que é o �pa'�
caminho 16gIéo

•

.

• mas lmporIaria de fevereiro. trl.n6nlo maior. que, um povo
em aumentar de ta� � o to • novembro. Isto é, .' êülto. 4eve a todo custo pre-

preço que ele terfa proibitivo tramr;nte, sOfrerio nove reaJus': servar.
.

\
j

para -quem tem O h6blto da fef- .� • PIo com o fNDICE BA-

Iu�. E alo, ��. pou- SEAI)O"NO MfNIMO NO INPC
..

C98 os q.. Piltlcam eaàe eIIle-
. «(nM riacIonal de preço ao

tantismo. coniuIIIICIor).
"

/ -

to 'lti@ii'WPt
.

I

mO$' que abordar _e
na primeira edição da
Ainda eatamoa 80b os

d. mul�' 886de • rW�
no "ano novo". O apelo
faZemo�, a. fOrças vIVas

.
d

dade. do munlcfplo • da r'

nio 6 para fazer channe e

to menos para fazer dramà.
tamos com . os péa no

Diante de nós a,1etra fria de

oficio contendo núMeros.
send� a matemlitlca uma cl

cia exa�,
_

pouco resta faz

Enfrentamos uma realidade.

Na legénda do nosso
"

brasão

eatá escrito: GRANDEZA PELO

D�. freamos j1uma encrUzfttla: MuJ lutamos e
.

elI-

da'. Sert IIcc)nsef"'YeI ..nt8t- frentlmoa de peito, rto oS

.mos· ÍI
'

'CIo, sein 'a devida prob...... da comunidade. Pa

reeimoca. A auem (febRar o
rece que a Ihflaçio, hoje, é

A
.'

'

,",nus? '
,

mais pocI8I'088...' .

" .
�.

O� 'do lugar e da .

SenI M a Inflação 6 mals

l

J'8íII4R .6 um � �I8.. POIIHza� forte cio que as I�s que en

��.,te pr68perOs, es. f.... l1108_ nesses longoS 81

.� na faixa\(; do .,..... e anós?
.

m6dIo 811ÍpJa1árfo •• �vi. de, r�"
conseqUancla � ·.tratos,_ ..,s
I",teresses, iTll!nteodo cboletlns �

'1
' , _.:,,-I�
��,'. natureza 'o pelo 6 di 'gid

•

dirigIda. cwe nio &tca a
n� 8 n o a

� �
dR

.... sociedade e a cada um de seus

Pp, ::9.".g='
_.:.... oi - a pe-

. te "

'

'. ..�
na ou nio a luta pela sobrevi- Enq Teodoro W.anke, ......... e

,
_J. v........

...--

Ni p,r.�'
.

todÓe, _._,... ,
amigo, icleiJlIsta cOmo tantos

" .••�_""_ Infer...adoe,�'ceÍ'tf" que .. espalham PQr esses,bm-

" ,
8fs. um dia, --a as s"""';n-

, • '. 1
........... _..w.

':':-:::)..7... ::...:.:-.::.:.�-= AOS J!'RNAlS DO

.� As publlcaçõê oIt

,ciais ,de leis, .....os ... �os
'a. à,,��-� : com que

. ·�ram·08. 're-
'.,.' I

l..
'até

.

.". der-

. de 19aO. N. área

TRAB-'LHO -. a ensinar aos

que não .sabem que o trabalho,
-

bem dividido nos' Yárlos ...-
I08ntOs da sociedade 't�
g� e follte e. sobretudo. sa

dIa esta comunidade.
I

Annal. se todos 08 pesos fo

rem de molde a propiciar o nau

frágio, nos resta \ um consolo:

CADA �IDAI)E TEM' A IMPREN
SA QUE MERECE.

_ "Eu amo 08 jornais pobres do Interior.
, 08'pobreS ,omalzlnhos aeni.....

UI'IcO aonetp sofredor

coroaßdo ,nlvel'8ários nas "soei.""...
\

'

Adoro. 08 humanlssim08 jprnals
com seu� artl.9OS contra .....u a favor -

da prefeltUl'8. com seus edlfàis·· '
'

de càsamentos (crônicas de amor).

,Jaraúaá é à 11� mURiçípiO laiS
populOSO, de S,nta CatariRa

Acidentes' .de trânsito:.
fOIClDl 524' no ano

passado
A Fundação Instituto

�rasíeiro de Geografia e
Estaffsticas liberou os da
dos preliminares do Cen
so' 80, que corl�rem a

'. Santa CataFlina uma popu
lação oficial de 3.687.659
habiltan�es. sendo. : � .. "

1.829.474 homens e .....

1.799.287 . mulheres; com
uma taxa de crescimento
anual de 2,26 por cento em

relação a 1970.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MIRANTE SOCIAL. � .
..� ,to:: li!' � \'-'í!t.� �p,,! f

A Cassol S.A. - 60n
- cluiu dOm)p�p.ßia 04, a.
mOI'1,tagem da arqetban-
eada .e�fio{lPfe!ÕI�r81a;

• u:,dC?,_; pr�i.mold8pa,.. do
Grêmio Esportivç JU7

,';'v�.�tl!S, cÇ>m se�,� 28 me1
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.

�\. oad'a, em ,�one.rfit00em
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Pcrd
Gorael

1 milh,ão

"Tem 'qu\e ser

muito econômico
para', . chegar a

1 mllhäo •

Chevrofet
(Chevette - Opala - Caravan - Camioneta.)

Financíados em 18 meses
30°/0 de'entrada

"

eofEÓJmend.örfer Com. de Veiculos Ltda, �

Av. Mal. Deodoro (em frente à Ig...Ja Matriz)
Fönes: 72-G06ct - 72-0655. 720.0969

Am

Faça a revisão 'de seu carro antes
de sair de férias.

I '

""'11--

O's;Potnös'de álcool hidratado pra seuvelcuto

Inflação de 100%
em 81: Delfim

� E X P E D-I E N T & .....

Ci.)à jl ä ,.) .1.,�.l[.]
Fundado em '10 de maio dé 1919

O Ministro do Planeja
men,to, Delfim Neto, di�e
esta semana 'a um grupo,
de empresárfos, que a in

flação des" ano será cer

ca de 15 Mr,�to menor

dO que a {rOí'ano passado,
ficando por volta de 100
por cento. Ele está otimis
ta quanto a isso. O minis
tro garantiu aos eq,resái!

, rios que o pais nÃo
-

fiÍi
entrar 'em recessão este

o

anos, mas qué cteverá
crescer menos qua os 8;5
por cento do ano que pas
sou. Também afirlTlou que
1981 não "li ser um ano

mais dlfípll que 80, mas

sim diferente porque vai

exigir um maJor éStforço é

trabalhO não só dos em

pr..rlOS como de foda a

popuf89ão.

CGÇMF N.o 84.436.591/0001-34
, *
--

Diretor:
VictorEugênio Schmöckel

Colaboradores:
Flávio José E}rugn'B,go, Wonne Alice Schmßckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Moretti, Silveira Júnior, Rudolf Hirsch
feld, José Castilho Pinto, Dr. José Alberto 'Barbosa.

Redação, Adrrii.fraçto e' PUblicidade:
Av. Mal. Deod; da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091 - C.P. 19

/
89250 -,Jaraguá do Sul - SC.

Composição, Impr8ilSio e Circulação:
, Sociedade Gráfica Avenida Ltda:. _. Jaraguá do Sul - SC. ,

Assinatura anual; Jaraguá do Sul e região .,. Cr$ 800,00
Assinatura Semestral ...•.........•........ Cr$ 450,0,0

,

Outras cidades �.......................... Cr$ 1.000,00
Exemptar avulso ••.•.••...•...•.•........ CrS 15,00
Nlimero atrasado •.....•.................. Cr$ 20,00

Elite jomaJ não se responsabllfza por artigos aselnados e nem
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Nota de Agrad«imento I
" ",",� ..

As tarnütas enlutadas cie�ht�ll's BeYler e Helmuth
�eyer, constrangidas' com o, desaparecimento da'
saudosa e sempne lembrada mãe, sogra e avó -

SRA. ANNA BEVER (OMA 'BEVER), falecida no día'
"

29 de dezembro de 1980, aos 82 anos, vem agrade
cer aos' amigos Ie conhecidos, aos que enviaram
tlores e que acompanharam a ,&�inta: até a sua últi
ma morada.

Dirigem também um agradedmento especial
, pelo conforto espiritual ,transmitido pelo Pastor Ing'o
Piske e pelo Co,ral da Oomunldade Evangélica Lu
terana de Jarag,,,,á do Sul, enf.im, Si todos os que

,�

prestaram seu valioso apóio nos momentos de dor.
Jaraguá do Sul,_1aneiro CW·1981

Danksagung
,

Die trauernden Famlüen, Hans Beyer und HeJ
, rnuth Beyer, tief �etruebt durch das Hinscheiden der

geliebten und treusorgenden Mutter, Schwiegerund
Grossrnutter, Frau ANNA BEYER (OMA B,EYER); ges-

o J' j ._

torben am 29., Dezember 1980 im Alter von 72

Jahren, danken auf diesem Wege allen Freunden
und Bekannten die Blumen schickten und der Heim

gegangenen das letzte Geleit gaben.
'Ebenfalls danken

,

wir Herrn Pastor Ingo Piske

herzllch fuer die, trostrelchen Worne, wie auch dem

Chor der evanqelíschen Kirche in Jaraçuá do Sul
und allen, die uns in den schweren Stunden hil-
freich zur Seite standen.

" .',

Jaraguá do Sul im Januar 1981
.

Maior segurança na cobertura da sua, casa.

Fone: 72-0819
'

Defronte a; Casa Comercial de�Waldemar Rau
,

, ,

:;
_"

"_

\

-.

.,.,

•

\

o Ford Coroei é o carro médio mais vendido no Bra�iI.
,
acaba de produalr o Ford Corcel1 Miihão, um recor-

Sua" hist6ri,a é uma história só de sucessos, que de alcançado por pouqufsslmos velculos J:lO mundo.

com,eçou em 68 e cresceu ainda mais com o Venha comemor'ar este grande acont�cimento no

lançamento d� Ford CoroeI ". seu Revendedor Ford, e conheça o novo

r
,

Ford Corcel. II 81, aasolina ou Alcool.
,

tia não é só o mais econômico em sua categoria, Você vai descobrir 1 milhão de -motIVos' para mudar
'como também o mais confo,rtável e o mais seguro. para ele., i_ l _j ,
Para prevar definltMunente o seu sucesso, á Ford

Canarinho
,Viação

I
•

�ANSPORTE URBANO,
INTERURBANa, ' EXCURSOES.

A "Canar.inho" plleoçup�_. çom a: sua kiJ.... "
•

comoção, colocando' à disposição modemlssl
mos ônibus, com pessoal especializado" possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

�
-,

Prog,rame beml Programe CANARINHO- _ o
'

tranaperte carinhe80.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA'

-,-..

Moretti, Jordan & Cia: Ltda.I�I
VEICULOS USADOS REVISADOS

Belina " LDO - branco '

.

Belina II L - bege ' .

Corcel cupê L - branco
I
••••••••••

coroe] cupê L - bege : . : .

-Corcel GT - vermelho , ..

Beliha L ., vermelho .

Corcel sedan - azul'
'

......•.........•...

Corcel cupê - marrom .

Gol L - grafite ...•......•. ,. � .........•

Gol L - branco .....••.••..•........... ',

Brasflia - bege ..........•...•.........
Brasflia - amarelo ·

Brasrlia - branco ; •.....•.........
VW 1300 L - bege •.•.•................
'VW 1300 L - branco .•..•...............
Brasrlia � amarelo �' •. : . ; � .

Opala Comodoro - branco .

1980
1979
1977
1977
1976
1974
1974 '

1973
1981
1980
1979 '

1979
1976
1979
1979
1977
1979

.r .

CARRMARIAS ,He .'
Hornburg lndústria

Carroçarias Blindadas
-

l;
\

CARROÇAR'_'"
BLINDADAS 'li
ABERTAS'- CASA$
-REBOQUES 'm
ESQUADRIAS I
M�JS.

de
Ltda.

..

"Av. Mal. Deodoro, 1.479 Telefone�,72-0144
JARAGUÀ DO SUL ;_ S.C.

IMOBILIÁRIA
SANTA MARIA Ltda.

Compra - Venda e AdminIStração de Imóveis

Cracl N.0418-J

,

'COMPRAMOS
Melhor preço
VENDEMOS
Qualidade

ADMINISTJAMOS
.

Cóofiança '

ALUGAMOS
Tranquilid'ade •

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.

Rua Waldemiro Mazurechen, 4,2, - Fones 72,-1342 e

72-1�01 - JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

, rAUREA MOLLER GRUBB_
TabellA e Oficiai do Registro de

Protestos
"

,

- EDITAL �

Paio presente edital de citação pedimos aes

senhores abarxo re.acionadoa qua compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus 'interess&s.'

Emp. Prlncesa 'lval Uda., R. Av.' Getúlio Vargas,
27, nesta. Eno Bosshammer. R. Carlos Stein, s/n.,
nesta. Guiomar Podbwa, Rua Francisco Todt, s/n,",

,

nesta. Hugo José de Moraes, R. Angelo Schiochet,
s/n,", nesta. Ivo Schaldag,' R: AVl�,"ida Mal. oeooo

ro da Fonseca, nesta. Leonel Dalpiaz, Rio Cerro I,
neste. Luiz Carlos Teinert, R. Pres. Epitácio Pes

soa, 2.741, nesta. Nelson Hulada, Estr. Três Rios
do Norte, nesta: Od'ilon Gonçalves, R. Av. Mal.
Deodoro, 183, nesta. Rogeri,o Vieira; Av. Mal. Deo
doro da Fonseca, 240, nesta. Tran!i�p. e Com. Km 7

Ltda., R. Angelo Rubini, ,1958, nesta. Waldemar
Borchardt, R: Ilhar d,a, Figueira, s/n.o, nesta. '

•

Adalzira, Piuera de Azavedo
Oficial Maior

ORGANIZ�ÇAO CONTÁBIL

A COMERCIAL S/C. LIDA.
Eugênio Victor Schmückel

Economista e Contador CRC-SC 1605

Téc. Conto Antônio Jósé Gon�lves
CRC-SC n.o 7.786

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

ContabJlidade - Recursos Fiscais e Admi
,nistrativos - Serviços de Marcas e Patentes _

Legislação Trabalhista "e Prevjdêncla Social -

e Serviços AéréOs VARIG.
,!,,">q���.?194:1, ª", $,�,rvJç

,

,"<�Yd-ô 'Sul - A'ii Màt:f'D
""'-filefone 72-oéi91�:�! r�,

i'l �" >_f.!.:
__...-................�-=.;;.;.
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CONFIRA A HISTÓRIA ...
Bario de Itapoéu

HA 30 ANOS
- Neste mês de Janeiro eaorevla-se, o ano de 1951 e

.ram dias de, gmdes preparativos para os eleitos em novembrode 1950. OTribunal RegiollSJI Eleitoral proclamava o sr. Irineu
Bornhausen eleito g�vernador com 147.,074 votos, centra 119.667
,recebidos por Udo Deeke. Para senador o sr. Carlos Gomes de
Oliveira obteve 144.533 votoe e o sr. Nereu Ramos 11.879. A
votação em Jaraguá pal'l8l deputado estadual apresentava o se
guinte resultado: Luiz de Souza, 2.509 votos; Waldemar' Grub
ba, 2.287 votos; João Romário Morell1a, 970; Faus o Lobo Bra
�iI, 604 e Prfamo Fe�reira do Amiaral, 587 - eleitos para a As-
sembléia os d�is prlmelros.,' .

-- O dr. João Marcondes de Mattos, Juiz Eleitoral da
17.8 Zona, em edital fazia saber que no di'a 14 de janeiro de
1951 haveria eleição para vereador na 1.8 seção, anul.fda, so
mente podendo votar os eleltoses do munlcíplo que, anterior
mente, votar�m n'a referida seção. E�a então o período da guer
ra de foice on(le todo o plano de terreno polftico era duramen
te disputado.

-- Luciano Demarchi; Prefeito Municipal, asslneva as
portarias nO. 43 e 44, de' 29-12-1950, designando os funcioná
rios França Vosgerau, Guilherme Hering e Antonio Pedri para,
em comissão inventar(lar e avaliar os bens patrimoniais do rnu

nleíplo de J�raguá do Sul, em 10 dias, e aos funcionários Ed
gar Piazera, Alzi�a Murara MaJthias e Manuel Luiz da" Silva, averificar e relacioar os 'bens em depósitos na Tesouraria Muni
cipal, apresentando elatório dentro de 48 horas.

... HÁ 25 ANOS

I'

-'- Em 1.° de janeiro de 1956 a ,imprensa local abria sua
primeira página, dizendo que voltara o clima de paz e garan
tias em J'araguá, com 'a vinda do sr. tenente Garcia como de
legado e o recolhimento do oabo Possidônio e d� soldado A
raújo e os habeas co,rpus' concedidos pelo Colendo Tribunal
de Justiça às vftimas das perseguições da quadrilha de R. O.,
"que se' recolheu'a sua insignificância por terem sido cortadas
as azas" e o municfpio voltava a completa calma, �'não tendo
durante as pr6prias festaS de Natal sido registrado qualquer
rixa ou tU!11ulto por menor que �osse".

-- Paulino Pedri era gerente do Correio do Povo, Ar
tur Müller, Diretor do CP era o Prefeito Municipal, Octacilio,
Pedro Ramos o Diretor do DEEAS, a escriturária, padrão "X",
Paula Eleonora Plastwich era designada para, em comissão,
exercer O cargo de Diretor do Departamento de Fazenda e o

fiscal padr-ão "Z", João André dos Reis era designado para
substituir 'o funcionário Lourenço ßressinger na direção do De
partamento de Serviços Gerais, enquänto o mesmo estiver à
disposição da Assócilação R'llral.
-- O noticiário local de 1.° de janeiro de 1956, trazia os

seguintes informes: o enlace, ontem, da gentil senhorita Leo
nilda Ja Silva com o sr. Pàulo Moretti, professor nesta cidade;
o casámento, ontem, da senhorita Emrv Gadotti corTlj o sr. Lu
ciano Demarchi, Diretor dO Grupo Abddfl Batista; ainda a srta.
Renilda Zimmermann com o sr. Adeno'r Paulo Wunderich, filho
do casal Paulo-Lydia Wunderlich, e o contrate;> de casamentei
da' srta. Olindiina Lyra, dileta filha do oasal João Lyra - Bortoll
na M. Lyra com o sr. Mateus Garcia, filho do casal Franciséo
J.Garcia - Ma�ia d<81 Silva Garcia, todos residentes em Guara-
mirim. ;..

.'.. HÃ 10 ANOS

-- No dia 7 de Jaheiro de 1971 o Tribunal da Justiça E-
.• leitoral de Santa Catarinà no teatro Álvaro de Carvalho, di,

plomava os eleitos no pleito de 15 de novembro de 1970
usando da palavra o Sehhor Antonio Carllj Konder Reis e o

dep. fedo Pedro Ivo Campos. Na ocasião foram muitos cum·

prlmentados os candidatos loc�is Pedro Colin, como deputa
do federal e Octacilio Pedro Ramos, deputado 'estadual.

.)
-- O prefeito 'em Exercrcios - Eugênio Victor Sch-

mõckel, divulgava Aviso, de 13 de Janeiro, informando que a

Prefeitura Mun1cipal de Jaraguá do Sul só forneceria AI·
vará, de Hablte-se, quando a fiscalização encontrasse' a �ora
dia em reais 'condições de ser habitada, devendo o proprie
tário cumprir o parágrafo 1.° do �a:rt .. 59 do Decreto Lei n.o 45,
ou seja, providenciar instalação sanitária e fossa na moradia.

-- Os temporais da fim de ano 'q�e se -abateram sobr-e
Jaraguá do Sul, deixa�am um grande saldo de danos à adminis
tração mUJ:licipal. Estradas pontes' e pontilhões foram levad.os
pelas enxurradas, ot>rigaram a muriicipalid�de ao desembolso
de :apreciáveis EJuantias, para manter o seu grande sistema ro

Cloviárlo municipal. Numa das últimas tempestades, uma fafsca
.elétrica, veio a cair onde se localizam as repetidoras dos Ca
nais de TV 4. e 6, provocando ia danificação do apareiho de

, rE!transmissão estabillzs:dor, as 'chave( principais e a� bobinas

Áurea Müller Grubba, Oficiai
do .Registro Civil do 1.0 Distri
to da Comarca de Jaragúá do
Sul, Estado de Santa Catari
na, Brasil, faz saber que com

pareceram em Cartório, exibIn
do os documentos exigidos pe
la Lei a firn de se habilitarem
para casar:

Edital n.o 11.741 de 17.12.1980
EvanHdo �enen e

. Luzia de Fátima .raulo
Ete, bras,i1eiro, soltelro, moto

rista natural de Ja:raguá do

Sul domiciliado e resident m

João Pessoa neste distrito, fi

lho de José 'Kienen e Erna Henn

KIEmen: Ela, brasileira, solteira,
lndustrlárla, natural de J8Iraguá
do SUl, domlclllada e residente
em João Pessoa, neste distrito,
filha de Arthur Gonçalves de

Araujo e de Maria da Cunha

A�a'lljo.

Edital n.o 11.742 de 17 ..12_1�80;
Mai Ll,liz Lazzaris e

Josemary' Amodio
:Ele, brasileiro, soltelro, in-

dustrlárlo, natural de l.uiz Alves,
neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Cabo Harry Ha

dlich, nesta cidade, filho de Lui,

Lazaris e parolina Chiodi!),_
Ela, brasileira, solteira, profes
sora, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na

Rua Epitácio Pessoa, filha de

Orlando Amodio e Jallile Tobias

Amodio.

Edital n.o 11.7f de 18.12,1980
Claudio Gilberto'Narioch e

Crlstiane Borchardt
Ele, b�asileIro, solteiro, co

merciante, natural de .:Jaragliá
do Sul, domiciliado e residente
na Rua João Planinscheqk, nes

ta cidade, filho de Luiz Narloch

e OUilia Planinscheck Nl8;rloch.

Ela, brasileira, salteira, atenden
te de enfermagem, natural de,

Jaraguá do Sul, ,domiciliada e

residente na Rua Professor An

tonio AyrosQ, nesta cidade, fi

lha de Ivo Borchardt e Erme

Iin9a 'Konell Borchardt.

Edital n.o, 11.744 de 22.12,1980
'Fredemar Rüncos e

Margaret Olga Ersching
Ele, b�asileiro, solteiro, enge

nheiro, eletricista, natural de

Ilhota, neste Estado, domicilia
do e residente na Rua Tomaz

Francisco de Goes, nesta cida

de, filho de Paulo Rüncos e Ma

ria Rüncos. Ela, brasileira, sol

teira, pro,fessora, natural de Ja

raguá do' Sul, domiciliada e re

sidente
.

na :Rua Marechal Deo

doro, filha de r Ersching e

Maria Ersching. ,

22.12.1980Edital n.o 11.715
,

valdir João Coelho e

Ivete Bridaroli.
Ele, brasiléiro, solteira, moto

rista, natural de )tapocu, neste

Estado, c;lomiciliado e' residente

na Rua Heleodoro Borges, nes

ta 'cidade, filho de João José

Coelho e. FranC?isca Pereira

Coelho. Ela, brasileira, solteir-�<
industriári�, natural de Jara.gtl�,
do Sul, domiciliad1a; e _residente".
em São João, neste distrito, fi·

lha de Helcio Bridaroli e Ana

Ivete Paterno Bridaróli.

Gerhard Behling e Ingrid Walz
Behllng.

Edital n.o 11.747 de 22;12.1980
Nilo Hoffmann e

Meraci Z1lae

Ele, brasllelro, solteiro, moto

rista, natural de Jaraguá do
Súl, domiciliado e residente no

Rio da Luz III, neste distrito,
filho de Ricardo Hoffmann e

Lina Holz Hoffmann . Ela, brasl
leira, solteira, industriária, natu
ral de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na estrada
Garibaldi, neste distrito, filha
de Henrlque ' Zilse e Romilda
Borchardt Zilse.

Edital n.o 11.748 de 23.12.1980
José Humberto de Macedo Fur
tado e Marilene Junkes

Ele, brasileiro, solteiro, em

presário, natura! de Florianópo
lis, SC, domiciliado e residente
na Rua Padre Pedro Franken,
nesta cidade, filho de Ademar
Humberto de Oliveira Furtado e

Virginia ,de Macedo Furtado.

Ele, eltelro, co:,
merciante, natural de Jaraguá
do Sul, residente e domlsllla
do na Rua walter Marquardt,
nesta cidade, f�lho de Primo
Chiodini e de Wanda Araldi
Chiodini. Elill brasileira, soltel
ra, d'o lar, natural de Jal'lalQuá
do Sul, domiciliada e residente '

na 'Ru's Angelo Rubini, nesta

cidade, filha de Faustino Girol
Ia e de Paulina Rubini Girolla.

"

Edital n.o 11.754 de 30.12.1980
Aldo Carlos Bortolinl!,
Lourdes Kluck
Ele, f>�asileiro, solteiro, ope

rárlo, natural de J;uaguá do

Sul, domiciliado e residente em

Ilha da Figueira, neste distrito.
filho de Alberto �ortolini e de

Irginia Bortolini. Ela, brasilei

ra, solteira, lndustrlárla, natu

ral de Massaranduba, neste Es

tado, domiciliada e residente

em' Ilha da Figueira, neste dis

trito, filha de Thom8JZ Kluck e

de Sofia Kluck ,

Ela, brasllelra, solteira, bancá-" Edital n.o 11.755 de 05.01.1981
ria, natural de Jaraguá do Sul, Rudiberto Jacobi e
domiciliada e residente nl'l Rua

Henrique Marql,lardt, nesta' ci
uade, filha de Antonio Bernar
do Junkes e Maria Garcia Jun
«es.

Edital n.o 11.749 de 23.12.1980

Cópia recebida do cartörió de
Rio do Sul, neste Estado
Leonardo Nienkatter e

Rosiani' Brandt
Ele, brasileiro, soiteiro, repre

sentante, natural deste Estado,
domiciliado e residente em Rio
do Sul, neste Estado, filho de'
Jose Nienkõtter e de Rosa Koe
rich NienkõUer. Ela, brasileira,
solteira, aux. de escritório, na

tural deste Estado, domicili,ad-a
e residente em Jaraguá do Sul,
filha de Carmo Brandt e de

.

Ka�in Brandt.,

Edital, n.o 11.750 de 23.1'2.1980
Paulo SérgiO Vieira e

Márcia' Seil

Ele, brasileiro, solteiro, mili

tar, natural de Blumenau, nes

te Estado, domiciliado e resi-
,

dente em, Joinville, neste Esta

d.o, filho de Evilasio João Viei
ra e Asta Klein Vieira. Ela, bra
sileira, solteira', do lar, natural
de Jaraguj do S.ul, domiciliada
e r,esidente, na Rua Epitacio,
Pessoa, nesta cidade, filha de
Richard Seil e de Erica Seil.

Editai n.o 11.751 de 29.12.1980
Inácio Pacher e

IQlanda Erthal

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Jaraguá do

Sul, domicioliado e residente na

Estrada �ova, neste distrito,
filho de Fiaustino Pacher e de

Donaria d'a Silva Pacher. Ela,
brasileira, solteira, auxiliar de \

eseritório, natural de Pomero"

de, neste Estado, domi,ciliada e

residente na Estrada Nova, nes

te,,.'�.1��íto, filha de Paulo Er

thsN'Efde. Annita Erthal.

.��,j;::�'
.

Edital n.o 11.752 de 29.12.1980-
Fredemar Pacher e

Cláudia Piazera
Ele, brasileiro, solteir0, in

dustriário, natural de Ilhota,
neste Estado, domiciliado e re

sidente' a Rua Epitácio Pessoa,
nesta cidade; filho de Antonio
Pacher e de ,Dirce Dêa Nunes

her. Ela, brasilei.ra, solteira,
d,esenhista, natural de Brasllia,
domiciliada e residente na Rua

261, nesta cidade, filha de Ro
meo Piazera e de Neuza 'dos
Anjos Piazera.

1.753 de '29.12.1980
Chlocllnl e

,GIro!

Iracema Fussll

Ele, brasileiro, solteiro, bàn

cário, natural ,de Jaraguá do

Sul, domiciliado e .residente na

Rua Rio Branco, nesta cidade,
filho de Henrique Jacobi e de

Maria Schmidt Jacobi. Ela" bta- ,

sileira, soltefra, balconista, na

tural de Corupá, neste Estado,

domiciliadra e residente na Rua

Rio Branco, nesta, cidade, filha
de José Fussil e ae, Angelina
Fussil.

Edital n.o 11.756 de'05.61.1981
.

Cópia recebida do cartório de

Treviso, SiderópoHs, neste Es

tado.
lrineu �rruda Borges
Maria, Terezinha Bonassa

Ele, braSileiro, solteiro, natu.

ral de Painel, Lages, neste Es

tado, domiciliado e residente
nesta cidade, filho de João

Viera Borges e de Selma 'Durce

Arruda Borges. Ela, brasileira,
solteira, (latural de Treviso -

Urussanga - neste Estado, do

miciliada e residente em Trevi

so - Siderópolis, neste Eslll!0,
filha de Angelo Fernando Bo�
nassa e de Olivia Trento' Bo

nassa.

r '

'Edital n.o 11.757 cie 05.01.1981

Olimpio Zapella e

Eunice Sacht

(Ele, brasileiro, solteiro, cro

noalista, natural de 'Jl8raguá do

Sul, domiciliado e residente em

Santa Luzia, neste distrito" filho

de Lino ZapeJla e de Alzira Bis

soni zapel'la. Ela, brasUeira,

solteira, costureira, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada é

residente em São João, neste

distrito, filha de Bernardo Rei

noldo João Sacht e de Amanda

Lange Sacht.

Edital n.o 11.758 ,de 05.01.1981
Heino Millnltz e

.

Marli Bier
"Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Timbó, neste

Estado, domiciliado e residente
em João Pessoa, neste distrito,
filho de Ferdioand Millnitz e de

Ir,ma MHlnitz. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente em João Pessoa, nes

te distrito, filha de Walter Bier

e de 139rda Klebber aier .

" I

Edital n.o 11.759 de 06.01.1981
Geraldo Draeger e
Benta Fernandes Crlstovo
Ele, brasileiro, solteiro, zela'

dor, natur.a1 de Jara;guá do Sul,
domiciliado e residente cIth Ja

raguá Esquerdo, neste distrito,
,filho de Germano aeger e de
Eisa Kreutzfeld er. Ela,

,-, b'fasiléira, soiteirÍ!:,' do lar,' natu::/'�
�al de Doi� Vizinhos, Paraná,
domiciliado e residente em'

Vila Lenzi, neste distrito, filha

de Arlindo Leopoldo Cristovo e

de Doralina Maria Fernandes .

Edital n.o 11.760 de 06.01.1981
Casar Moaeyr Silva, e

Marli Kelbert'
Ele, brasileiro, solteiro, co

nierciante, natural de Jaraguá
do' Sul, domiciliado e residente
na Rua Quintino Bocaiuva, nes

ta cidade, filho de Moacyr Silva
e de TerezintJa Chlodini Silva.
Ela, brasileira, soltelra, bancá

ria, natural de. Cunha Pori, nes
te Estado, domiciliada e. resi

dente na Rua Jorge Czernie
wicz, nesta cidade, filha de Ar

noldo 'Kelbert e de Else Janke
Kelbert.

Edital n.? 11.761 de 06.01.1981
Wa:Jdemar Borel< e

Sonla Regina Cavichloll

EI�, brasileiro, solteiro, almo

xerife, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliado 8- re

sidente na Rua Paraná, nesta

cidade, filho �e ,Adolfo, Borck
e de Luzi Tletz Borck. Ela, bra
sileira, solteira, industriária, n'8�.

Edital n.o 1.1.762 de 06.01.19

Cópia recebida do cartório
Gua�mirim, neste Estado.
Hilário Hille e

Beatriz Furlan

Ele, brasileiro,
dustriário, natural
rim, neste Estado" domlclll
e residente no munlcfplo
Guaramirim, neste Estado,
lho de Adolho Hllie e de M

J;ngelmEmn Hille. Ela, brasl

ra, solteira, natural de' Cu

Porã, neste Estado, domici
e residente na Rua Joio

ninscheck, nesta cidade, fi

de JOão Furlan e de Elvira
ria Furlan.

E para que
nheclmento de todos, ma.�
paseer ó presente Edital, CI
será publlcado pela Img.
e em cartório, onde será

xa�o durante 15 dias. Se
. \

gUêm souber de algum Im

dlmento, acuse-o para os

legais.
A OFICIAL

Construtora Seria
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

COMI!RCIO DE MATERIA['
Del co TRuÇÄO.

Rua João Picalll, 94 - Edlf. Carlos Spézla--,
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL

Terraplenage'm
- de lido Domingos Vargas �

SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS,
E TRATORES DE ESTEIRAS

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EM GERAL

Rua JOinville, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGUA DO SUL -:- Santa Catarina

A segurança da sua compra ou da sua ven
da, uma g,arantla l$9ura de Investimento.

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

Empreendimentos Imobiliários
Mareatto Lida.

Av� Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166
JARAGUA DO SUL - SC

o PRESENTE QUE VAI ETERNIZAR

,SEU G'ESTO...

... está nas vitrines da

9?elOJoaria

Edital n.o 11:746 de 22.12.1980
Pedro José Barbl e

.

Terezlnha B8hlfng
EI�, brasileiro, divorciado,

motorista, natural de GUl8;rami
rim, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Victor Ro

senberg, nesta ,cidade, filho de

José João Barbi' e Elisa Duarte

Barbi. Ela, b�asileira, solteira,
-- Faleeia ídia 11 de janeiro a Sra. VI/a., Anna Gumz aos

do. lar, natural de Guaramirim,
78 anos progenitora de IArthur Guilherme Germanb Gumz AI-

neste Estado, d6miclliada e ra-
brecht Gumz, Ricardo Gumz, Tekla GUm Fruet e Cecilia Gumz

sldente na Ru� . Vic�or Rosen- José
Bl,lerger� deixando aifa 17 nétos e 11 bisnetos.

_

,

berg, nesta cidade, filha: de Nanci

W///////H'/////H"//Mí �////�///A 9'�/A'A'.AW'��A'A'A''1MARlSOL S.A. é uma pr a que atravessa excelente:fase de expansão e sua principal
. �é produzir cada vez mais. Por isto�- na Marisol 's��pre - há oport:unidade' para quem �alcançar sucesso:1O exercício de suas a ·dõeß profl8sio.IÍais, DAS mais lijversaS �inerentes ramo. MARISOL S.A.IB�. do 'l�dA8 ":-JRUá dilui··

"

�oenida
Mal. Deodoro - Av. Getúlio Vargas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de Santa Catarina;'�o uso e exercíoíó de s,!Jàs atribuições,' com l):8ISe fia tei 0101.01010012.00.1 _ 3.1.3:2;'>:- Qultros 'ser\tiços e encargos Cr$ '72.000,00MtllÍiCipàl N.o, 761./79 de '31 de outubro. _de 197:9; ,. I.:',
•

- ,< .' "I:')
0201 _ GAB,INETE DO PREFEIT@. 1 ,-;!.: . .:. ,0, 1 ;;,

• _
.

.

•:1 : ;' r ". '< ,I.,; J "

._,
.. �, Ii>E0RETA,(I11 .... :. ); l'ilP,

• \ 0201.03070202.002 -.3.1.3.2' _ Outros serviços é encargos çr$ . 707.000,00
Art. '1'.0 - Fica aberto um crédito suplementar. RO "'välbr lije eii Oa01 ... "DIV1SÁO"DE PESSOAL l' I ' •• �

.• .

, '. _.:
6.770.848',62, (Seis nUlhões,_ setecentos e seten� mil, oitocerifO� e quarenta e 0301.15824952:007- -:- 3.2.5.2,-, pens\onisfaiS ,I •.•••• '•••••••• ç� _ ... 1.�28,48J. o�to cruzeiros'e sessenta e dois centaVos), lPaT� i'éfo'rço dÔ§"'-pr6grí8inias'là 0302 ._ DIVISA0 OE MA'JEP.lIALl ,i) _, .;-" !o tí�, ,. } ,.' •

,.

I, '

vel1b'äs aba!ixOld!isoriminadas, cónstantee d.o Orçamento Vigêr\lte, 'a sâtjjelr: .,.1
.

0302.03070212:009 _ 4.1.2.0.l.... Equipamentos e Il'ieteriäl ,''; . "!' " ",

'. \1,
.

. 'Á _. .'. ,': I, :lo ',"
".... � , t. ." "

_ . .permanente: .. : .•. \ •..: � . .. Cr$
.. 23.0001'0,0'�i Anexo I _; Quadro· A .

" - .• (� "I
-

:,ty 1 0303 l" ,DlVISÀ.O DE SERViÇOS G.�RA:rS ,úrnlnf I, 'I I' i,
' "< -t:

�-0101 - CÂMAR�, De'VEREADPRES·· " ".
\ ". ,'� '-". r-Ór-Ór-

0303,03070212.010 _ 3.1.2.0 - MatArial de consumo .';. '.-:. ort',·, 169J)OO;90,r 0101.01010012,OÖ1 I_ Man.utenção das altivildades "da C�mà- ..

:-:,,; -',' ..n ) (i)303.03(;):7og�2.010._ 3.1.3.2 -: OutroS'serviçGs.e encargos.; Cr$
>,. 20;OO?;0�" l�' .. "" .'�f" ra: de VereadoreS •...• ,.,-;••• ":.5. :I�;'.: crs 72�ÕQo,bo .0401 _ .IDIVISÃO DE EDUCAÇÃO 'on�l :

.

. .'lL,. i..;,J '-'_'•• ' Q '" \1'1

0201 ... GABINETE'DO PREFEITO.
. n 'I,' ��

0401;08421882.012 _ 3.1.1.1 <�I!Ressoal_'Cwil ';r!L.:.:;;':�>; Cr$' 268;014,48
·e201 . .o3070202.00:(� Manulte'nção dasatividades do Ga�iri�'" jI'

• 0401.08462242.019 _ 3.1:210 � Matetial'de'cbnsump . ;;.';'1.; 'Cr$ 1'51;Ooo�ao
,,' _·.'!te do Prefeito ..

' .... ," ..•. 'I�" � .'.',' .�I: .- Cf$' . 707:000,00 .

0401.08462242.019 -:" .3.1.3�2 ........ o.uttros: ,serviç;os e encargos Cr$ 813.000,00
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL -' �,,-. .

-,' rI'
" '.:' ,

. <.
-

040Z,- DIVISÃO D,E CULTURA,,� "é'> l-"jl f'h"'" '- ... " ._" •...• ' "

03f:>t15824992;Qp1;::_ EndsFgos 'com· Ih,ativ,OS; 1�,Pensioni,st�S':C'r$ : . .ti'.:828,4à 0402:0848472.020 _ 3.1.1.1 - Pessoal CiVil' ........ ::-,,;-, ;-'Or$" � 232,96'..

·03021.!.... OIVIS$!O 'DE MATERIAl! ";,, ,- •. ,':', ,

0402.08A824?'2.020 - 411.2.0'�"""" .,eQu:ipamentos e 'malte�i:af' .�

... ,J_ .< .. ;:�

'03Q2.03070?12�OOr::';ManllJtênçi(0. éifas atiwidad�§ da Divisão - »I.. •. -

.

-

'r I 'permanente .

'

...•.. ; , Cr$ '-8.027,00
":', ":." �'I ! .í ,'. h, da ,Materi�1 r-;�. J , Cr$ 23.000',00 0403,- DIVISÃO DE ASSISTI::NCIA SOCIAL. I

•

� ,-:-" ,
••:.

'.' .l)__ •

0303 -'DIVISÃO óÉ SEFWIÇ(1)Sf;GERAIS''',.It,' , 0403.13754282.021 _ 3.1.3.2 ...... -O.t.ltr.OS serviços ,e encargos 'Cr$ 225.000;00
03'63.030:t02�'2:Ö�'b "', Manlutên�ão'€JIas atividades da DMsão ' 0403.15814à12.022 '_ 3.2.5.9 - OIJlt'ras'1rãnsferências a' P�' '" . �.\, ,- _.,,-

.., .' .,."
�'.

"
-

de Serviç'os Gerais Cr$ 189,000,00 . ,,>,soas ; .. '. '.
'

, Cr$ 4.621 JOO'1" 0;a.01'- DIVISÄO DE'EDUCA'CÃO,' \, .. �::> Ir ,'i_' 'Ó501:03080322.024 _ 3.1.L1.-v Ressoa1 civii', Cr$ 5.585,73
C '0401':08'421882.Ô12:.....: Manuténçãlo�'das �i'Vid&:le� da "Rede.:, .,,' • 0502 _ DIVISÃO DE TR.lBUTAÇÃO : i- _.�. _, l '".

:'"
'" - .'� i �••

� MIJnicip,al de· Ensino €Ile 1.° Grau, Cr$_ �68.014,�,8. "OSn2.0308030:i.02.9 _ 3.1.3..2 - Outros' serv,iços e enear:gQs.Cr$ • i 427,Q;33;,24
·'0401:08462242.Q19''''_Despesascom a realização dgs XXI

. _I'
. (i6Ö1-O:íVIS�ODÊOBRAS,.· .• ,', ,.,,"';1'.'.,·,,; '",.',,,.,'"'--'

.

� r;.. - I_.. 'JASC , ..
"
.. , ,.C�'. 960.00'0,00 0601.13764482.031 _ 3.1,1·�1 - PeSSOal CiV1"' .. , �;d":�' ,CrS " 4;(352,7,2

0402:·_"'·DIVIS.,(O f>E-CULTURA. Cl:. :',:
. �.

<' �:;
,

0601 ,169U)7�2.032 -::-' 3,1.1.1. ":""'" p,essoal civil, ....••.. o"� •.•• Cr$, .. .451.050;440402 ..6848���.:,()?0�- 'Manut,enção dias,�tividades da pi?li,�ão "" ��. r
<

0602 _ DIVISÃO DE ESTRApAS DE _RO.DAGEM .
"" ".. .'7: ". ,�

'.' " '." ,,' I, I<:' .•.• ('de' 'C"'lt�lra' . Cr� . 8:25,�,� • .' .'.

C'" 1 184 QOO 00.,
"' .. '

p,••• y.;. 'ii'
',. 0602.168853.4Ú�34�-3.1.2.0-Mate:riaIße,ç.ohsumo ",.:ß.lc'J.o!IJ .'1 , �'I - 0403 - DIVISÃ<)'�DE' ASSISTI::NCIA SOCIAL

.. 'I' " ,

0602.168135342,034, _ 4.1.1.0 � Obras é Instalaçpes . :.•o.,';>·..... ,C[$. .49.,0fl,@,·OO0403.13754282.02'1 .-- ManlJltenção' daIS atividades da Divisão de AsS(stêJilcia
0603 _ DIV'IS·ltO .. D·,E SERViÇOS URBANOS.' ;', .0::\ vJ"._ . ..:.C>Dr.:\.� :•.,

-"'." -

'.
. Cr$. 225 000 00 Pt.

CJ$ 63ß 000 00,'�. ,t r,.,<,' ,,' SOCial .. (: .. , ..
'

, ,,'. '.'. 0603,10605752.Ô35-.-3.1,2.0�MaterialdecoÀsumo �.�, ,.". : ""n'o:04o.3.158148i2.�O?2\·:': Assi,stência _

Comunitária e SubVl91nçõés C:t'" ! 'é'4'621">00 0603.10605752.035 - 3.1.�.2 - Outros ss"'{rços e �ncargos:,GrS.k 1902..ODO ....�·

<'" '-1"" � '" 'o 1 -, Sociais ... , ... • .' .' .•.. t••••••• -
••

'

•••••,",' -.... :,.".'
.

0701< "', ÓIV,ISÃO DE AGRICULTlYRA ."m.' •. .,.. � ,; , , , .

Q5Q1.,- .DIv.r:S�O-'DE�-CONTAB,I,L1D,ADE ,.' 701.0�512691 ..017 - 4.1.1.0,....... 9bras, e Instalaç,ões .•...... Cr$ 25.000,0005Ó1.03Ö80322.024<·,::: Manuten�ão das altividades da Divisão .

0702 -
.. DIVI�''l[O DE PECUÁRIA.��'., .: ."

'.
'

.

,. ,>" .. ,� �', "

...
'

•• , 'I... .Cr$ 5.58573 VIM

.,� � , <1[""." I r;;1 ,,' ',�. die Contalblhdap� �..:............ ,.'
'. 0702.0415(;)87,2.042 - ;3.1.1.1 -pes�qal .Civil .••. ..:-.('.í:rt.• ,'1 0r$""'I·...,20:-935;57

,,-' " Q50K.. ", PIV;l,S.�QJ�O� _TRIBUTAÇÃO' , " ,

. ',,: '_
.

r; f.., -',
0801 _ DIVISÃO DE ..TURI.$M9 '�'. .' •. , '

':�'
-

.

.

I 050�.030aqfQ-?·0���-:- Convênio.c0"l0('Sindicato dos -Traca- .' .,

'0801;.:tJ�53ß3?,0�3 - 3.1.1'.1 -iPessoal Ciyil ., .. , Cr$ ,'-667,00
... '.'! ," r; "',' Ihad'�,��s,RUfa'is .. ,_ ! " Cr$ 427.033;24
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.'
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. (''''�

. "
, ,',.
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I' " d.,.; .. '.i I LI' ',-"1 ." 'u' . id� q�r� ',,:' ' � '-'. Cr$" 4.852,72

t
.

-

1'a anulada parciaJmenlt'e a- segulQ�e €Iotaçao ao orçamenJt'o'. vigente,
"I. 06�t16��5��12:..032 - Ma.!:1ptêr,çã,o ßa .Divisão, de ObrialS nas .

.. ,error,'" IC· , d' A' (.' ". '.
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..

!:� .'�' ,

}', :.o69�,- ºIV��Q.PI="ESTF:l�QI,\�(�O:nAGEM" ,
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, 0501.99999992.027 ,..-:; Reserva.,O(ç'a�ntána, Cr$ 6.71'0.8.48,62
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,
'. A' '."''''�

� � = ", , ,.,
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, 0501;99 .' ...

'.
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�' .'
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.
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d;'
/
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�> • . .. , � ..... " I,"
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'l'c�l�pa'rd'e Jarag'uá do Stil aos. ,19 .dias'çaQ .,ura ,. ", ..,',' ' ",.: Cr$ 25.000,00'
,'o _: .. ' Palácio da P.re.�91ltu.ra UD ,__
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do mês de d�zembro de 1980., '

.

". 'Y •• :0702.04150'872.04? - �an�te�,Ç�o;l�alS atividades da
, DJ,vl�ao,:,,> "

' '., .' ,. ,VICTOR"BAUER
.

-', j " de.�;�.�pár�a .::.; , ,
'"

":.'';'' Fets ,gO.935,57
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, Prefeito Mu'",icr�a!(
.

:
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• "�o _ ,O' pres�lntte De.cr�!o �i ·reg!�tr,ad�. e pu�iic�dO ,n��a pirTtori'Sj �e,0801.11,�5��ª?:9�'? ::::::' �a;[j;"!le..nç�9ßa.;; a,�lvl!lade� da OIYlsao .' , ,. "

E "d- .,' 'ie' Educa�ção e Assis:tenc1la .SoClal, aos 19 dias do·mes dlel dezemb.o
.� " . .., _ � ! ,. ;,., de..:::T�r!sJ'Ã':� li:r ..o:· .�" •••_ ";'f" ,,c1-,." � ,���7,qO d�P1e9���'l,. .
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ASTRIT 'K. 'S'CHMAUCH, _ .

,D'iretora ': ,,','; ()�;íí"'I�" t' r"""- . t';.oôl'. ',',:;. ,-'
';" :'" Cr$ 677084862 ,.'1�� ��-�_·��.�T�0�TL..�4�1�.. �.,.�,.�:�

.•:�:·.::.�-�r:.:.;.�.�i�:-.i:.:.,.�.�.;.:.�.��:.�·�.;;;'�__�__� � ; �--�
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�=:7������,!",,"-�,.�+-.......-.;;��;..,..;.o.����� -i-__���� ��__�����::::'!'=-="" Mate' os píotliös�mas
deixe seasUlkos vivos

I
i

Já se tornou assunto re

�ineiro a existência, � piO
lhos nos a:dUltos e crian..

gas, po�ém, para .

certas

pessoas é' novi�e sa�
quer estes· parasitas preJU
dicam a 'saúde do indiví�
duo. ",.,'

." .. 1"

01 falto. de ser seu ali-
.

• mento o' san.gue,· 'a�paJfir
'do mom�nto que tiverem

-

piolhos, -estatio sujeitos. a
8Idquirir d,oenças 'gue a:

'OÍItÍ'a pessoa ti'nha, isto

porque, pegaram G -pioltlo
dessa pessoa, cujo p_arasl� .

ta havia s�do seu san

eue. Além d.sto, ele Cau,,:
sa coceira e inrécçio ,na

.

'i �4 :. - !,;,

pele� .
"

.

,?

, 'Desconhecido' e'Ste f8(lo,
às -'rpessoas ·co� o

piolho 'por_ca� do inÇõ
modó que 'elé

. causa, � é
,neSte ponto qUe\ chan:a
mos' ateRçãõ do. ,uSo de
CértOs' �prQdutos .' usa<tos
que são noclvos .

à saú�
do menor" e até '.<:mesmo
do adul,to•.Paral a popula
ção ni'o' 'é novi'dad:e\ uéar
Neocid ou mesmo Nedu
von, porém, désconheclm
o perigo 'que eStão co�ren
dör�ao aplicar .. estes p�

,

,dutoS: .

.

.
·

,De' início poetamos afir
mar que,·quando n'ão'nla
tàm a 'própria ,�ssoaJ ln
'estada, <

com
. - a a�lIcaç'io

do- NeOcid õu'" 'NegtPlón,
·

.deixam:; lesões"no,
. céte

-fbr.O!,· �;que:!inâis' f,atde as

,co�@m�i�3,Yirã�, prin
cipalmente em crIanças,

pórque e!Sta�, estão' na
"fà_:-.de desenvolVlmeri,to.

� Es1es prOdutos:' também
, :c.au.� infecções na_ 9!T
·ganta!. e olhOS, ,quando neo

ce:gUeira, porque ,tanto o

NéoCid Como" o Neguvon
,'(que! é para o controle. de
c�lfrapatos)·: são.,' tóxicos
'(VenenOs)I� 'servem pa:ra
'animaiS'ie! não 'para o -ser

:hurnano. " .' - ,_'"
,

"remos escutádo e ati Ii
lto em tOrnais,. casos em

que apn�ami ·'cujo re'sul

taäo' foi trág�CD (morres
na famma, intoxicados pe-
lê,prodmo)';: .

'

porfàntó� vamos . evifar
eJStes produtos e vamoS

usar mâdicamentO$ 'arma
ciuticos, q. é a. melhor
�a,ieira de combaler,· sem
...,

. _ � •• r .'.

caUsar danos.. ,

;'

'.Nas'faTm�cia�. exiStem
• X' .·os'· medicamentoS' co-Varl ,

_._ío..
m.o,,:' Tetmosol,'

. E�uln,
'Benzoáfo de Benzma e

·

'Pruri.ttat. ConVim 'Iembrar,

'-1uEdso 'uslr um destes

�rOdUtO$/' ã' p,esSo8 �Iler Hr ai' buta... . ��que ,!e a,
:dbritéÍft' todas '8$ é�P"�
ções pa'ra 8 corretá �ph
C8l""S,0. (Arlene. >Te�esm�a
�êo�-:::�t=xfão�ió!,:i§tâ'S(}o
· clal da Acaresc �e Jara

."guá"'eIÕ 'SUt)f:->t .�. �t
I

'� ..
!

• -!(
-:: i (

: ,

ESTADO DF, S�TA .c�T�'1INA ,
;

ê Rrs:feitu rar:.1" -, �MiJÀi�ipar"de�Jarägüã do.�ul
w � t: G'11 lVí l S �:1 (I, )

ft r l � t�·; �,.... lJ-, ('''l'
I,

'.'
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I .,
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G E ',aproveita ll''a; opo,rtul'lidade e �onvida para a

missa 'de 30.° dia em intenção de' 'sUa alma, no

di;aJ'17 (;h� 1,arl'eim,: às:6h30min .....(r:nanhá;''ªíÍÃ.ªd.Q);....,Qa
Igreja 'Matriz.São SebasfiãlQ, de. J�r�gyá <1.o,;,ª!!l:.

.

..... . ."'" . __r}' .
.

;1 •• )'1: fanirJj� enl,lJ,tada <;Ia ��,mpr9! le�prada;." ',II,
SRA.. HERMrNIA CAMPESTRINI,

ainda profundamente consternada com 6 Sie'!:'- deSa
.

' J��re�'ilT!�Jilt9, V'�P;I",,�p'or e�te in!te�'!I�d'lo ag�adlecer. à
t t9q��L.):s P�9i��; I �h!e .Ihe. cqnfQrt�:U� ,en�lar�rn fl��
;r�,. F�f�'�s, � '8iG�ITJ��nharam a extmlta�ate.a Necro
.. P2;1:� Ml.{mç�p',al �f'l j, .\ , ..•4

�:

.1,' 1�<fU. ... _) ,,#

SINDICATO DOSt EMPRÊGÄb:os NO
COMI�RCIO DE aARAGttA DO: SUL .

I. -' ,ASSEMBL:e'IA 'jGER�L EXTÃAORDIN:AR'IA"
I"Í� .1' rL:' ! < 'EDrrAt"DE E���Q.CAÇÃO,�" �':�. ",.' �

,

� � f}.I.j· '-,:(:-.J r
"

.,..
� .. • .J t. 1 ... ) .:_;" f',c)' :J O pres:idente da entldaqe sup,r:a,

�

no u�o� das
atribuições q,ue ·Ih.e são ·conoedidas PC?los leStatutos

.
'

t l' _,,\ �, ,c�· � '1 .... -."" ,. ... ;:;"
e !pela l�isl'8ção sindical vlg�nté, 'cônyQca:os ass�-
�iados qbiies Ie 'ern condiç,ões cte· �o�r. p'ãJra' pär:ti

. cip'arem da Asse'mbléia Geral Extrao,r�'liriária a ser
realizada.'no dia, 19 de" raríéiró,"·det'.1�981,1 às 19 ho ..

ras, 1"l!8'1SteC1leJr Cif<>. Sindic�o, $i�ata f:lhá Joãó· Pic,o"i,
:00 ·E;(I1if.""P'i(iofr:i;,tsätã'n',;0:'19 :rfesl�·a��Ef."·â fl�,' de
deliperarem �bre a ,s;Eiglilinte"'ordlSím�do''D1a.-:-.-· ....

1. Majoração do :Valor da mênsálidaae' soci'a,l,
,VI> L ."" estabéllécéHdo o i"qu'an�um" 'e 'a

-

data de/vi- I
"

,
'

·1

ê
'. 'd' I

1 , ••
.....ji"�...iI" .... ,�'...,1) ',', �.,

; 9 .�cla ,o�va o,r r..eaJIlIl:>'l'aQO. \ '. .

,

'

, 'Não h)a'VeFlG!Q, n.a �,qxa acima indicada, número
J��L de. ..ªs�c..iªdQ�, prar.a a�.instal?�ãq. da AssE;!m

. �,Ií�.,�.�!]l "pr!m.I��ir..a ßonyçç�ç��;" qs_ ,,�r�bl!:lhß�s'ßerão
·lflIciEldo,S(,uma·,bor:a. apõs . no m.esmo IQcal; .

em se-.)
'. "'" - � "r

- � ,..
,

- � ., .. r

'. Q,1JJlqa CQÍ1vçi.cß,�ã�l' 00,"- qualquer número d� asso�

Pifldo$ 'pres'ênteS: ,:- -�" '-"'!', � _l. '_.� ,.� ..,: �......
'"�: ,j�ráSv����ã�Çp§: �I� jfln�ir���Et 1,9ß,1J'� ',"
.

" At::FREDq LANZJ'�ASTI;R, ,� ."
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1. - Deu n'O ESTADO
de 3CU2.80: A noIfcia é
ainda "aoficial: a !Weg,
de Jaraguá do Sul, ,e o

conglomerado metalúrgico
Abramo, Ebe'rle, de Caxias

'

dO Sul, poetem se asso- '

clar ....:. sem que haja qual
quer mudança estrulfural
nas duas empresas � pa
ra aumentar '

a participa
ção cios dois grvpos no
mercado .nacional dei mo-
,�A Weg detém, 60%
elo ��:.. O interesse
com...�' é para que
esta Indüstria" forneça
� .!de, motores
para a indústria' catarinen
.e. ,Ainda sobre a Weg:
devido a um problema
mais pessoal do que téc
nico, com, seu represen
tante para os Estados Uni,:
dos e Austrália, a! empresa
não ,exportou um único
motor este ano para estes'

, dois países. Em resumo:
deixou de faturar US$ 4
milhões (Cr$ 2 bilhões e
600 milhõ&s). Para, alívio
geral; o problema está
sendo \ resolvido 'com a

contrail'açio de novo re-'

presentanre.

3. ...,.... Apesar dos esfor
ço. em contrário do DNER,
as éstrSclas brasileiras
continuam sendo palco de
acidentes cis trânsItO em
número assustador, colo
cando o País na posição
nada invejável de c'am
DeJo mundiaJ de desastreIs

, rodoviários. Nos 11 pri
"_irö" meses dê 1980. as
rodoviaS federais r'�ebe
ram mais de 8 mil tluilô
metros Cle' sinaU2ação 110-
rizontBt. enauanto que a
vertiea' SUDerou a casa
d� 23 mil auiJômlelllros. 'Os'
veículos da' Patrulha' Rodo
Viária Federal rodaram, de (

JaneIro à 'Outubro, m�is de
23 milhões de auilômetros,
com seus agentes reali
zando 12.705 com'sndos
/de fiscalização. Todo esse
irabaltlO nlo conseguiu e
vitar que ocorfElS&etn no

periodo 41.183 acfdei1l1eS,
dos quais resuMiaram 3.471
pessoas mortas e 24.268
feridas. /'

I

,

,
.

Nas.ceram '1.427 jaraguaense
em �.: 19aC): ,. E . 13 divóroias, �

t
.

•

,
•

..., \ •
.

E Cerlpá lal'a'e. ,81 a sua,a.
", do'BESe' ,,"

o cr�mento da popu- Comparativamente ao a
laçlo nos últimos 10 anos no de 1979, Jaragúá do
foi de 2,47% ao ano, fi- Sul tev.e um cresclmento
cando a maior taxa de de 53 'crianças a 'mais no
crescimento eom a r&gilo ' ano passado, de acordo
norte do País, de 5 por com os elementos fome
cento, contra 2,16% do eldos pelo Cartório do Re
noreIHe; 2,64% do sudes- gi'stro Civil Áurea Mütter
te; 1,43% da' .�ilo st,ll Grubba. Foram 1.427 cri
Ca nossa) e 4,04% da Fe- anças nascldas em 1980,
gllo entro-�Iie., Em rela- das queís. 712 do sexo
ção aoS habitantes de :1970, maseulíno e 715 do exo

(93.215.311 pessoas), a po- feminino, 'portanto, rês
pulação brasileira de, 1980 meninas a mais que garo
apresentou um crescimen- tos, centrarlande O> censo
to dei 29,8%. Segundo ain- que aponta maior número
da dados sobre o Censo, de homens do que r:nulhe
revelados pelo IBG,E,·. ',' . res no Municfpio, confor-
51.727.924 brasileiros vi- me matéria que publica
Vem na! região su:cfeste, mos 'em outro local desta

. po.taßto 43% d, popula
çlo total, 5,8 milh� na

região norte (4,9%); 34,8
milhões no nordestIe .... "

(29,3%'); 19 'milhões na re

gilo sul (1'5,9%) e 7,55
milhões na regilo centro-
-oeste (6,3%).

'

.

eidlição ..
Em 1979, nasceram ....

'

1.�14 crianças, sendo 674
rapazes.e 700 garotas. O'
número de nati-mortos,
em 79 e 80 foi igual: 19.
No ano passado, o Car-

·lório, do' Reg�stro Civil de
Jaraguá do Sul. registrou
295 óbitos (faleofmentos),
sendo 172 do sexo mas
culino e 123 do sexo fp.mi- .

nino, ao passo que no ano
anterior ocorreram 19 fa
leclmentos a menos, ou
seja, 276, dos quals, 159
masculino e 117 feminino
Na proporção de 'haver
maior densidade popula
elonal no Municfpio do S8-

\
Roubos preocupam

Empresáriosdo Comércio
dos estabeíeclrpentos, à
noite,

\
como medida de

precaução, conslderando
o próprio crescimento da
'cidade e a conse'qüente
vinda de elementos e.stra
nhos, alguns podendo ser

'considerados suspeitos
pela prática de furt,s,
Mas uma maior atenção

por parte de todos "para
cuidar do qüe é nosso" e
ta'mbém uma maior inicia
tiva para evitar que' ta!
aconteça foram igualmen
te considerados durante o

encontro .

A fixáçao de um horá·
rio úni00 para toldo o co

méroio de Jaraguá do Sul
foi proposto pelo presi-,
dente Waldemar" Behling,
sugestão gue irá a estudos
e discussão, em reuniões
futuras. Outro fator Jevan
tado foi a desobediência'

. de uma loja da Marechal
Deodoro, que' ignorou os

hor.árros estabelecidos pe
lo CDL e ratificados p'elos
Sindicatos Patronàl e, Pro
fissional, quando do dia
27 de dezembro. A refe
rida Iqja ,abriu suas p�rtas .

e deverá, por isso, ser

chamada a atenção '91 em
caso de reincidênci.a fu
tura. poderá ser desligada
do Clube.

Ilvorada, .

Ri� Cerro II - Jaraguá do Sul - SC.

E�ita' de 1.8 e 2.8 Convocaçlo
As.sembléia Gel'!al EldiraJOrdinária'

Convidamos os senhores associados ativos, qui
tes com a tesouraria do- Clube, para reunirem-se
em Assembléia Geral Ordinária, na s,ade da socie
d'ade em Rio Oerro II, municrpio' de J,a.raguá do Sul
-SC, no dia 11.01,81, às 8 horas em 1 a. convoca-

"ção elou às 9 horas $m 28, convocação com qual
quer número de assoçiados presentes para delibe
rarem. sobre à seguinte ordem do �Ha:

,

I - Pl1estação de oontas do exercício de 1980
II - Eleição da nova diretoria .

'" :.....: Eleiçãodo novo conselho Fiscal
IV - Assuntos diversos de interesse social.
J.ar�guá do .Sul, 08 de jan:e'il1Oo de 1981.

Gérhard SclKirlke - Presidente

".,

Em virtude do elevado aurflr.to do custo pàraconfécção ·deste jornal,' a redag.äo cqmunica
..

que
desde! 1 �o de janeiro � assinatura :e. venda avulsa
çfo "CORREIO DO POVO" passaram a ter hovos
preços: . , .

Assinatura anual para Jaraguá ... Cr$'
.

800,00
AssinatUra anual "outra)' cld�des . Cr$ 1.000,00
Assinatura Semestral. ' Cr$ .450,00'
Exemplar'de'Venda Avulsa :'; 'Cr$ 15,00

. Nú'mero Atrasado ,.
"
Cr$ 20,eO

Espéra:mos a compreensão de todos.
A RedaÇão

xo masculino, ,ambém es-
.

. O Banco do Estado de
tes incidem em maior nü-

Santa Catarina vai iabrir
mero no registro de óbi- 12 novas agências a partirtos.

'
,

deste tntclo de ano. O a-
Em 1980, ainda, houve-

núncio foi feito pelo preram 488 casamentos, cön- sidente do órgão, Vic�ortrá 516 do ano anterior, Konder Reis, oportunldaocorrendo, em contrapartl- de em que assegurou tarn
da, 33 separações ccnsen- bém que as novas casa.ssuais no ano passado.e 14, serão instaladas em murn
em 1979.

cíplos onde o BESC ain,-Treze divóroios foram
da não possui filiais.realizados, em seu tercei-
Segtlndo Konder Reis, .0roo ano desde que insjituf- anúncio é irreversfvel, poisdo no Brasil, em, Jaraguá

o banco já está de possedo Sul, Em 79, houveram
das cart,as�patentes. A

apenas 4 divórcios, reve-
crescentou ,ainda que,'lou fonte aoredltada do
com' éstä expansão, osCartório do Registro Al:-

d'
rea Müller Grubba.

\ planos do B�$� traea O'S

para a admmlstraçao do
Governo Jorge Bornhau
sen, estão pl'iaticamente
cumpridos em apenas 21

.

meses previstos para os

'quatro anos o aumento de
110 agências para 170, no
momento o número delas

já à�ingela 168.'
.

Acrescentou o presi-
dente do banco, gue as

.

cartas-patentes, regula- \

mentadas pelo Conselho
Monetário Nácional, no

dia seguinte: da: conces�
são foràm conseguidas
pel� Besc gratuitamente.

.

"Se tivéssemos que pagar
estas 'cartâs.....- disse -

'

como normalmente ocor

rem seria necessário um

investimEmto do, BESC, da
Administração da' Udesc'l ordem de 50 milhões de

Fpolis com 16, 6 candlida- .cruzeiros.
As novas c'asas do Besctos por vaga, Medicina. .

Veterinária da Udesc/La- serão abertaS nas, segum
ges com '15,8 e Agrono':" tes localidades: Águas de

mia, '�também. da Udescl Chiapecó, Caibi, Campo
Lages�.oom 15,6 foram os Belo do SU,I, Corupá. Her
cursos'\mais procunàdós. ,

val �elho, Içara, Iraf. It�-
, 'perna. Nova T_to. ,Praia

. Grande. Rio'�Campo e
Dos 15.334 Gandidato's São João�do S'ul. .-

inscritos, 1.645 farão pro-
\ Estas novas· agênCias,

��;4�an�u��s:� B��m����� Born'hu'lusen sanc' -lO'na reclassilicaçãrão, 2.133 na Udesc de

������n��01i��ge:,83537 I�:
.

dos Barnabés EstaduaiS
Udesc de Joinville, 1.2?:9

d para' s,eoS..m assinados p_O Governador
.

o Esta- I�na Furj em Joinville, 1.539
do sanciOnou segunda-fei- lo Goverr:'ador e que. sera.na Fucri em Criclúma, ...

'publieados no Diá�lo Of1.010 na Uniplac dei La- ra,. dia 05, o. proi:to-de-
ges, 1.538' ,na Fepevi em -:-'el �a re?'asslfl,ca��o dos cial do dia 1.° de, março,'
Itajar, 895 na Fu�deste em

/

I funcl�nános publlco� es-
A partir de março} _(Iuanbhapecq, 231 na Fearpe t�duals e que e�tr8:ra em

do entr,ar em vigor Cl) pr'em Caçador, 567 na: Fuoc \ vigor no dia pnmelro de.
d reclassificação,em Joaçabial 218 na Febe março deste ano. Os pró- Jeto. e

lá' d s 40' mi'
• ximos passos ,a serem da- menor sa fiO ode Brusq�e" 259-"a FerI

dos a� projeto ,a partir de funcionários estadu.ais e:de Jaragua do Sul, 279 na
.

' '. ova fetivos será de 6 mil Cl'iUFunploc em Canoinhas, a�ora, apos a sua apr:
_

-

� . 'iros' ue' r�presenta 1155 na Feplac em Curilti- ç,ao pel� Gover�ador� sao. ze ,q
d t t j e o, .

.
" os segumtés: ate o dia 15 por, cen1:o o o a: :""fb�nos, 442 na Fe(favi em

de janeiro ,a Secretaria da, maior, 69 mil cruzeiros, Vi{RIO d? �ul, 313 na Femarp .

Ad . ·str�ção fará um Ie- que corresponde a 10 .poem Vldellia e 212 na Feauc mtml t f nc'onal de ce'nto do total' de servidoC " d' van amen oUI,.em onco� I·a.

cada: um dos funcionários res. Atualmente. o �eno
.

existentes, 'incluindo o aslário dos funclonánosOs candidatos deverão
tempo de serviço e o nf- de C.r$ 2?20,00 Ila, áre� dna sequnda-fei'ra, dia 12.

. vel de escolaridade, para maglsténo, mas ,?om todinte'irar-se em qual local
fins de enquadramento. E as vantagens crtadas com"realizarão as 'suas provasi•
do dia 30 deste mês ,até o "pó-de-giz", e outros,
20 de fevereiro, todos os alcança 'e'm torno de 7 mil
atos deverão estar prontos cruzeiros. '

SOCIEDADE DE ATIRADORES PROGRESS-O
Jaraguá do Sul - SC. '

,

ASSEMBLJÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,EDITAL DE CO�VOCAÇAO

Convidamos os Senhores Sóc!ios dest� S?cie
dade

.

para a Assembléia Geral �xtr8:9'rdmána, a

realizar-se no dia 14 (catorze} de Janeiro. qc: 1981..
com, início às 20 (vinte) horas, na Assocl,açao Co
merciai e Industrial, rua. Mal1echal �eodoro, �48,
2.0 andar, nesta cidade e Estado, a fu" de dellba.-.
rarem sobre a seguinte ORDEM DO D :

_

a. Decidir sobre a oontinuidade u nao da

Sociedade; ,
'

b. Destinação do patrimônio ;g,ocial, em caso

de dissolução da Sociledaid'e. .
.

Não havendo na hora indicada,. númerq legal
.

para ,a i'r:lstal:aç�o da AGE em, pri�eira conyoca
ção, a mesma: realizar-se-á 1 (uma) h��a apos, no
mesmo dia � local, com a, :pr�ença,de. �u_alquer
número de associadps quites,: e .em concllçoes de
vetar.

Na terça-Ieira o

,vestibular da Acale

\

o Vestibular Estadual
Unificado/da Acafe - Ja..:
neiro/Bt, cujas provas se

rão realizadas nos dias 13,
14, 15 e 16 de janeiro, na

próxima semana, pornanto,
tem um total de 15.334
candlidaitos inscritos,. que .

COFlGorrerão as 5.316 va

gas" d'istriburdas nos 93
cursos das 18 Fundações
filiadas à Acafe. A FERJ,
de Jaraguá do Sul, integra
d' sistema.

-

A ACialfe /' lembra ainda
que �enhum candidato po

derá fazer provas em local
dife,renofel de ,sua op_cão, e·

sem esfar munido da <?é
dula de identid::lde e rJo
cart�o c'onfirmação de 'n5-

crição ..

" 6. - E já que o assun
to é números 'registramos
outros dados ; interessan
tes sobre o nosso Estado.
As taxas ,méd'ias de ores

cimento da população' ca
tarinense foram de 3,2%
na década de 50 e

.

oe.
3,1'% na década de 60.

2. - Uma nqtrcia que a- Eis que na década de 70,gradará a milhões de se- de aoordo com dados quegOrados, como afirma o acabam de ser divulgaministro da i Previdência, dos pelo IBGE, elas cai-
. Jair Soares, está :para ser ram surpreenden�emie;nteconcl1e�izada neste infcio para 2,6%. Pela primeirade ano: a . aposentadoria vez neste século' 'a taxa de
por invalidez será reajus- vcrrescimento demográficotada em 92 por cento do de. 'Sarrta Catarina foi mê
salário mfnimo. O MiniS- nor do que a taxa brasi
tro garante que será apKt- leira: 2,26% conra 2,47% ,

nas mais uma entre as Nosso Estado inicia a, dé
muitas decisões dentro do cad de 80 com yma pocampo· social, gue o pre- pulação de 3;687.659,. considen'te Joãe Fi§ueired'o a- tra 2.903.360 em 1970.

.presentará à Nação, em .

pouc� t+ '

.

e que, co
rno acreGIita, fará justiça a

mais de urTf milhão de sê

gurados.

8. - A Câmar.a de Ve-
, reador:es de Jaraguá. do
Swl d'efine até o. final do
mês o seu novo presiden
te, que substituirá' a Heins
Bartei. Um dos nomes·

mais coado� e que' ,conta
com o aJrDi') .do Pre'fe,t.)
Vietol Bauer é o de Eugê
n'io Gasc!10 o mais idase,
dös treze edis com aS·3er.

to ä CV, no .entanto, José
A'beÍio r<1it:ike .

e IVO
�. - Ä Delegacia Regia-' Baeher também apare·;;:m

nal' do Denter lembra a lio-
. em potencial., Uma re�J

élos .os usuários da' Falxa
.

nião qu.e �cO!1teeer.á n.os
do Cidadão (PX), que ter- próximos di as defin�rä R
minará à '31 de março o escolha do !'lOVO pres t:l91-

'

. prazo "ára'rec'adas.tram�n-
'

te, que assumirá no d,i:3. O�
. to e emissão de !lova ri- de fevereiro, às 10 horas,
cénca para às estações. quando do inrcio 'd�Si ati
Em Santa Catarina. 10dôs vidades legisl��ivas de 81.
os m:g.is antiqos PXs dev�-
rão requerer

.

a renovação r'· ,.,'

, éfa� ,Ilr.éncas; obtendo no
voos Drefixos. CAracteriza
(jos Dela letra "B".

A falta de maior sequ
. rança e o deflclente poli
ciamento que guarnece a

cidade, merec'eram consi
derações 'dos empresários
ligados ao ,comércio, no

'prim.eiro encontro do ano
. do Clube de Dire,tore$ Lo
jistas, esta 'semana. Se

. gundo um dos associa
dos, J,araguá do S,ul é, em
Santa Ca�arina, ,uma. das
cidades onde' mais rou

bos. se praticam, .em vo!u-.
me, junto ,a lojas e resi
dênc'ias particulares, uma
vez que, oonforme levan
tamento efetuado, nos- úl
timos dois anos, . os· ami
gos do alheio levaram em

mercadorias, aproximaçlaJ
mente Cr$ 10 mHhões'.

. Ainda no _final do anro

passado e inrcio deste,
três lojas foram . assaHa
das: Aldli, Stylo Modas.e
Hermes Macedo, nesta úl
�ima, foram surrupiadas

7. - A Cab[a Econôl1_!i- merc/adori�s �m torno de
ca Federal ele Joinvill.e, te- . Cr$ �50 mil. � preocupa
ve desde a semana passa- . ção d'o� cede!l'stas é. f!a
da suas atividades volta- g�ante, 'tanto � �ue of!ci�
das ;como Regional, re- ra� ao, secretariO' Ary 011-

. presentan�o, segundo o vellra, da Segurança e In

aerente Antônio Macedo" formações" para, um. �e;i,aior autQnomia -de deci- forço ,no apara,to 'poliCiai /

slo, criação de um, de- roca� bem como, por su

partamento juridico e futU- _gasta0:., pro�avelmente
nte ma'ls cargos co- passarao a contratar quar ..rame .

·d·- t tmissionados na agência; A loes pa'ra ornarem con,a

CEF Regionaf de Joinville _--__ •

-----.atenderá inicialmente aos

SOPI-edade Recreat-Iva'municípios de São Fran- li
cisco do Sul, Ja'raguá do

Sul, São Bento e Mafra,
devendo estànder-se nos

próximos meses �_Ca
noinhas e Porto Unlao e

mais algumas agências
que serão inaugu�aC:las.

'

PP REALIZA
,

ENCONTRO DIA 20
Entre dee.: de janeiro e

21' de fevereiro, a comis
são executiva -p.rovis6rJ,a

. do Partido Popular de San
ta Catarina, estará pro-

.

movendo encontros reg,io-
, nais do partido em toçfo 'o

Estado cujo objetivo-é for
talecimento dd agremi:a�

. ção e.a for"!_a_ção de co
, -missões' executivas muni
cipais. Ainda na pauta es-

!tão- programados 'debates
sobre temas soci�ais e e

conômicos .

No dia 20 de fevereiro,
o PP faz dois encontros nà
região nordeste de Sarrt'I
Catarina, -em JaraglJá dO'
Suf e, Sã.o� FranCisclo do
Sul, segúndO::" o, cronógr.��
'ma: divulgàdO':

observou ViCtor KOR
Reis, vão benefic�ar
munrcta:des do oeste c.
rtnense, e completa a I

talação d� novas cas.
todla região da Serra e

Val'e do Araranguá, f
o circuMo Jurrstico'
praias em .todÇ> o litoral
Estado, além de ter

templado o Vale do

Tijucas e N.orte do Estati
Ainda sobre _a inst

ção das novas casas, d

se o presidente �o B

que fica d'e�a forma,
ehado um quadro basta

promissor palia:,a s

minisração, pois no q

driênio de 75/79, que m

cou o,perrodo de mal

e,xpansão do BancO do
.

t do de Sania Catan

�e cresceu em 55 a. .

.

e"'a atual admm
clas .. '

l';n antes mesmotraçau, .

'

�compl'eta,r dQIS an.os, a

pansãO foi de 5� casas:
.

SobFe a abertura de u

agência na cafital �a
. 'ón Vlcl

guala, Assl:Jncl. '

Konder Reis, afirmoU q

o projeto continua.n��a
ta mas qwe, a :pno í

�

d� sua d,ire�ão e�a v

tada para ° atendlme
em primeiro lugar, de
da ai comunidade cata

. "somente depnense, .

-xterlorlpensaremos no e

Atualmente, someinte
municipios dos 197 do

;.

tado, não possuem age

cias do Besc'.

dada �EWia filiár d� Be

asséqUrOÚ' o preslden
vai absorVer inicialme'
em média, cerca de 1

funcion�r . No mame

to frisb o WUadro
pessoal do barco. COA

com 5.400 empregados.
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