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Oomeça ;em todo o' Es..

tado a movimentação pa
ra as eleições dos presi
dentes' de, Câmaras munI

cipais a reaHzar..se em fe

v.ereiro próximo. Em, Ja

raguá dO Sul a situação
ainda está baSll:ente- ,con'

fusa! com vários edrs pre
tendendo 'concorrer ao

pleito, f,igurando en�I'19i' e
Ies José AlbeftiO t(htzke,
Eugênio Gascho, Iv.<:> Ba
eher e EnFIO Janesen, que
estão concentrando to

dos os esforçós visando
conseguir um resultádo fa
vorável.
A princípio Eug�",io Gas

cho e José Alberto KIttZi:'
ke apareciam çomo (lni
cos candildlaJtas "I)J'le�id�fl"
ciáveis", porém, um ter-'

ceiro nome surgiu, Ivo
I
Baeher (Tatu), que &e diz

em condições dJé! assl:lmii
a presldênoia do 'legisla
tivo jaraguaense, inclusi
ve tendo apoie de alguns
'!pal'1els. Mas, Enno Ja",sen,
ex-presidente, presidente'
dia Diretório MunicipSlI do

, PDS e atual líder do Go
verno na C�mara, também
apareoe em, Potencial e'
'em condições de conse

guir o apoio de seus cole

gas, mesmQ correndo,
"por fora", pelo que se

comenta' nos' bastidores
poUticos.

T'OdI8lVi,a, a qlJestão se...

rá resolvida som*,nte FIO,

dia 02 de fevereiro, às 10
'horas, de ,acordo oom o

Regimento Interno, quan
do será escolhida a nova

"mesa çlireton�e ps c0I!1P9-
neiltes ',das ,'.Oom'issäie's
Té'cnicas, Internas,'estas,"

Uffii811 v'f}z dêverão(

SANTA CATARI�A

i'

OpiniDes que Dão endossamos
�OI DO povO", JORNAL Itmtt_lIAo.

QW pODERA. D�SAPAREOIllR. 'lVAo é jornaIt.mo aberto e de-

I esbmlpado eQl "A 'Noticia", de
' IIl'OCdtioo? 'Dos' grilfleos BAo

16 do _rreJlte, faI....OI!, mu devem ser todos

VArlos foram Oll eDtJ..evlstados. love_' e dispostos ao . trabalho.

.&peJúUI &,Uou o Dl1'etor. lI'ea- A16m do JIIáJ8, • velhlee é um

r

Es.. aconte'leu com o "voa�

_Be o InveDtilrto, .em. � pre

seDç_ do "de ed.:t-". (lIaro que

n�m por ....0 perdeu aateJltiel

dade. DOll pr_radOB, cada um

deu seu POllto de' vlBta e julgou
_ .. collheelm_te, do mo

•eàto, éioíaa que � deve res

peitar. NAo Be � que em "ea
Ida: _beça .... sellteJaeà'"
�ca um �go mes:eu tante

um grupamento h1lllUUÍo_o
o "S.O.S.". Sinal de que a co-'

m1lJlldade é IlellMlvel, que o tor
JUlI é lido, é beDquiato e rell-'

peitado, apoar da

eomo ellPanialho. ....0 'é bem.'

COBfrades U_tres abriram Ce-'
]l_0II estIaçOll para eomentar

e ......eatár o que um 'eilt.."

eaMlco de lIlfIIlçlo eau: _:.
II8Ildo aOB, vlariOll setores da vI

da bra.dIebr8. A elel!" 4__
Ie8tar Im_ e eternameate a-

. '

IP'8deeld_N_ problema do
ê de gente, é de dinheiro.,Mul

'Ü� �de alho. eGía

NAo eado_oa aa deeIaraeGell
\

,de vereador do PlIIDB, "....

ltililter (de QUe!�, _1Joélo e

mmdclpallsta. '

Oollheeldaa do
- -- atoaç3es e a lI1Ifl ..-er

hrréla (BAo contoDdir eom'

goBorréIa) ferbul, a... Irà'

,lbteoBtrolada. E' um advera6r1o
cratuito. E' contrit tudo e to

....

DeleBdemos_ sOC!le4!tde tra-

4lclollll1, que �... _vêm e _

mos éontra Oll baderneiros.

Gnvea nUDeR .. teve de modo

a :lafIuh' DO relacloDamento em

/Pregad:o_pregador. Jaraá'Ult
1Ifuo é modelo para o B�.

�� err�d_! A eotllUDlda

de ,PreebAt de pellllameafotl po

Id:tlvoa. Tudo o mala ê ......

grOba demagogia.
Nilo eDd_amOll _ op:baUle e

vamOB dIser porque.

NUD_ (repare bem!) a dlreçAo
�u qUalquer cerunr� ou

'eatado de esP....1o sablaT, EXis

tem jp"eBs de sn ano.. e 'Velh_

a_ ao. e 40. PrlBclpabnente Os

ralvlnh.. _frem esse proeesso

de envelhecbaeDto preeoee.

Cuidado, pols!

Aeusam-Dos de tradieloDallBtu"

ótimo. Que ,temos earade.....tI

ca. 4e 00 _Oll. E' verdade. Mas
dIiIso ,nOll orgulJaamos" po�que

teaule um �O
rar. Passa,do de lutas e rel'rin

dlooçlles, Impregnados do mals

puro aaelOllallsmo, de amor ia

tetwa. colaa que nem todoa têm

para oferecer.

Nuceu o CP elll 1919 de urna

op_lçAo ia Joln'Vtlle. Saltla ?

NAo ellt6 ai a eDUUlclpaçflo' O

CP :foi mala anos de· oposlçAo'

aqui Da terra, do' que t_ de

•ao. e lider' do l"MDB: Sabia'
Com su.. Idél$., derrubou um.

silltema que 16 estava arealeo

é podre. O que af eatil também

� lI1UIJqaer_.,cUa. De, _'rd..�

...... 61 SOMOS PELA. ALTER

NANCU DO PODER. E BAo so

mOOl advlalaoa.

NAo querer _mprometer-lle é'

nAo ter op.....o e quem do tem.

op.....o uda pode deeldlr.

O velho diretor do CP (seria

ae!1tou 00.0, gallhou a ques

.... e o que é que ele ganhOu
tio. tudo'_' XlDgamentoa
'froeou eom o prefeito, qlle pr«)-
_u. Poderia DOS dizer em

que pé está o "oouso"?

Mesmo _m uma maiorta ea

�ora do PDS, a olHlllfçflö
deveria estar alerta. E estA'

Parece que nAo. FGuemoa'_
velho vereador, dm:lamos ao

"exPeriente" e "BAo _mpm-
metido" lider uma "DICA", pa-,,

,

ra melhorar',a aparêDcI.!l peran-
te os ,eorreJlglon.los e a opl

nillo pAbllea. NAo estamos sen

do lIberaU QUE, PEÇA O LI'::
DER QUE SE FORNEÇA. POR

CERTlDAQ, A RELAÇAO NO�
MINAL DOS QUE RIllCEllE

RAM PELA. VERB.,&. DE PU

BLICIDADE: DO JlUNIOIPIO,

NO'S ULTIMOS 6 MESES. Val

ser multo eagra�do.
Ab, e nAo esqueça de Incluir,
!também, a

\
CAmara de Vereado

reli, da qual o lider fa. parte.
Val ter geDte que val morrer

de rir e aIca- vIlo lI1IIar _
:rll'DdlDhos dali _Ie... Al�m de

ag1'adecer a dica, val co_tatar

que apesar
'

da "velJaleé" '_

D�� orelhas, ;Blcaneam bem

'I� E te.IIII ...... :m' �6 aoa

proeurar. ti comblnadoT Sen

publicada a reJa4:Ao BO (lP, dé

graea, !Ie ele ainda eat""er �
vida.

Co_tatad qÚe .. tradieloDalls-'

DlO é multo apareate e Oll sa

POBtos eorrellglolÚlrl... IA BAo
�.o velho ..sba') é autor do...

!JU0rrem\ (allá8, nunca mlJrre-

BraaAo de Arm.. e da Ban�elra '

ram) de simpatia por n6ll.
do MUDlelplo, :foi vereador 10

�os, passou por to'" !UI Co

miasllM, foi, Presld_te, 1.0 VI

__Prefeito e Prefeito em �er-,
elclo, profesaor da EBcollnha

SAd Ln" (lémbra?) e da FERJ.

De Ine, ape... "'0. ':m o 'lUle

foi ou é o "jovem" lider' &so

eouta ou BAo conta' SerA que

6 por lHO que agride fAo rat

vOIIlIDlelite .. pessOIUl e sé tor-

.a um advenltrlo gratuito t

I
toO:::::t:1l::�7°'::::
�lIeD11 do lê lo.... do .....
oPinar. Que Idade tem a Yvon

De, � FlAvio, 'o Jaflne, o Prof.

IPaulo MorettI, o Promotor Al

berto B�boIIa (do lDatIt1!-to
Bt.t6r1_ e Geogrilflco de Sta.

�farblaH .JovRDlaa e NeJUIYê

te'ia m_os de • anoa. A..laldé

Amorlln, de Blgoap, ()!UltlUao

PlDto. Rud4!lf BIneh;feld. de

fi. �o e SUv�"" ..,6Íalor, da'

Academfa Cat. de Letras, a�
iIar de eDtrIlldOB DOll an08 do oa estil f�ndo o lider da oposl-

"

�OIlencIaItJ do 10rnaIlBmo ca-
I '

cAo Da C�a T Esbravejou, a-
tazfaen.e e b�uelro.:._� I, :meaçou, p�_ou

�MNCIÁ NAO SÉ' C()M

PRA. ADQiVIRE-SE. E tem.
,

Imulta CeDte preelJJando urgen

-t_ente de "exPeriência"., De

aeordo!

Mall, vamos ao que Interessa

que o espaeo ê' multo ClIU"O.

SelDJ)re cobrou o CP pelO ser

viço quel pr4!!lria, hoaeatamente.

S� eonchav_ e mordom'" ou

:facilidades. Lntamos bra'Vamen

te.....0 é demérito' Para c0-

meçar, temos.Ri dlz� que o li

der BAo é de Da4la. :m sabem

porque! por 3 ruGes: ou é IN

POMlPETENTE, ou é IGNO-

iR.ANT.E. ou. é O_SSO. Oque

a maloria,

.e\',

Censo. agora
,I

,- ,

•

Ci) ',IX Censo 4.gropeeuá- 90S de cultivo, .... rodução vivem .n,a zona urbana, .:ó tivo- 'dei,nOssa �on()mia A p�l1ir de 3 de fever�iro co�
,. t'

meçarão nos diversos muniolpiol'lno do Brasil iniciou se- vegetal, produção de in- Censo, Agropecl,l*�iq 'd��- .
p(imâria�. ' !" catarinenses que sediam' micror-

9'ylilda-feira, dia 19, com a tdlústrias furais, peeuária, verá estai" conclu(do ,t;lté _
.. r�giões, r-euniões.com prefeitos,

f11lé.lida(je de,mostrar - um
i produção 'de origem lani- 31 de marçó,· de" aor.:dó No cen�so que está sen-, vere��qres, lideres comunitários

d' , e técnlcosr que serAo i,nforma-@..'QAóstroO, , Gornpleto' do mal e ·()Utros asp�tos com a Agêfj!cia do J@$-titu: do re�liz�do, o muric,ipi9 dos (jas alter�ões do PrQgra-PIais no· setor.. 'Treze i,tens' , das atividades 'desenvol- to 'ßrasileiro de. Geágr-afi,a' ,foi" d!vidldb em_:'24 ·�eto.fes ma de Planejamento Global In.e�e sEm<:fO, eonside:rEldos vidas nos estabelecinter'- e Estatrstioa, com, b',ase -

OQm t2 -r.ecen�eador,e& "e� tegrado (PGI). Eilte' é o ano
pelos '. Fecensealdares."..- tos, . agroneovário& ','

- em leva,ntamentos ,anteriD:- �. xeCl:Jtand0,' <,a· tarefa:. O," ·Ie-' etais do PGI e- ne� ell- O�'e 10
t'

«te fevereiro, reúnem-se em Jö-:eslt$�,. ,forma' Ele apro- res.. Neste municrp.io.. �o ,-vantam�ntQ ag ropeclIâ"io, invrlle representantes dos munl-velta(llento das terras, e- "dl'eE.,:ymI3.2,J, ar:,,""'.',�r,Uá,a.. ,dp�o,��Ia�"�� aC,c�un:�uq����.,e"n,aplr,�peri::�, �:���,�d�"a,: ·Jt�=esu��an�n �" ,,�!�ii��le�t���es (�an:���:i.qUi!flamen.t�s, mão""d,e,.obra ''II
,.

"

' AMPLA (Mafra), AMVALI (Jaràc-valer dOS"\bérls,\ �fináncia- mente, das;A8.601pessoas des :ruráiS, com 6.878 pes:' co .s�tor 8' qual f,öi diVidi-
,guá do,. Sul) e AMÚNESC (J�it1�m�rifos, despesas,' p/oces-J' , récensead8JS, ,an'?( passaaó ci sÇ>as d�dJcàndo-se �m ,cur� dei:): \' cv.ill�)

" ,'. ' .

ff. -'j;_ �/".: .' ;'. ",
•

<. ';',: -":>,;i' ,-'Ti' .,'-,' <
',,;

:,\:,;. r>.,,:';· '

'::ifßfii"
-::-:;y,-:

,

e
,

o ' agropecuarlO,< "�. � �
.�.

Essa é a luta desigual que o

lider a1nd� "DAo eompreendeu.

E lut'ar qu.r dbler SEMPRE.

Nilo aoomodar-ae. E QUEll LU

TA A VIDA INTE:JR.A NAO

PODE FICAR JOVEM TODO O

TEMPO.,

Por "so aproveitam.,. .. 'peu

B!lDl_to oIe Bertold Brecht (ee

nhetlla ,) e homenagear .,. ar.

geatlnoa que, em grande nlt-

n._aero,
melol

'''gAY HO:M:BRE QUE LU

CHAN UN DIA Y SON BUE

Noà
HAY OTItOS QUE LUÇHAN

"UN .ARO Y SON ME.JORES '

gAY QUIENES LUCHAN

MUCHOS ANOS Y SON MillI

BUENOS

PERO HAY WS QUE 1.'U

CHAN TODA LA VIDA E

'ESOs' SON LOS IMPRES-·

OIWDlIBLES;' .

a ón'tniAo doNilo endollsrun_

lider, � pode' regenerar-se

cumprindo amIssilo que lhe.

eonillamos.

SI BAo puder, s4la da .-eate.
v:_..u: PnA. CASA, P AD I LHA!

Evi Sinsval - .Jan(8J,

Começa lo�o· distribuiçio "ClnCIlfSO para Pelleta Civil"
dos caro'es do IPTU Conforme Edital n.o 001 um) e a máxima 50 (ein-

e Edital n.O 00.2, o Diretor quente) anos, devendo_ter
da Academia de Polfci,a conclufdb fi 8.8 série do
Civil faz saber que estão 1.· Grau.
abertas' as inscrições ao A informação é do Ba

curso de formação de Po· I cli1arel AcIlher:nar, Grubba!
Hcjal Motorista e Itscr�. I D�feQ1ado Regional de Po

vente Policial, no período i Ifcla de JB:rag�á ,

do �ul,
de 26 de janeiro a 25 de' em seu prtmeiro contacto
fevereiro do' corrente ano, com a imprensa após lnves

cujas inscrições poderão 'tido nas, atuais funções.
•

ser realizâdas na Delega- Isto, também - segundo
cia de Polfcila de Jaraguá Grubba - visa aumentar

do Sul, senoo que a idade' ,o efet.ivo Polici1ad-Ci'vi, de

rnlnlrna é de 21 (vinte e ,Jaraguá do Sul.

Com uma majoração gi--[ Cr$ 490 'milhões. O orça
rando em torno dê cem I mento de JSlraguá do Sul

por oemto (100%), os car- é um dos oito maiores de
nês do lmposto Predial e Santa Catarina
Territórial Urbano fIPTU), A distribuição de carnês
relativos ao exercíclo de de ii'npostos deverá; s�r
i981, começarão a ser dis- iniciada no final da pröxl-.
tribufdos dentro dos pró- -ma semana ou inicio da
xímos dias. Seguoda>-fleira, seguinte, em fevereiro'
a Oetil S.A. - Precessa- E de acordo com.o or-

, mente de Dados, de Blu- çamento, além dos impos
menau, prometeu entregar tos, a previsão é de que
os carnês à Prefeitura Mu- - &� ªr,ec��do Cr$
nlcípal de Jaraguá do, Sul, 42.011 mil em taxas diver-

'Para a SUSI posterlor clas- sas (8,58%), Cr$ .

sificação e distrlbulçãé' 13.184.792,00 em taxa de
aos contrloufntes, iFlforma pavimentação (2,69%),
o Departamento dà Fazen- Cr$ 28.278 mil em tributos
da da Municipalidàde. federais (5,77%), Cr$ 1'80

,

A primeira parcella! ven- milhões em participação
ce a 28 de fevereiro, po- no ICM (36,73%), Cr$ 2,5'
rém, como é um sábado, mi,lhões em contribuições
poderá ser quitada, sem diversas (0,51%), Cr$ ...

multa, no dia 02 de março. ,2.422 mil em receitas di
As demais parcelas ven- v,ersas (0,49%), Cr$ 70'
cem no último dia dos milhões er,il operaçees de
meses de maio, agosto e crédito (14,29%), Cr$ 120
novembro. milhões em auxílios para

,investimentos da União é
Estado (24,49%) a, Cr$ ..
1.104.208,00 iém outras re

ceitas (0,23%).

A majoração do IPTU
não será superior I,SI 100%

segundo o Diretor da/Fa
zenda, e sua arrecadação
incJufda as ,taxas' de ser":

viços urbanoS- está I pre
vista em Cr$ 30,5 milhões,
representando 6,22% da
réceita municipSlI de 1981,
de acordo com o orça
mento aprovado pela Câ
mara de Vê'readores para
o munidpio de Jaragllá do
Sul, no valor global de

A :pavimentação de ruas -

'consumirá Cr$ 236 mi
lhões, ou seja, ,48,16% do
orçamento, a maior lalpri
cação da Municipalidade
parao corrente ano,' item
que carJ'iega o investimen
to mais 'alto da atüàtl' ad
ministração.

"

Jarauuá' el sexto na arrecadaç,ão
do ICM

Imposto sobre Circula.
Oão de Mercado'rilss --

ICM. Os 20 primeiros
na arrecadação do,ICM
no Estado, pela ordem,
foram os seguintes mu-

.

nlClplOS, figurando Ja
raguá do Sul na sexta
colocação:
Cr$ 3.529.495.365,84
Cr$ 3.350,880.393,81
Cr$ 1.398.305.931,05
Cr$ 1.163.934.961,72
Cr$ 856.961 :525,37
Cr$, 825.679.908,32
Cr$ 716.871.756,64
Cr$ 622.111.528,74
Cr$ 457.984.691;19
Cr$ 455.939.083,31
Cr$ 385.823.847,85
Cr$ '372.132.521,34
Cr$ 330.421.117,00
Cr$ 323,317.098,93
Cr$ 286.951.258,11
Cr$ �t?1.827.403,99 ,

Cr$ 248.745.371,86
Cr$ ,243.838.550,54
Cr$ 208.240.867,37
,Cr$ 195.026.627,23

�Os 197 mun'iclpios Çl8I
tarinenses carrearam

para os cofres do Te-:
souro do Estado no ano

de 19�0, a importância
de crt 21 bilhões, 161
milhões, 666 mil; 320'
cruzeiros e 78 oantavas,
isto em arrecadação do

Joinville . .

Blumenau .

Lages " ..

Florianópolis .

Criciúml8i .....•......
Jaraguâ do Sul ,; ..

Itajar , .

Treze de Maio .••••••

São Bento diO Sul' .

Chapecó ' : .

Brusque � "

Rio do Sul .•..•.••••.•
Urussanga 1."

Joaçäba .. : •..... '" ..

Caçador '
.

Mafra , •...

Concórdia .,.- .

Timbó ............•..
Três Blanas ..•••••• ) ••

Videlira
-

.. , .

PGI REONE PREFEITOS
ÉM FEVEREIRO

-

.Telefonistas terão curso
em fevereiro

A -rELESC - te'ecomuAicaçõ�s de Santa ca-:-
• tarina S.A. realizará, no perlodo de 23 a 26 .de �e

reiro, no audi�rio da Assoolação Oome:rc,atI e In

dustrial de Jaraguá do Sul, um curso desttna�o a te

lefonistas 19 operadores de PABX, PBX e sr�temas
semelhant�s.

. ,

i
O curso será desdobrado em duas turmaS, com

o máximo de 25 vagi� cada uma, senlClb ministrado

par� a primeira turma nos clias 23 � 24 tel para' a

5e9Unda, nos dias 25 e 26 de fevereiro!, ambas no

horário das 9 às 12 e das 14 às 18 horas.

As insorições d6\em ser feita� até o .Iejli,a 23 de
.

fevereiro, ,elo "Õl'le 2a-6699- (Dona 'R�U�I), nã'

Tel,esc em BI'u au" sendo 'as �smas gratUitas. A
Teresc confeÍ"irá- ertificado às participantes.

----_-

A disputa pela presidência
. da Câmara de Jaraguj

I

28/09

1

•

3,

contar apenas com verea

dores da ala gOViernista,
agora reforçada côm a a

desão de Adolar Klltzke e

Leopoldo Behling, totali
zando dez, edfs contra a

pena:S três . do !partido
peemedebista. Não está

, afastada a bipótése da a

desão de um. ou dois ve

reSldores 'ao Partido Po

pular, organi2ado em J�
ra,guá do Sul por determl
nadlo iex-deputadb esta

duál' do extinto ·MDB.

REMUNERAÇAO

A lula sucessória pelo
poder, além do p'r,estfgio
politicQ que .Q ca�go re

serva tem, também, re-
,

-

flrexos na reJ1'T{;J!l'6rQ,çao
percebida, fTll,líto �inl:1ora,
n<) C&�o loctil, n,ão �êja e

.1�vadß. :�m .;Járaguá do

Sui� cad;i ym dos . tr��e
edfr que não tiveJ'1eim tal
tas dur�nte ,as 6 sessões
ordinárias do mês, rece-
'bem C4 17.890,60 dos
quais, Cr$, 8.945,00 como

parte-fixa"e igual" valor
coma parte variável: O
Presidente da Câmara, a
lém desses yencimentos"
percebe outros Cr$ .

8.945,00 ' como'. verba' de

represellll:ação, de acordo
com o dispositivo de lei'

,

em vigor desde"há alguns
meses passadoS: '

,

Um noVo reajuste está

previsto 'para fevereiro do

qprrente ano e nesse sen

tido foi efetuada consulta
ao Tribunal de Contas do
Estado p8ra Certificar-sé
doé ve.rrcimentos dos d�
... ,.,' . ':,

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

puf�dq'� 1
.. e:,ta�,ylàJish;���r

,os',quals, s�o,,,��JqulatJr'os ,dos veread101rg:s,;;,t: ,.,
".'

'fl;'�{ \;:��:
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.' 'ä �. cemez." um'
! .....p,.._. '-wn,
: verb ...r,- _v� JPII
ar__ pulO • .sú. vi...
....i••�.'
PQjs� lCfJe mim
••�.,iar,�
na. cas, • p. DDSsa sua.
�. Pl8Afer.. As
árvores .dio sombra,
flor." ,fr,uk)s ,. fi'�' ,

08 pulm6es.· E men08
cator. .$ua. caaa. ffca
mais bela. NO' qui••
urna horfa,. r.t\aI$ eaúcie
para ,0 focIa ' a, famUlä.
,Quem v';aja a Sama Ca-

.:::;.���",

.',��lq�.1
.dpr��..:si�,�.
ztdo da Europa de�u""
dar da �a?' "
�I� "adora" sentá.
Ca

. 1' .. -' .. I .,'

tarina. '
.

",' �
\ " . � �

.

.
-,

'

: CUiaar:' "de" plantaS
:� "a íßehte. 'HI-.
'g'etIé mental.' T'émpD?
S'ábados à tarde, do-"
mlngos de manhã. A
Alemanha, é totalmente
verde e ,faz mais 4. -3
mil anos ,ue lá ,vivem:
as pessoas. O Brásil
antes de chegarem os
pOliugueses e,ra um

país verde. No Japão
as crianças aprendem'
�a escola a planlar. E
todo, O' policial japonês
deve dediéar uri1a' 'hora
semanal 'a� 'curctar .•
flores para êfésc�ar>
a agresslvtdâde. '

\ Jaraguá do Sul est§,
se construindo agO'ra.
Ainela'� pani! to..
ni-la, úma cidade boni
ta, toda verde, commul-'
ta sombra, l1IeßOS' calOr
e mais pxigênfo� EvIW
o desástre ecôI�� 1Ie
Sio Pa..,O'._

, .

, Plante ,rvo....! (Pa-
dre Mário· BOfl/atti - es-.
pe,cial parl\ o "Cõr.reio
db POVO").

, falBcißle'iíos
r""'�'

.

, >

DI. 14 de janeiro
:Isabel ,Frances com 5�
anos

' .'

DI. ,17 de ,......,
VenAneio 'Reak, com'7'
""'.� _"""

)
... �,

!
.

; "'

....

'
•

.

�? ' .• I �,
�
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SEMANA DE 24 a 30 DE JANEIRO DE 19,81

.-:---�..,r---�-nr-�oiiiíioiliiíiiilí__,...._IIiiiII..._"· .........� ._ ....�� ��

nt io �sa �i)'l
��N" o izin itmcI-,

.

-pio �Et, Pomerode, cele��
br_ á 24" janeiro, ho
Je, sÕi anos�dé casamento.
�ta �GS d&"Jutas e�
Q11.fi,�� ��g.lIias ,"'�� "so

bJ!ffliy�r«!,�i���) 1*'õM' 8�
filho$. 0:!Jla� �Ihj}, dos'
Gltlais . :•..;sacerdote .saJesia-�
ne, o' nesso leiror, P·adlre,
Mário 'BonaHi" proressor'
universitáriO Gotlh9ÇidQ .no

Brasil e na -Europa, oAde'
já l.ecioncm.• pescedentas
Iambos .dos prilllll�irQs. imi-··
grar:ltes italianos que po-'
voaram,.o '�iztr:lh() municl

pio de R;� dos Cedros há

cem,.anos, são I)oj& teste
munhas de uma: geração
que soube Jutar.' eom bra
vura para vencer na vida
e glllardair as vlrtucfles da
honestidade, e de trabalho�
herança dos· velhos .colo
nos eur.opeus.., O casal
oonserva ainda hoje per
feita, saúde ',-e disposi.ção
para o trabalho

.

de todos
os dias. As JeliGitações
deste Jornal ao casal de'
ouro;:

'�. ,_

•

=Ó:
•

rot ,,:,,!,"O�)., "1('''' "'�"'·l· ti

,,:llIvêrlaifaIl8$'" .

'1,8'S,cill,llttS·_
'Aniversariam hoje ...:.. 24

'

'-Sr., Pal:lJô DOl"llilllll;' eßlI\S�o
Paulo'
Sr., Wirty Mahnke

.

Sra. Helga Hensehel ..

-Nardt, lem GiJatamlrim
'

.

-Dr. P,aulo'Menezes de
�Mendonça '

Anlversa�am .
�omlngö

Sra. Brunhilde Màhl1ke
Schmõckel, esposa do'· Dia 12 de janeiro
nosso Diretor Demivson, filho de Qs-

S�a. Vva: Clara P'edro:' valdir (Cláudia) Le�manlil
.

'ni, em _Curitiba
.

' ,.

Sr. Heins Edgar' R�eäe'r
Alexandre, :'filHo do"Dr.
Mário (Carim) Boehm,

.

em' Joinville
'

..

Sra: Leonilda'Ehkle Tam
bosi
Srta. Leonilza Enke

- Sra. EHana Silva Lopes
Sra.. . Margot 'Adé(i;a
Grubba t.emann

Dia 26 de jan.eiro·
Sra. Vva. Ruth Cä'mara,
em Blumenau
S�. Heini Zahler, iem SP
Sr. Osn:i Müller
_Sra. Denise Maria Reiner
àra. Vel'la MQry Rib.as de
Mendonça, em JII,e.

.

Sra. Maria C. Spézia
'Dia·27 � Janeiro

.

. Sra. 'Elvira Rau Rocha
Sr. ·ÊrWald Wh�lke, em

S. 'Francisco
Sra. Olga M�éS, em Co-

JUP�. ..
Sr"t$i. Marina B. Gonçal
ves

D(í(�8 d_e janeiro
Sr. Celso Vasel

'

'$r.à. 'MÔnféa 'Henrieta
Prod8hl Roennau, em

,

C�T Bom (RS)
Dia 29';p JaneirO' '

,Sra AlrOllB"Rath Bane.!
Sr. Victor Emmendoer-
fer Filho

.

Ida Marquardt Lickfeld

.

J6las, presentes?
'�

lalznastlr'
Torne suas férias inesque_
clveis. Dê Unljl. eaticadl�
nha até o compleJl;o co
mercial e turfstlcö .rarita
e consagre-Ije conhecedor
40 mals sofisticado recan
to tul'latico de .raraguá do
Sul, A sua dispOSição vo
cê encontrará' diversiffca-

, da .Un'ha de malhas para
purtir um verão maravi-

IlhO.O'
Caté Colon18.1 (:Ka

tee-Haus), Lanêhonete,
Sorveteria, Choperia, pláy_
-grounli· Rodovia 8C-301,
ICm li, Fene· 711-1388. •

.

.

"

�
.

,,-,-,--','1. Male 8S
Cal�. vis.... melhoÍ

'

Siudades R,Dneste verto com a .,.

Cinderela GartenbausQuatro lojas . para me- .
,

Ihor servir a distinta c'i- ,8 pelo telefone 72,1553
enteia, ,duas na Getútio Restauram.
Vargas, uma na Mare.. Uisq�a .

chal,Deodoro" em Jara-, ,Pjzzarbtl�anhas. ..

guá de Sul e out.. Ra ...�)lfeltarf.
rua ,28 de Agosto, 2;177 G_A�T.etiHAq� I: "

(GU'aramIFlrti) • .' ,

" G,etúlio Vargas, 841
'

'. ClNDERELA1
1
a IiiêIhõr'opçlo ....,

compras ele verIo. ,

'Av. Mal. Deodoro,364
Jaraguá �o Stil - 5C

UII presente ,Ir, Cid. losto

. • t"· 1: � .. •

pla,:14 de janeiro "

Gi,o,v..anj, fiJho .de _Äntô-'
nio, (RoseJi) Zoz
Grasil�l� fjlha ,de ,lllgo
(Eltrides) Keller ','
Vânia, filha de Valdir

(Lú�ja)" J,:,n��� ,,; ( '''}
) ,,'

G.l'lasiela. filha de Dirmo
(MEtr.ia) Lunelli

-

r . ... .. ti

Dia 27 ."dezembro ..

F....ríartda, filha de Rena
tO"(Vera LÚcia) 'Kuc'h,en ..
beeker- <:

,
I

Dia �� d, I�neirp' , ,
.

Daliàne, filha de Davino
(J,(lnete). Chiodini

... ...,
'

I'

Dlaí 13'de'janeiro .... ,'

Ismael; filho de Horácio
(Cezarina) Tecilfa

Dia 15 de janeiro
Sidnei, ·filho- dei Alm�ro
(Relinde) Krause

.

. Camila,' filha, de Onild.o
,

(Lúcia)
.

Chaves
Cristina, filha de João
(Ivanete) Nas,cimento
Carlos, filho die José
(Seilma) Rosai

Dia 16 de janeiro .

Sandra, filha de Haroldo
(Ivone) 'Krüger,· , .

Josian,e, filha de: Alfredo
(Loni) Towe
Alexandra, filha- de João
(Marina) ReUens'

.

Edgãr, filtld de Bernaroo
(H�If1mai) ,Alp!3rstaedt

Ola .17_ de Janeiro. ,

7 Josiane" 'filha de Valdir

(Edite) Schwarz
Od1rl'ey, filho de' Odair
(Ingrit) Floriani

Dia 18 de janeiro
Gilberto, filho de Gil'::

berb? (Ermelinda) Sohn

".

" .

.

""" J ........... ,

Deputado Octaçflio' pe
dro Ramos - Presidente

da'Comissão- de Constitu i

ção e"Justiça da, Assem

bl�la-leQls'altiva, apresen
tando o relatör:io das ati

vil(;fades' -referente "a 1980

-'.:perfQdo de março a

novembro. Foram 35,reu.,.

niões, com- o recebimento
e· _apreciação d'ßi 1. 066'

proposições. OctacUio a

tualmente figura entre os

cinco deputados "presi
denciáveis." à ocupar o

cargo de Moacir ,Bértoli.
......**-

Editora e Livrarias Lu..

nardelli,; da Capital do Es

tado, conclu�m hoje, dia

24, a VII Semana ,do Sebo,
onde estão sendã, vendJ

dos, mais de' 20 ,mii I!vros.
O objetivo dla "Sema�a" é

estimular o hábilt:o da' le'i

tura entre os· catarinen
ses"

NOVENA PODEROSA AO MENINO

Oh! Jesus que dissestes: peça e repeberás, procure e
:. � ., r .

, '. .'
"

.
_.�.

!Jch��ás, bata e a porta se 'abrirá. Por intermédio de Ma�

ria, vossa S�rada MAe, eu bato, procuro e vos rogo que

minha prece seja atendida. (menciona-se o 'pedido). Oh!

Jesus, que dissestes: tudo que p�ires ao Pai em meu no-'

me, Ele atenderá, por Intermédio d; M�ia, Vpssa Sagrfl
oa Mãe, eu humlld,mente rogo ao Pai em Vosso nome,

que minha oração seja ouvida. (menCiona-se o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: o céu e a terra passarão, mas li

.

minha palavra nlo. passará. Por intermédio de Maria,

vossa Sagrada Mlle, eu confio que mint'!a araçllo seja ou

vida. (ínenclona-se'o pedido). Rezam-se três Ave-Maria

,
à Uma Salye.;.Ralnha. Em caso urgeme, deve ser feita em·

. .
.

-

\

9 horas. Mandar publicar a graça ,depois de alcatlçada,

•

'.1'_', 'f,
"

(J.W.)

êum�'mentos
c rcu an:"

...
-

Com maíiãato ãl'ã'lilälo tãßê"flOnete J'
.

úâ, 'al
� am ã, dia 25'i!ra

a:' , e '19�.o Beir..

�·. ��. �.pa
aHa

.. ia.

,-a. rtint6· al!i�*,'" e C.O, tem
. ,��f tidlfi

'

mQll.cua 'rlOV

SchmlSckel, sp

.

·d'6' . oria, tendo a' pr .

Idl- a' o 'boCal ald ta" .� cidade

n�sso Direltor,· Fm .Çome., �esPQr;1I§Ul,,, L.,?u!iv,ªl,....r:to:- • tlll��ém obAmada de "ca

",oração lai mafls umä dafA thenbetger, 'tJue �smur peJriff\�'oride se reúne

natalfcia..,. DQna Br nhild� � l;v�l Ewa�n�rv�1 Moar;; ilJilqmêos. d� !lel'Ít:i?� �Ol(
estará ��� as 1ell- cattQ é o "Vfee.-.pres'deJfe..,. ;H'dd9s, 'p1ciireslonals hbe

ditações de familiares e a-
_ .-,**-;.:- I � .....

rals e. •• jornalistas, di
migos, também às nossas, I .: .

�,
-' cutindQ as últimas do mo

ela Q#e!JtiAm�ém Jslle$lrs ,a \

.

Do �,eira .. Rio,. ��.�I;>Et ., fQ�l)tn. um ab�o.!BQ ami

ep�j.paJ ltranSo'tiffndQ várias: mos-da, aaertura, de vend� /

. gd ffo� e> bola pré ,irante
"il:f!lcas" que o redator de mals cem trltulos patrí- . ,. . -**-
transrorma em noticia,' monlaís, ao custo. de Cr$ ..

.

I'
nesta coluna.

<

35'mil;-que'''poderão ser Dona Brunhilde, esposa
-**- quítados, em dez vezes. o. do nosso Diretor, também

,
'

.

�,

Clube_.t�I1;I, aItUélhnEiI'lÄ},'"5QO":r,;Presid,ente da "AssociaçãcJ
, Outrós "niver' oonsrtam

� lassoctados. _ .. , -_._ - .

dãs Seirí"oras ; dos Rota.,.

na agenda: lamanhã tam- I'
'

_: -=-**.-,'
", . r:ianos de Florianópolis

bém, dia 25, a Sra. Mar-. recepcionou esta seman

got AdéJia Grubba ,L�- Os Rotary. Club .do Bra-g • ,amigos rotarianos Ialrgeniti
, mann '(Gôglij, do Cartono sil estãO' seI, -preparandO' nos i 'o casal Lauro Pedr

do Registro Civil; dia 27, para a<72a. Gonyenção IIl- (Raquel) 6atorino 'e os fi

a Prõfessara Marina B. ternaciEmaJ,-td!ev31r..de maio lhos Adriana e Alexandre'

Gonçalves; dia 28, Celso' a 03 de junhQ deSite ano, , O _casal participou lest

Vasel, Agente de Forma- em São Paulo. �'E�co;ntr� I semanla, na Capital, -: d

ção Profissional do Senai mos tempo parlai, sep'�r':." r�união, <;lo RC FpoHs-Es
e, no dia 29, ,. receb�rt, slogan de ,Rot�ry I"tema; �reiJp ,!J. çI'o RC Fpolis-Les
cumprimentos o amlg'o tional chama os rotarianos te,

.

este, tendo a ,presidí-I
Victor EmméndiOerler 'Fi- de todo- o Brasil para a

'

o Sr. Eugênio' V'icor Sch

Iho,\'-o "Vitinho" . 'Parabéns. Convenção.·."",.... .,.", mêckel. Os' novos' àm.igo
a todos!' .. -**..-.., -', , argeninos 'estão- "ädd'ran

-**- do" Santa Catarina e

Realmente extraordiná- nOssa reglão,- oni:::le -apro
rio o desempenho do mu- vêfiam' p·ar.l:!I' fazer

'

com

nicrpio de Ja�aguá do Sul pras,' tanibém em Jara

no ano p:assado, no tocan- 'gl:Já: "que corrleça' 'a se

te a arrecadação do ICM, descoberto, e aqui, um

superando em mais. de g'úgestão' às <nossas �utbri
150% a regi$trada em 79. dadas e clUbes 'de serviç
O jornal vem recebendo e da cafegb�iä proflssio
�Iog'ilos pelas. ma,térias di- nal, no 'sentido de enaê,ta

versificadas que vem di- rem uma campanha publii
vulQando a par de uns e citária para atrair os turiai
outrp� ,::ttribu_ir falr{l,.de a- • t�s qu�,f,loreiam o ,noss�
gresslvldade. Que ya plan- htoral para conhecer· nos
tar coquinhos no ·astalto.:.·' '�'cidad� e ,adquirir pro

-**...:.::' " .� �

dutos aqui fabricados.
" -**- .

Na matéria sobre os' fe-
riadões de 81, focalizada De casamento marcad
em lnossa "edição

. ãhftfiior, para o dia 7 de fevereiro
não inclulmos o feriado às 20 horas, na Igreja Ma
nacionàl de 12.de Outubro. triz São 'SebastiÉlo, co

Caindo numa .segunda-fei- I recepção após no' Bse

ra, este ano
. � � ap�ir:nerr.al 'p'endi;J á" bidquímica Rit

vez que sêra comemora-. Zorrta � () m�dico Amar
do. Tá feito o flegiSfrd!!' Neves Ximenes. São filho

�. ":o �, I,

de Walmor (Amolda)' Zon
J ..;_**- ta e de Amaro (Elza) Xi

Ainda t;:Io Baependi, uma Quem vai' ser levado à menes, eli8l, da sociedadtt
dica inltereSsante aos as-' pia batismal amanhã, do-

.

jaraguàertSe., .

sociados e dependentes, mingo, na Igreja Evangéli- -**.;_

refere-se ao futuro aqueci- ca Lutheranai, Centro, é a

mento. da piscina, lainda risonha,Soraya, a segunda Seguiu sá�do, .dia 17

em construção, tornando-a filha do ,casal Bel.' A'rio- .. 'para uma viag�m maritim

,a segunda olhnpica do valdo - Ellen Srlvia P.ro- de ãproximad�mente .

10

Estado a contar com 'e,ste dlShl - Hansen. A Soraya ,dias, a vários' pairses,;; d
sistema. '. será apalcflrinhada. pelos mundo, a Sra. Inge6ur

-**- casais Dr ..Waldir (Marllia) Geffert Sprung (Muchi).
Mathi,as, de Joinville, Dr. embarque Ideu-se em Pa

qarlos ,Roberto (Cléia) Mo- ran�guá, com escala em

reira e Loth�r {M<?deS�,a) Santq�, Salvador, Ilhéus,
Kampchen. O batizado segulndo viagem à otlt'ros
reuni,rá maiis tarde os fa- pafses,. indo .até o Jlapão.
miliare� � padrinhos 'para 'Dona Muchi viajou en'!
um a'moço rntimo'. companhia da nora e de á

-**-
. _, ,., .. netos, e do seu filho, O Co'"

'mandante Ralf Spru� da
Assumiu terça-feira a Frota Durban. Uma' bol:J

presidência aa mais pOde- .' v��em e feJ� retomo.
.

rosa nação do mundo, os -**-
Estados Unidos, o ex.;..ator
e ex-cowboy ROOlalld Rp�· Uma boa notrcia aos va

gan,' substituindo a Jimmy ranistas que fazem 'de Bar

Cartar, que forma com a ra"Velha, o balneário ja
'ex-atriz Nancy, agora, um' raguaiEmse por' ado�ão,' a
dos casais mats conheci- SUiS! segund1a cidade. A T'{
dos do mundo.

.

Santa Oatarina Canal 5, de
�*'*- JoinVille� . vai Insfalar 'até o

"flnal deste mês, um repe-
Para In,augufialr.algtJmas tidQra, _ amplland9 desta

'o(:>ras que contam com a
-

forma suá área de ação.
part'c'paç�p . ffnanceira d'õ" . --**......

.

ESltacfo de Sànfá 'CatariniSi ,��..
-

... ',I M,IIM,Wli@. iiI.�
deverá �tar entre n6s, n� .' JaragÍ1A' dO'

.

601 confit

pr6xlmo m�!i, o gowmä,- mgtndo selU poderio econô
dor Jorge 'Konder" Bor- nítco, alcançando, em

nhausen, acompanha(Jo d� 1980, o sexto lugar entre

secretários de. Estado e. ·os 197 municrpios catari�
demars allforfda(fes. nenses no tocartte a arre-

-**- cacflação do ICM. Joinvil

Ie, Blumenau, Lages, 'Flo
riian6p.0lis lei Criciúma são,

pela ordem, os municl'pios
que suplantam o.nosso no

ICM. � uma posição aHa

mente' honrosa. De leve.. :

-**...... /.'

Na 'saliai de ,redação a

pol1tând6 o Boletim Distri

tal L:-10, órgao oficial da

Goverlladoria do Distrito

L-10 de Lions Internatio

nal,"'gestão' 80/81, retsiren
te ao mês de dezembro.

Nele, a informação' da rea

lização, em maih, 'de 2� a

23, da Convenção NaCIO

nal ,dos' Lions .Clubesl do

Brasil e da Convenção do

Distrito L-1Ó, de 10 a 12

de .abril, em Brusque.
.-**-

.

.

Ba�pendi recebendo Cr$
500 mil do Ministério da

Educação a' Cultura para
as obras de construção de'

um1ai' quadra de esportes
polivalente, que será oons

trulda junto. ao próprio
complexo esportivo..social.

';'. -**-'

:.
.;

'I
Curtindo devidamente as

deUcias do nosso litoral,
em Barl'lai Velha, á. nossa

companheira de trabalho
Yvonne Alice, , junto. com
Alessandra e Marlene Pie

per. Tem novidades' à vis
ta: .'� Verd!dê 'Y\'tonn'S'?' _.�

-**-

Hoje, dia 24, . com pro
moçã'o conjunta da Prefei
tura Municipal de São
Francisco do Sul' e drubel
XXIV de Janeiro, .. esco

llila da ,RaInha das PraiQs
Frar:lçisquenses, com mais
de dez candicJatas concor
rendo ao trtulo. O Grupo
Tropical, de 'Curltiblai, dará
'0 embalo.

I' :'N��:spl�l� auf,. Ihr �'Q� u� I�'r�elgen,
. Nun toenet .klarlnette und Fagott,

Wo alles froehlich Ist, duerft ihr nh::ht schweigen,
Erhebt die Stimmen, lobt Natur und Gott.

,
. ..000-

Nun kllng_. ihr Posaunen IIn(l TrompeteR,
Du, grosse �llke,' pcl1lage, kraeftlg drein,
,Und aUQh Ihr, eng�zarte .�nfte Floeten,
Fallt In das grctSSit itlL!$izl.8fen

.

ein.
, -qQP,.. CheqaniCfb dos pampas,

Wo �Ie Musik erklingt In reinen Toenen;' ,. enoontra-se 'erntl'lel n6s o'
Wo heitre �80die die flaeume fuellt. - �" .. _

, casal Marco'AntônIo (Mô-Da wird die. Sehnsucht nach der' basaem, sCboenen,. .

.

nica Henrieta Prod8hl)
.

�r Idealen W�lt In un., gestillt. Roennau e o'lfi"hfhhO'Ms:r-'
_' .000-,

Hat einer aonst rein SJIIfl'lofrts zu vergeben, quinho. � Vieram qom ar-
Wobl Ihm, wenn '. Geh lI'!uslzleren kann, mas e bagagens em visità '

�n man denn ._ I,'ttlqclJeri leben? �� se�
.

f.am�liares, pani Estivemos Semàrià' pas-

I
..),

.
, WIe trarlg' waere URI8[ Daselll dann. partlplpar do batlzedo', da saCIa Junto com o. amigos

.
"

�'t"
,

r'6\'D
.' . '_

'. ,
. .oeo- 'I • \ spllri,,"a ,fe f)rimfßMl� -S.. (fã 'liga' ";Jaraguaense dfi

,
"

W ..
C'"

MUsik beQ'-fte -urm zq �Ieh Zelten, ray� Prod8hl Hansén. MaiS' Futebol deBafio .,,, 1<áffEtflll
,
" .' " " 01' '� '�, , _ _

_

' I'

• �im Tan� ��IA1 ,w,ancJerrt ,qhd' beim �her�" ' uma vez fenz Cla vidã E) Haus, no _contro ClJue de-

,

, .

"7'2
.. ".·.-:-..1"'SSl'.. 1.'..._.U.f"uU"'..n.,.. dRO',sA d',.'".o'.· AS�.E,,,.Cu,Ogu.e,·".-.Mahnk,.•.·'."e ",.'1,'.,

Auf. �usllqÜ)�n, §tTanmej-�'re Salttm. "

, '.'

I'
'

wtv6 cGrufa, Q esorJt�r e ffnlu (t"refnrclo das atlvlda-:

. ,

.' M��rê �ha", u.n�r .t.� ,ahg�. • lomatJsta Auguste Sv,JvIo fi des-;i!la·Ug8.'� faltou (J

Rud�" H'IJd.feld; Sioipaulc,. <._
,a vovó

..

c9
..r.uja P?na ,Ellen '.

-

... �rad!iCi1�na,I.,.:8�ÓP;�b%;;�:�.'a-'.�"
��!J!!I""���""""I'��---------;__......,;",;",,;,,:,�, -,-.**....:... ,'. p'jzzas (jo' mestr'.e iKrug$'r:f�'·'

't '''''';�_;'lc'''''./ í:·
...

" �..) _

.... c. ��
� <_ �;"'}

• ,I
• • " - -'..

',.. o,,
• ':_t-:.�:':)�_-'il;!:

;.;; ,,�'; -c'

�.:.:II'.I".'I••
'

•••Ia•••
DecQ[�çg�s para· casarnenJtOs - lle

corações para Igrejas ,_ Oecoraçóes
para ,c!ub�s - Arr8Jl'ljos,para festss"';_
Plantas ornamentais -e Buquês em GIe-

r�J.,
.

f J '1 FL.OftI�LJURA IM�IAL
',Rua Relnolde Rau, 626 -, ....ragu. "o t'
'Sul 80: ' ,. I:

,� .

'.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-EXP,EDIENTE-

Pándldtl·errt1'O'dtl lhaRi cf, 1'9"9"
cGeMf'\ree�A:«3&'.S9i'7GOtJf-34

•
--

SoluuUckel

Cl)Iüora....:
Flávio' Jbsé' Btu�, Wo'hrJe Alrce. Sc:hmlSciel Go�ves,
Jaime Bl8nk; Prbf. Paulb"'Motd,. sn\t�lra. J6nlor, Audolf Hirsch
feldi José GastlltltJ Plntó; Dt�. JCJaé' A1berfo' eatt)osa.

�' AdJnInIílhlçlO .. PIIbIN:I.dI: I

Av. Mal. Ceod. da Fonseca; ,1S&' - f(1ne- (0'413)' 72'-009'1" - C.P.. 19
89250. -481'1(!1.1á" SIIr':' SC.'

COmpoeIçio" Impreeelo. e ClrClllaçio: .

Sociedade G'ráffca AVenida, Uda. - Jarasluá do- Sul - SC;
Assinatura anuál� Jaraguá do Sul. e região ... GrS 800,00
Assinatura Semestral •••••••••••••.•..•..•. C.t$. 450,00
OiJfras oléHld8. .. 10... Cr$ 1.000,00
Exemplar avulso Cr$ 15,00
NómeFO' atrasado" ••••••••••••••••••..•.•.• Ci'$ 20,00

Elite jornal nIo 88 responsabiliza por artigos assinados e nem

dévolve orIgInIIIi..

�COMARCA DE JARAGUA DO SUL
CMlTóRlO DeS FEIT. lIA FAZlENDA

1

•.,TAt .. Il;ElLAO
.

.' ..

"�':;'!i
Vendia em 1.0 leilão: d�al 05 de fevereiro p.v.,

'às 9h30min.. Venda em 2.° leilão: dia 1,6 de; fE!Ye- I

reiro p.v., às 91t130min, �r quem mais der. Exe
.cução Fiscal n.e 6'.411. Exequentlel: A FAZENDA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA. "Executada:
COM�RCIO E INOOS'f.RV"W. RAD,lJENil S.Aí. Bens
a serem leiJoa.dGS: 1.°)1 U.ma CG>lilstliliÇão- em: atMe
naria de tijplosl tipo InGl.uatrial;, cob._al com te
lhas de barro francesas, medi,f.l1CIO 3S ms de fr.ente
por 34ms. de, fundos" em p8lfte- die! um, c:loliSt-e três
pisos, oCl!IpadD aAltel1iolimente po'; engenJ;ro> de Iilier
nef,iciar 'arimz � JocaIi_o em! terreno d/al e)O�
cl:l,taidia em Rio �erF0"lk municrpiQ de �rapá 00
Sul. Avaliada em Cr$ 2.00'. 900,60 (Duzelil�OS mH
cruZ!61iros). Fica ainda intimado por este' editai o
representanlte· legat da: ex�l1tada:. Cmlmêrciml e In
dústria W. Raduenz S ..Al., s,� HilbertAaduenz, ca-·
so sua imtimaçio mão sejtal pGSSnl 1!JeI0: Sr.' O�i
cist de .JuSlttça. Dadb' e. �sado nesta cíGfadEt e
Comarca die J,Mag:á. Ef� Sul. 8.e'S1 ci:m:eo dilaS do
mês de- janetro do 'sno cd'e 111ft; noveceJltos e oi
tenta e' um. Eu, Bruno Wir.tlfti!r.f E'scrMió Designa--·
do o subscrevi.

MARCfRIG> CARDOSO FINGeR
Jujz SUb-stit,'uto

Premo}d,dGS � de\ �oncretO' Lidá.
Maior segurança na cobertura da sua casa.

Fone: 72-0819
Defronte a Casa Comercial de Waldemar Rau

Construtora' Seria Ltda.
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

COMI!RCIO DE MATERIA.L
DE CONSTRuÇAO.

j "

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

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

BeUna" loo - verde primavera meto .... ' .. �. 1979
Corcel II GT - bege tripolli ••••..•...•.....• 1978
CoroeI GT - branco e preto •••••.• � .•.•. , .• 1976
Opala Cemedoro - branco _. '. • • • . • • • • . . . . .. 1979
Chevette Hatch - dourado palha ..•..•...... 1980
Chevette L - bege •••••••••••••••••.. . . . . . .. 1978
Passat LS - branco •••••• '. • • • • • .. • • • • .. . . .. 1979
VW 1300 l-branco ••••••••••••••.••••.... 1978
iras'Ua - bege ••••••• � •••• '

•• ,. io • • • • • • • • • •• 1979
Brasma - amarela •••••••••• '

••••••• " •....• 1979
Jeep�6 eil. - Hui ••••.••.• " ••............ 1975

lFaçauma a ssinatura do'
DRREfO DO POVO".

,

.

A

I
Ser,gi� Çil'i"eu, (:_"0 eIMQBILJ. RIA··" \

Cecília BaasaniSANTA MARIA Ltcia.
Ele, brasileiro, solteiro, auxi-

compra,- Venda e Admtnistração eil! ImÓ:�i1l11
"

liar de escritório, natural de
"

" .:_ Jaraguá do Sul, domiciliado e

Cr«1 N.O 418-J • Fesidente na Rua Bahia, nesta
, cidade, filho de Alfreáo JoãoCOMPRAMOS

Me'lhor preço
VENDEMOS
Qualidade

ADMINISTRAMOS
Confiança
ALUGAMOS
�ranqúilidade

garra catartnense.de 80'recnperou
prejuízos de, Z8{,79

prodll9io de mandI__ ,

71&7&\ toneIadat ... &
produção éfe soja; 428.871
tQ.,...pra..�Q,
.•rarllDil;� 144.053: ,tQneIa_.
aas..... � prDduçip, de!
batata; 119.972 toneradàs
para a prOdução de fei
jlo, e �03.605 toneladas '

".,. a·produ(tIö•...,..
RI, a�.' ouIr08 .pl'OiClllJ6..
...

o ano de 198'0 fot o ano
de lrecuperaçio� agficgla
do� de SanUl.eat'a
rina,. mais ..

'

.,ti$:l de.
reg,,'ar.i�, ela. pt'ÖdIk.
çio� reduzida nos anos dé
1978 e 1979, quando altin
gida pelos duros revase.a.,
da Intempiries, do qua no
de um expr8aaivo...lI1fIIIIb:J.
em,relataoliEpioJ8f'ID dOB�
nÚlll8l'C1Bi arIlerirlmal
"Nós chegamos a um

bom resuttàdo, em tenn08\

quantitativos de prodU�
çio", reconftece o secre
ário HéltO' Andreazze, tia·
Agricultura e do Abasteci,
mento, ao examinar núme
ros do Aeompanhamento
Conjuntural' pela Comissão
Estadual de Planejalll8oQ.b),.
da p�o,. .,e Indica
3.016.233 ,tonel...

·

..rà
a produção de milho; ....
1.612.000 toneladas para a

,

"t8Ib -; ......0 o Se
cretário - graçalS a u.'·
at\Iaçlb" no ,Camp. agrfco-
la' que; pol' fo. dO pr6-.
prio Plano 'de, /IcçjI.e dOI
GllYeJlIDf elo!E�,\ atát
y'Qltada p.... o- peil...,.,
produtor rural, cuja. repr.er
semathddada. conetltui,
urna das particulãl'ridacrés
que permItem a Santa ca
tarina fser a agrieuftunl
qtte fíI2".

Viação' Canarinho
TRANSPORTE URBANQ,'

INTERURBAN�, accURS6l8.
At "CanaFinlio" preocupa-se com a sua to

comoQão,. colocando à disposição modemfsst
mos Onibus, cóm pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tr;anqOila, rápida. a segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o'

transporte earlnhes��
-"

J,AaA,GUA CO SUL SANTA CATARINA

I CARROÇARIAS; He

Hornburg
Carroçarias
CARRoÇARIAS
BLINDADAS E

'

I ABERTAS' -' CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAs a-

I MOVEIS. '

lndústri'a
Blindadas,

de
Ltda.

. !Av. Mal. Deódoro, 1'.471 - Telefone: 72-01.44
I

, JARAGUA DO SUL - S.e.

I .

CONSu'LTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.
Rua Waldemiro Mazureohen, 42 - Fones 72-1342 e

72-1101 - JARAGUA DO SUL:- STA. CATARINA

ORGANlliAÇAO CONTAB�

A COMERel'BL S/C. LIDA.
Eugênio Victor SchmöCkel

Economista e Contador CRC-SC 1605
Téc. Cont'. Antônio José Gonçal�es'

CRQ-SC n.o 7.786
Téc. Cem. 'Yvonne A. S. Gonçalves

CRC-SC n.O �.638
Contabilidade-- Recursos Fiscais e Admi

n'istrativos '- Serviç0s (:i'e Marcas e PatelJtes -
Legisl8IÇão. Trabalhista e Previd�rncia �QciaL -e Serviços Aéreos VARIG.
D.esde 1944 a serviço do progresso de Jaragúâ
do Sul - Av. Mal. Deodoro da Fenseca, 130 -
Telefone 72-0091.,

Edltaj 11.784 de 20.01.1981
,Cópia recebida do cartório' deEre, bràsilelro, solteiro, la-
.�tollder, neste Estado.

vrador; natural de Jarago« dO'
Su.." ��mI�"_ ê I raaidlm,1 na O�1Ifld9.1-TMQ'" •• ,

.

T�T,,,,,,,,Rua..JoaQMlm �.Ol�,Aattr, '�I,., �rMll81rq., �I�, 1,_Ia...... q�ee fiIMl er. AßI01.
duattiáda. rw.tu�, de �MMl4-iDal�, et ele QJQiIlBt Mwl"dti ,

dQI- SJ,ll" ckIm�II.,p, � r.cl�JGuiltlEtrmkmlDaUmann\ Era, tara"
film Barra do, mO, Çem)" �IsileifBlo, ��f_ �Ma.... natD�'
dJajrlto.. fUbe.l <a,��qr�1 T�trall'"__ ela( 8uf" cto.mlcll< '

lt_&! .. r.ident..,,., Ru&Joa- e..elerM�i,.GLro"a,�, �e..

quim. Fr,",�, det Raala\ nes. ��� 8QltQ'a. ��Ia,
safl�1-i1I.775id..1lt(W.1'981 oidade, filha de Alfons Rueckert nat�m" dtt....ragy.... d�, SMk d$-

miciliada e residente na Estra-José Roberto Volkma"" e e de Wall! Krutzsch Rueckert.
clir t:ruu· MilhaS; Fleste distrito,..........nIia 8IlteWNIChetII Edital 11'.780' de 19'.(71.1'981

f1lft1r'd9::t::"
.

J.',TömaHlIiE;le, brasileiro; solteíro, do co, Elaclr Jb86 er. Paula,.
8> d8 a- Busft'llfffe TÓlna-méroio, natural de Piçarras, nes- "fanfa H..... JimIeen.

-

zetllhtel Bstado, dQrnicil($:Io e;·l'QSi- Ele, brasitelro, solteiro, co-
. \

deme- em BlUTa VellUl� neste merciate, natural de Jaraguá do ElfItel 11.78B' de 20.�.198t
Ii$tado, filho de Arno Volkmann Sul, domlclllàdo e réSidente em E!IIIII'tó M'argUafcIt'.
&- Mafia- HJanelda, Ber.nstorff. ,Biguaçú, neste I?stàd'o, filho de AÍIgeIb lI8ÍIIII ....
'Ela, braaieirllt solteira,. alIxiIIar' Callxipo de Paul a e d& Santa Be,' brasil. solt., operário, nata-
da escrit6rio, natural de Jaraguá Terembe RaNk,., � Paula� Ela. r:al: d"l Jar.ag.� dlJ; Sulr domlci-
do Sul, domicUiada e residente 'braeileil'1a! solteira, ftfojeti$, 1Iado, e �ent... 'em-B� do
r.Ja Rua Leopoldb

.

Manke, nesta r.Jatural, de JarSGJJá: ® Sul, d0� RIo, �ro, neate dlatt:ka, filho
cidade, filha\ de Afonso Nichetti mioiliada e residenta em A.v, de' Egon Mamllsrdt< e. de lI$e
e Marina Rosa. Getúlto Vargas- nésta oidade, Butlke\ Marguardt. lia, bF8$i

IeJral soltltlra, suxiller dlt> escri
�rlo, natural de,Vila Santa Clai

nt do· SUlr�eado - RIO Gtan

de d.-SUl, fUhade �tml�.d.'Kurt
Adolf- Briese e (je Ruth Maria

Sflese.

Est_ado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL IDE JARAGU� 1D0 SUl!.

DECRETO N.o 633/80
Suplementa e anula' dOtaçöes do OrçamentO Vipnte.
VICTOR BAUER, Prefeito MUAicipäl Ele Jaráguä do Sül, Estado

de Santa OB/tarina, no uso e exercfc'io de 'suas atribuições, cam base na Lei
MtJn'iclpal N.o 761/79 de 31 de ou1ub:ro de 19'19;

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica aberro um crédíto suplementar no varo,r' de Cr$

14.000,00 «Catorze mil çruzei ras) , para l'1eforço do programa e verbal abaixo
d-iscriminac1fos, constantes do, Orçamento Vigente, a sab'er:

Anexo I - Quadro A .,'

'b;_
020:1 - GABINETE DO PREFErTO
0201.03070202.002 '- Manutenção das atividades do

. Gabinete do Prefeito •.• , •.•••.••...••.. Cr$ 14.000,00
Anexo II - Quadro A

020:1 -' GAB'INETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - 3.1.3.2 - Outros serviços e encargos Cr$ 14.ÓOO,00

Art. 2.° - Pal'l81 fazer face as desp!esas decolrrentes do artigo an
terior, fica anulada parcialmente a seg uinte labtação do Orçamento Vigente, a
salí>ar':

r__ de i.L t' J
' '". I l'"'�. �. .1 ,a;, I.

Edital 11,786 dE! 21.01.1981
lr.eMU. Nomburg tt
DorIfL.....

.'

Be" brasileiro, $Qltelro, lavra- '

dor. natural de .Jarag_uá. do $ul,

dômJçIU�dp· e, residente. em Rio

da buz VJtória. n8$te distrito,.
fll,hp de Ingo Hprnj)urg. e de

NIIs$, Kr�: Hotnburgr Ela.
brasilel�, soltei(a, dQ lar, na

tural de, J'aagu� do Sill, doml
oHlada 8- resillente elO Rio da

.

"-UZ VitQr.ja,· neste d�trlto, .filha
�. �teJ: Lemk� e de Merda
Ranithum Lemke.

"",_er Grubba, ,Oficia.,
do Registro Civil do 1.0 Cistrit�

.

ctt G:tq)r�de J8II"aguá do Sul",
EstWo... a.at _hIIifta Bra
aH.

Faz saber que compareceram
em cartório, exibindo os do
cumentos exigidos pela lei 8\

fll'l'l de' S8' nabilltarem para ca- ,

Edifal 11.776 de 15.01.1981
J* ResoarolH e

Aliomar, ......... Mar.Iin8

filha de, 801and( LetilpoldQl G.""
mano JamUleA e de> 1Ui� BMn"
ca Mér:reghin Janssen'.

,

Edital 11.781 de 19.01.1981
Udelàorl CarlOs D'ombusch •
Karln ElIssbeth KlHzlte

Ele, brasileiro, solteiro, in

dustriá�io, n�tural de. Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente
na Rua Procópio Gomes, -nesta
cidade� fil�o de

.

Roland Harold
Dbrnbusch e Maxima Gomes
Dornbusoh. Ela, brasileira, sol

teira, do lar" natural' de Jara

guá do Sul, domicilia,da e. resi

dente na Rua Epitácio Pessoa,
, nesta cidade, filha de Ingo Klitz

ke. e de Eur.ica Zastrow Klitzke..

Edita111.787 de 21.01.1981
LuIz PIccoß Neto e

ÉdeItreuct. CoeIa
Ele, bresHelro, SOlteiro. apon

tador, natural de J8I'aguá do

Sul, domleiUad oe residente em

Santa Luzia, neste dlstJIito, filho
de Artur Ploco" 'e de Olga da
Silva Piccoll. Ela, braSileira,
solteira, lridustri'árla, natural de

Jaraguá do SuJ,' domiciliada e.'

residente na Rua Joinville, nes

ta cidade, fiUra de Leopoldo da
,

Costa e de Elvira Lange da

Costa.

E para'que ohegue lo conhe

'cimentb de todas, mandei pas
sar o presente Édltal" que sera

p,ubllcado pela imprensa e em
,

oartó'rici, onde será af,ibdo du

rànte 15 dias.
Se 'alguém souber de algum

impàdimento, aouse-o para os

fins Ie§lais.

AQFICIAL

Ele, bfaeil&ir{}, solteiro, balco
nista, natural de José Boiteux,
neMe Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Padre Horácio,
nesta cidade, filh'o' de Matilde

Res�arolli" Ela, brasileira, sol

teira, operária, natural de Gua..:
ramirim, neste Estado, domici-

I lieda e residente na Rua Pa�
dre Horácio, nesta cidacl�, filha
de f:.Iivaldo Martins. e de Amélia
paulina da Costa Martins.

I EditaI11.777 de 16,01.1·981
Delfino AuWechl e
Elzlra Dallmann

�----------�.----�-----------------------.

-.....,__II!<I!O__-.........................-_

t. ..

'

....' 1

I = Nós colocamos mais i Anexol-QuedroA
!
..... .

E
.

l' O$ot - DlVlSÃ() DE CONTABLIDADE
.

,- :cor em sua mpresa 1 05a=t,89999992.027 - Reserva Or,çamentári,a •. 1••••••••••• , ••••• Cr$ 14.000,00,
Anexo II - Quadro A! CI: Pa'ra' isto 'esta'mos '!,

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE1 e ,-
' �. ,

.

I OOB1.9989992.027 - 9.0.0�0 - Reserva de Contingência Cr$ 14.000,00'! =- equipados . -

Art. 3.0 - Este Deereté entrará em �il!JE>r Fia Gfata de sua pub-l'-1 � com 11m
. mOOerDO . .caçãO, r:evÖgadas as disposiç� em contrário.. .1 '

t· PaláeiE> da PrefeikJ'ra MUhictpaF de Jataquâ dO StJ', aos. 30: dies
, I

!CI:

.departa�e.nto
.

�e arte.. 1 ijC) d.,i1e GeleinbrO éfe 1.� , . !

\ c

,

1 .. 1, VICTOR BAUER .'
" pmfeJlo, Mun��

li �;!��;â; M�q��E�1 �1t:.�tc,��g!l:�c�s����;��.
�?L���'=<.......��:_.i�.,....,��� ...<,.:;;;.;��J.t;; ,:-__..."'_"'_':['!.."':'_·J:._S,_T...�...;lf_:r,_,:_K_. �,--_�--_-.....,-__'""l'","--��

Ele, brasileiro, solteiro, ser- Edital 11.782 de 20.01..19,81
vente, natural de Jaraguá, do Guido Slewert •
Sul, domiciliada e residente em Iric:ema. K1aemann
Jaragl:lasinho;, neste distrito, fi- Ele, brasilej�o, solteiro, lavrador,
I.ho' de AlfreElQ Ruprechtle' de natural de· Jarag,uá do Sul, do
Luiza Thousen Ruprecht. Ela, ' miciHado e residente em Rio
'brasileir<8l, solteira, do. lar, natu- dà Luz U, 'neste �istr.ito" filhQ de
nil de Jaraguâ do Sul, domici- ENioo Siew,ert eI An\; Schmidf
iada e residente em Jaragua- Siewert. Ela, brasileira, solteira,
sinho, neste- distrito, filha de" do lar, natural de Jaraguâ cio
Herbert Dallmann .

e de Walli Sul, domiciliac;la e residente em

Drews D,allmann. Rio da Luz III, neste distrito, f,i-

Edital �1.778 de 16,01.19B1 lha de Alfonso Ernesto ,Julio
Kleemaj:lR' e de Ema KrueQ,er
Kleemar.Jn.

Edital 11.783 de 20'.01.1981

Có",ia reee9ida db cartório de

Schroeder, neste Estaào.
Odari NardeJII e
Glaci Teresinha' Ropetate'

Ele, brasileiro, solteiro, técnr�
co agrí:cola, natural de Rio do
Oéste, neste Estado, domioilia
do e residente na Rua Jerônimo
Tomasem, em Schroeder, nesfe'
Estado, filho ele Di01íl>isio Nar
delli e de Vildi Nardelli. Ela,
brasileira, solteira, industriária,
nab,.raJ de Jarag,uá. (ii� Sul, do.,.
miciliada e residente em Estrllr."· .

da l;tap0cuZiinho, neste distrito,

Coelho e de Leocadia de Sou-
za Coefho. Ela, brasileira, sol-
teira, operária, natural de J,ara

guá do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Curt Vasel, neSta
cidade; filha dá Aleixo 8assani

,

e de Maria Hilleshein Bassani.

Edital 11.779 de 19.01.1981
Valdir Dallmann 8

Roselí Rueclc:ert
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CONFIRA A HISTÓRIA ...

Bar" d.l'Ija�
'. HA 30 ANOS

-.-- C9m a data de 18-12�50 era pubJload� a Portaria n.O i,
assi.nada p'éla Mêsa da CAmara Municipal de Vereadores, srs.:
L��z de Souza" João Lúcio da Costa e Octa'Vilaho Tissi, "consi
derando renunciado, nos termos do artigo 31 da Lei Orgânicados Municrpios do Estado 'de Santa Catarina, o màndato do .\
Veréador Arquimedes Dantas que, dêsde o inrci'o dos trabalhos
'�iSlatl\ÍoS desta Câmará: em '1950; nãó compareceu, sem mo
tiVO '�uS�iflCado a nenhuma sessãX". 4rendo falecido o suplente
p,elo PSD, sr. R�berto Marquardt era convocado o' segundo su

pl�nte, sr. WaJter Breithaup't.
'

- Dia 15 ,de janeirq de 1951 falecia em São Paulo o in
dustrial João',M'IiI�catio, onde fora submeter-se a uma interven
ção cirúrgica. O extinto desaparecia aos 57 anos de idade,
deixando a esposa D. Cris�lna ,Marcatto e os filhos DOr.lal e Lo

reno. O sepultamento deu-se às 19 horas, no Cemitério local,
com grande acompanhamento, encomendando o- corpo o Revmo.

Padre Alberto, com, ,sentidas palavras de conforto aos

Iltingid�s por tAo ,rude e Inesp,erai:fo golpe.
_'_' O Presidente'da Çâmara publicava convite às autori

dades, Imprensa, rádio povo em ger,aj para o ato solene de

instalação 'da nová Cemara Municip�1 de Jaraguá do Sul, dia

31-01-51, às 15 horás, � ;er' ccnenturda pelos seguintes verea

dores: UDN (7) - Adolfo Emmendoerfer, Otaviano Ttssl, Ney
Franco, Mário Nicolini, Willy Gessner, Curt VaseI e Herbert Sch

neider; PSD (3) _'Walter Jark, Curt Hillbrecht e Alvino Seidel; ,

PTB (1) _ Oscar Meistér. Por seu turno o Prefeito Luciano De

marchi convida-w. às dignlssimas autoridades e o povo em ge

rai, para a solenidade de transmissão do cargo ao sr. Artur

Mül,ler, para dirigir o municlpio no próximo quinquênio.

•.. HÁ 25 ANOS
_ Contrato �ra a exploração de Serviços de Comuni

cações Telefônicas e Fo,:,ográficas era assinado entre a Com

panhia Tel�fônica, Catar.inen_�e e r8I Prefeitura Municipal de Ja

raguá do Sul" representada pelo Prefeito Municipal, Artur Mül

ler e ROdrigo Brasileiro de Azambuja Júnior e testemunhado por

Eugênio Victor Schm(}ckel" brasileiro, casado, economista e

contador, residente à rua Cél. Procópio Gomes" e Sérgio Thom

sen, brasileiro, casado, c�ntador, residente à Rua Harry Ha

dlich, nesta cidade de Jaraguá do Sul, aprovado pela Reso-

lução n.o 22, de 21-10-55.
'

- O Cél. vaSco Klopf. de Carvallho, comunicava haver

sido nomeado sub-delegado Executor do Estado de SItio para

os munlelplos de Joinville, Campq Alegre, São Bento do Sul,

Jaraguá do Sul e Guaramirim. O semanário ja/raguaense agra

decia a comunicação, assegurando ao ilustre militar e digno de

legado que, "da parte deste jornal, não faltará a colaboragão

para o fiel cumprimento das diretrizes traçadas para a censura

, da Imprensa".
_'_ O tempo erat de censura, mesmo. Até o dia 31 de Ja

neiro de 1951, deveri8:m estar renovadas' na AgênCia Postal

Telegráfica os registros de rãdlos e celxas postais. Os rádios

que não fossem registrados nos prazos legais, eram conside-

'�ados clandestinos. -' ,

'

__ Reanzav�-se- reunião na CAmara de Vereadores, pre-

sidida pelo sr. IVfario'Nic'ollnl e secr�ariada pelos verc:adores
Fidélis Wolf e João José Berto" e com as presenças dos srs.

Francisco Modrock, Augusto Silvio Prodoehl, José Pasqualini,
Eri'ch Batista Joio Lúcio da Costa e Raimundo Emmendoerfer.

'O sr. José �alSqUaf.ini Justificava o projeto de lei que dava o

noma de Artur Miíller à nova praç� mandada construir na vila de

Corupá. Discordava apenas da placa mandada fazer, que era

de esmalte e o orador querta uma de bronze, merecedor que

era o homEmageado, pois, "mandara construir a mais bela pf1aÇe
e jardim de Sainta Catarina". A Praça, foi Inaugurada no dia

22 de janéÍro de 1951�
,

•. HÁ 10 ANOS'

- A administração municipal, Mayer-Schmõckel fazia

um retrospectivo de 1970: nasciam 870 pessoas, ,454 do sexo

masculino e 416 do sexo feminino. 244 casamentos e 209 óbi

,tos. A munici;palidade fazia importantes doações: imóvel ao

INPS' Idem ao Sindicato dos Trabalhadores na Ind. da Cons

frUçã� e do Mobiliário e Centro Social do SESI. O movimento
burocrático acusava a assinatufla de 47 leis, 22 decretos, 52

portarias, 727 otrcios,expedidos e 635 recebidos, 42 atestados
, e 1.494 requerimentos. Na área da educação 1.068 alunos ma

triculados, sendo 550 femininos e 818 m'asculinos e·a promo
ção final de 851 alunos. Na construção civil realizaram 78

construções de alvenaria, 154 de madeira e 3 mixtas, totalizan
'do 235. 825 licenças diversas foram concedidas. No perlodo
de fevereiro a dezembro/70 eram recuperadas todas as esco

las municipais, recebendo todas patente e fossa" a fim de en

sinar aos jovens os princlpios de higiene, abri� aos alunos

das intempéries, Instalação da preparação da merenda,escolar
e cursos de atualização '(fos professores municipais. Na mesma

• oportunidade foram aplicados 2.813 tubos na zona rural, con

servaram-se as rodovias e a construção de 12 pontes, metade

de concreto armado.

I

I
I·

AUREA MOLLER GRUBe.
Tabelli '8 Oficiai do Reglstrol da

Prot_toa ,

- EDITAL -
Pelo presente edital de citação, pedimos aos

senhores abaixo re:acionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de alsuntos de
seus Interesses: " í ,

Altino Graff, Rua Águàs Claras, sln, nesta. Gui-

I
row ie Cia Ucfia, Estrada Rio da Luz r, nesta. João

IMachado, Rua Barra do RI,o, Cerro,' sln, nesta. Mau-
ricio os.ni Cardoso, Rua, Joinville, sln, n,�.&ta."

Nel- ,

son Dancker,'Rua SC 301 Km 26, Joinvilfe.- Nelson
Enke e Ari Enke, Rua Jaraguá 'Esquerdo sln, nesba.
Nérson José Dornbusch, Rua Augusto Mielke, n.O �,�
nesta. Panomar rnd. Com. do Vestuário Uda., Rua
Av. Mal. Deodoro da: FonSecii, 1309, nesta. Sigolf

-

Borchàrdf, ,Ruâ Victór ROSEttlbélrg, ri.� 69; nesta.'
.

.

.,._ Aélarzlra PIa", '�
. -,-

"

OfIciai IVJãrot:;,< �1 ,--

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNlelPAL DE JARAGUÁ DO ,SUL

DECRETO N.O 629180 .

, $.;plementa' oe anula dotaç6es do Orçamento Vigente.

•• 11'

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do �Sul, Estado
de Santa Catarina,- no uso e exercício de suas atribuições, com base na Lei
Municipal ,N.o 76f779 ,de 31 de Outubro de 1979;

,

DECRETA:,
,

Art. 1.0 - Fica aberto um crédito suplementar no valor d,e Cr$
230. 196,03 (üuzentos e trinta mil, cento 'e noventa e seis cruzelros e' três cen
tavos), para reforço dos proqremas e verbas abaixo dfscrtmtnadàs, constantes
do Orçamento Vigente, a saber:

'

"

" ,
'

Anexo I ....;. buadro A
0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301.03070212.004 - Manutenção das atividades da

,

Divisão de Pessoal •••••• , •••.•••••• � • •• Cr$ 13.579,53
,

0303 - DIVISA0 DE SERViÇOS GERAIS
0303:03070212.010 - Manu�enção das atividades da .

Divisão de Serviços Gerais ..•.•••••••• CrS 14.464;60

0401 - DIVISÃO DE EDUC�ÇÃO
,

0401.08421882.012 - Manutenção das atividades da redle mu-

niclpal de ensino de 1.0 grau .••.•••••• Or$ 83.977,06

0403 - DIVISA0 DE ASSISTi:NCIA SOCIAL
0403.13754282.021 - Manutenção das atividades da

Divisão de Assistência Social .. " •.••••••Cr$ 2.000,00

0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885342.034 - 'Manutenção dos serviços do

C.M.E.R. . o· ••••••.•••••••
"

•••••. Cr$ 44.174,84

0603 - DIVISA0 DE' SERVI'COS URBANOS
0603.10605752.035 - ,Manutenção dos serviços urbanos

. ,
,

j

de utilidade' pública " ...••••.••• ,. • •• Cr$ . 72.000,00
,

TOT A L '

....•..•.•••. Cr$ 230.196,03

Anexo II - Quadro A

0301 - DIVISA0 DE PESSOAL
0301.03070212.004 - 3.1.3.1 - RemunJeração de serv, pessoais Cr$ 13.579,53
0303 - DIVISA0 DE SERVI'COS GERAIS

0303.03070212.010 - 3.1.2.0 - Materia� 'de consumo . . . . . . . . .. CrS, 5.919,60
0303.03070212.010 - 3.1.3.2 - Outros .servlços e encargos ..... Cr$,' 8.545,00

0401 - DIVISA0 DE EDUOAÇAO ,

0401.08421682.012 - 3.1.2.0 - Matelrial de consumo CrS 35.005,70
0401.08421882.012 - 4.1.2.0 - Equipamentos e material perman. Cr$ 48.971,36

0403 - DIVISA0 DE ASSISTéNCIA SOCIAL
,

0403.13754282.021 ,.. 3.2.5.5 - Assistênc ia méd, hospitalar .... crS 2.000,00

0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM

0602.16885342.034 - 4.1.1.0 - Obras e inS:talaçõ� , Or$ 44.174,84

0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.10605752.035 - 3.1.3.2 - Outf10S serviços e encargos

' Cr$ 72.000,00
TOT A L Cr$ 230.196,03.

(

,

Art. 2.° - Para fazer face as despesas decorrentes do artigo an-

terior, fica 8II1ulada parcialmente a seguinte dotação do Orçamento Vi,gente, a

saber:
Anexo I - Quadro A

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.99999992.027 - Réserva orçamentária ..

, , .......•.. CrS 230.196;03,

• Anexo II - Quaciro A '

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDAIjE
0501.99999992.027 - 9.0.0.0 - Reserva de con'tingência ....•.. Cr$ 280.196,03

�
Art. 3.° - Este Delcre10 entrará em vig6r na data d!e sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário. '

.

/ Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 30 dias
do mês de dezembro de 1980. �'1�'"

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e 'publioado nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Ässilstência Social, aos 30 dias do mês de dezembro
de 1980.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

'DECRETO N.O 631/80
Suplemente e anula dotações do Orçamento VIgente..
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estad�

de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuiç�, com base na Lei

Municipal N.o 761/79 de 31 d�e Outubro de 1979;
DECRETA: -,. ,

Art. 1.0 - Fica aberto um crédito s�plementar no valor de Cr$

33.905,01 (Trinta �e três mil, novecentos e cinco c�uzeiros e um centavo), pa

ra reforço do programa e verba abaixo discriminados, 'constantes do Orça-
,mento Vigente, a sabel'l:

"

Anexo I - Quadro A
06ba - DIVISA0 DE SERViÇOS URBANOS
06ÔS.10655752.035 - Manutenção, dos serviços urbanos de

utilidade pública ......••• 1 � •••••••
; • • • • •• Cr$ 33.905,01

'Anexo II - Quadro A
0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.10605752.035 - 3.1.3.2 - Outros servi'ços 'e encargos .... Cr$ 33;905,01

An. 2.0 - O recurso para a abertura do presente crédito suple
mentar, é oriundo do excesSo d:e arreCadação apluado até 30 de dezembro
de 1980.

'

"

"

d
I

bl''Art. 3.0 - Este Decreto. �:ntrarä em vigor na (fata e sua pu 1-

cação, revogadas as disposições em conrárlo.
'

.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 30 dias
-

'

do mês de dezembro de 1980.
.

.
-

".... ". "._, - �
.

-,VICTOR BAUER Pr.efeito Municipal
,

' O presente Decreto foi registrado e publicado nesta Diretorl,a de,
Expedie�te, Educação e Assistên,oia'Social, aos 30 dias do mês de dezembro
de 1980;"

ASTRIT K. SCHMAUCH

SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA
VlEIRENSE

I
ASSEMBLéIA GERÀL .ORDINMIA

, EDITAL DE CONVOC�O ,

Ficam convocados todos os associados da
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA "VIEl
RENSE" para a As8embtéla Geral Ordinária a rea

lizar-se em sua nOVia sede social sita à Rua Ocr
na Matilde, s/n.o, nesta cldaid�, no dia 31 de ja
neiro de 1981, às 19h30min lern 1.a convocação,
ou meia hora após em 2.� convocação, com qual
quer nämero de lSJSSociad.os pl1eSenteS, a fim de
deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
, 1. Prestação de contas do exerercio de 1980.
2. Eleição do Conselho Deliberativo.
3. ' Eleição dá nova Diretoria.
4. Assuntos diversos de inter.esse da Sociedade.

jb-Jaragúá do 'Sul' (SC), 12 �I janeiro de 1981

WALTER BARTEL - Presidente'

-da- LAR Imóveis
AGORA- EM NOVO ENDEREÇO:

Av. Mal. DeocI. da Fonseca, Ga "Dom Francisco" ./13
Telefone (0473) 72-0510

"LAR VENDE II

CASAS:
Rua: Henrique Marquardt, casa de madeira

em bom estado de 9mx14rri, máJis abrigo, conten
do ainda um galpão de 8x10, oonstrurda em ter-
reno de 2m2 x 75m2.

'

Na lateral da Rua: Jorge Czerniewecz, 131,
magnrfica residência de alvenaria die 164m2 con

tendo 4 dormitórios, 2 BWC azulejados, Liwing,
sala d� :TV" lavanderi� varanda e abrigo p/auto
móvel, t'em terreno de 710m2 fazendo trenie em

20m.
Rua: Preso Epltâcio Pessoa; casa de alvene

ria com 2 pavimentos, contendo 7 dormitörlos,
excelente para ponto comercial, terreno beira-rio,
com 300m2 de área construfda,. Cr$ 2.600.000,00.

Casa de alvenaria nova, acarpetada e azule

[os até o teto, próximo Weg 1, terreno de 18x28
m2. Cr$ 1.250.000,OO�

lo 1

TERRENO:
Magnfflco terreno residencial, r..aglão calma,

de 418,25m2. próximo ao Clube de Campo Beira
-Rio. !nformaç_ na Lar Imóveis.

'

,

CHACARA:
Rio Cerro II .- Terreno com área de 151.499

m2, com ärea construída, casa de alvenaria com

150m2, ranchos de madeira, com 400m2 e uma ta
fona com 80m2.

"LAR ALUGA":
Rua: Joã9 Mard8ltto, 270 - Casa contendo:

mdradia, bar e pensão, ótim.o para ponto comer

ciai, informações na Lar Imóveis pelo, fone 72-0510

Terraplenagem Vargasl!
- de lido Domingos Vargas -

SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

-E-

Tubos Santa Helena'
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAL
Rua JO,lnville, 1016 - Fone: 72-1101

JARAGUÁ DO SUL -:- Santa Catarina

A segurança da sua compra ou da sua ven

da, uma garantia ,egura de Investimento.
Se voeI quer comprar ou vender um 1ní6-

,vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILIA
RIOS MARCATTO LTDA.

, EmpreendimeJ10s Imob,iliários
� ., MarcaDo Ilda.

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0186
JARAGUA 'DO SUL' - sb

Reloloariä'Avenida'
,

ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie çom j6ias e ,as mais finas sugestões
Cl

da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1. _ Até a presentei da- do completa reforma
ta, a Federação Catari- em seu Estádio. Pude

nense de Futebol, nãq mos constato8lr que es.,.-,

havia definido o "ca- ,tão s9lndo, colocados
lendário" para leste ano. alambrados, melhoria
Os Clubes estão recla- no gramado e, futúra
mendo com justa ra: .mente' construçãG- .

de

, zão, pois os prejuízos uma arquibancada. É

Ba"epen'di· e-B'andel·rantes" J'·oga'm d· 6 . �ão�de g'ràhd� 'monta, ,isso_ min�a, gente .. ,.
,

'. II, 'c:om os pl'ântéis, �com,- : Com ..e�fo_rço ,

e muita:

Na primeil1aJ sexta-feira de fevereiro, dia se'is, pletamente paradÇls. Â- dedicáção sa faz muita

Clube Atlético Baependii e Sociedade DespOl:tiva
'

liás, Hão é deI se estra- coisa.
'

.Bandei,rantes abrem suas temporadas futebolísticas nhar a atitud,e da FCF, ·4. _ DiretoJes do Grê-

, Estàdo de -Sal7l� ÓaJta�i�a _ _

de 81" jogando ami'stosamente no Estádio Max Wi- p,ojs todo_;aQQ_é a�m�� mio Esportivo Juventus

PR
' Iheim" às 21 hOl1aJS.

'

ma' ladamhl8l... At�., . esta-o lam'ent""ndo a re-

EFEITURA MUNICIPAL'-[)E .)ARAGUÁ DO SUL
..

'

co

. ' A,equipe! sãobentense dirigida ,pelo ex�técnico J;u� qU'an�o? ,�)t ,,' � ,tirada (e vend,a) da-ve-

DECRETO N.o'6321S0 t,
,. 2. _ ".. lastl'm,ável 'o nue Iha,arquiban"'alda. Pois

S I
' ,

.

, ve:ntinQ Paul� Silva, ,vem a Jaraguá dia $ul _s,aldar
I: .,

v

up ementa d���ções, do O�mento Vigente. .

' ,""<>tá ocorrt:>n'do no ,fu.. é a tal cOI·sa... a'dl··vinhar
, . compromisso enfrentando ao Baependi de Lul'8: Ma- ""'" l'"

: -''',' "_F! ��CTOfL BAUER,: Pre�elÍto Municipal . de Ja���:I!Já do Sul,' Estado: Iheiro� qu'e já reintciou' os trabalhos visàlndo a par'"
turo complexo I€lSport.i- ,e proibid'o.,Qu9Im pod�,

<I,e: Santa -Catarma, no uso e exercício de suas ialtribuições com base na Lei ticipação 'do cl_ube no. campeonato amador e- juve- vo-sGcial da -SocIedade, ,ria imaginar .que o ter-

MUJlieipal N.O 761/.79,de 31 de ,outubro de 1979;
,!- " .'

nil, este último, tido'como meta prlnc'ipal da Liga oe Desportos Acaraí. <rena não- iria, suportar

,
"

'

-1,'. ",
",.-,' ,DECRETA:'" .'.' / Jaraguaense de.- Futebol pal1B11981, cujos jogos, to- -Pasmém! Estão rouban- o peso da -nova.arqui-'

, , fi, I ,Art.��!1; -::-;. Fica aberto um, C?rédito_ 'suplementar n'o 'valor de Cr$ .d:�s, poderão ter como único, 'local de disputa, o pró- do, quebrandtG ,.janelas ,bancada!? Agora é tar-

.45.. 000,00 (Quarenta e cinco mit cruz,e.iras), 'para reforço, dos programas e pno azurra,-dada as exc:elentes condições.' árvores já' pl'a'ntadas S. deI

Velrba� abaixo disç:rirninadlas, constantes do Orçamento Vigente, .a saber:
.

,

O Baependi tem acelrtado jogos, embora sem dlalta pare:des, tá: le�antadast �. _ No p,r.óJimo, mês

. '," ,',; '"
" '. Anexo I _ Quadro A . defini,da, com_ ci Botafog10 de Canoinhas, Cru'ze'lro' ASSim, nao � Ipossrve1..� , ·tlnerê elelçõe$ D�it��ê1'",

�1P:1, _ CAMARA, DÉ YEREADORE'S' ,

r '-,",
" -

,

"..

·c',��a urg"eln"�:e d":e"poi'í-: . m' '10' Espo--+iVQ' Ju\t�n,_tu.s_,...J.
, ..,' ;c!;�_M���ran�':l,b� � �!9:Ilesta de Pomerode. I:

"

....., <ro, �

0101.01010012.0en _ 'M?nuteoçªo ,das -�tivi!fades' da cia.
'

.... :�. �,: �:: ..�.:;',
�

Quem �eráo;futuoo .p,r;�:':'
.

"",' .. ",. Câmarar,q�'tVere�dOréS' ::'. -. '. .. . . . . . .. .... Cr$ 15.000;00 . 3. _ A dinâmica direto- sidente. dô-, .Mofequ.e

02Q:1';- GAB,INE;1F, QR PREF�,ITO It �'1' ,.�";� :,'_ ':, • Corsos de' n.taça"o
'

B··-
--

R' "wriädo B,?tafo�o I=ut�b?� 1r,ãvesS(i)?:··'� moQ�-::
"

.02.<n.93070202.002 _, Manutenção .. ,das atividades do
a no, Ilrat�, io 't,;Qlube, � �rr�a,)de Rlor UINNNG .•. ,.fechBj. .. , __

'

'"e
' Gabinete."", .P"1fel� . ._. '" •.••. ,. • • . • • • •. Cr$ 90.000.00 O Beira Rio Clube de fab.. etária: l.;d� d�s 14h

Cerro.
_
esIá .. promoVOO)

. . .{Aritana)

,"

�- '" �
.. ;_ ,.<__ ,

' , í' '," )",... Campo tem aberta inscri� 30min'àg,18h50-minútos.
.
,

,
'

>'1'" '

i'r ,T;O T A � .,.,0' ..• �••••••,.;.:._, ,
••:., �., •••••• Cr$ 45'.OgO,00 .- ções' para vários cur.sos I; T,ambém no, dia 1')0ve de -OS':, J·O··gt:·r:O:,!\.!:S��"

-

_

"JiI��_. r�€,!;1iE''p',' ,

"_"

O
-,' > ,

... '-I .' ;:'
,

, Anexo '11.- Quadm A �, de' natação,' até o" dlilal'29 Tarço· inicia-se, <:) curso' ,.: UU " ,V·-

n
�01 - CÂMARA" DE -VEREADORES ._'

.

_
.

'- ,'; 1 "', oe lahêiro; ri� secrefàrià med!ey (quatro ,estilos).
!' �

t
'

�
-

011t1.01010012,001 r 3.1.3.2 _ Outros serviÇOS. e encargos' Cr$ 15.000.00" öo _Cfubé. apenas aos -aS: lendo a. disposição dos
O Joloville É� Cube. repres.ntantö·Oalarl-

o: - GABINETE DO PREFl'ITO. ..... '.. , soclados. O inJeio 'de am: lnferessàaós�vagaS; (las '. Aense na Taça de ","rGj or;janlzoda pela CBF -: a

'-

. .oao7020aOO2,. 3.1.3 ..
2 ,_ ,outros'S<)rviços e .encarges ,.... Cr$ 30'.000.00 1I0s. ,aar_� .

no .dla 02 dO .�nadOs '110." '.êMnos Qúe .·maior compeii!lií<> 1.�-91ubes:- �pós ter .Sldo der-

, " •• ',: �', "I" , rl"' ',< ,
..,; l� "

,

•
_ '�:'" ,1ev�reiri), p�� "t�nT;I:nó .n6 lã tenham efetuado' o 8-

rotado pelo- klt�rnac,lonal- de Llmelr,B:1'; do�:mnQo, P�(" .

•
.....

Ä
•

.

2'
'.' .. T O :r A L .. oo ••oooooo. Cr$' 45.000.00 .

dia 27, .' . _ ...'
. prendi.ado básico. As ins-

2 á 1 e de ter eRfrenládo q.III!fIa,lel,!, ao. V_o tj)i

I'
I

�� '�:. rt
....

� OS,'((�Cu,,sosrpara ,a abertura da presente crédito su- t;",S.ão ps,,§�gu,in��s,: n.� 1. crlçÕes para"' �sller'léurso 1 s'.'Gama;,ElIJlbas em SE(u Estád�� �ern �m�a sete p.a�J-

� emtmar'são"oriundos do �x<?� äe"'âtt1éC'adâçãd:a:pÓr:ado laJté 30 de,de m- -,A�rendi,2lalgem _ idade' vão âf'ér-ó'5t(fe�ariio: f
.

ds par,a t�ntar a s�a classific�çã� entre ,-os �te d�
1'1 ro_de 1980. >'1'''' "", f t,'�I':" i.','� -:,.' i

'" �,� - .. ' acima de 3 a 5 alios: cbmf, 'Täfs"'eUl'Sos''-#'"(flsam1)re- .s�a chaJVe (chave de d.e� equlpes, ,,�I')tran�o �te),

. .!_'..."',"" MooSJO'''_. Este 'Decl'élil< 'éIltrârá"em 'o,ljg", na data de Sua Publi-." . !5 . �gas; n.o 2 - Aprên-'. Parar � g�rotada Pl1'l''Iju- yola Nova (Gal· x.�EC. dIa 2.5, ?" 17 horas, .ro Está·

••v� revogadas'm ,dlsposições'.ÖIri cOntrAtk>;í ....,. .,' .• "I,.,gern - acima de'll e lurameí\!e Ing_ no
.... ,dIp �JiIIa,-Il�. em ,G01â",�; CO.lorado. (PR) x

, � ':''::'1'" .:.�aláold da Prefé!i� 'MúnJCiI!�l'de' daraguÄ do Sul. aos 30 dias
�o 01)00,' com • '25 ..vagas; �eclonado do clube. que JE':••d� 29. às 21 horas,:"o DUrival B�IIQ.e�l(YA ._"

m_ de.:c:Ie:ternbro :de 19ào. ',rW! "l" '"',,,{, t (' 'e rr.� ,3 -:- Aprendizavem -- .,or extensão, 'W:Pre�l')ta C�r�tjba, JEC x l�ternlaJC'�onal, (RS), dtai'71.0 d.8! fev.e-

'" ���.,: :.�C?,T.OR i3AUEI'I • .' '.'>' � ":' .

•

Prefeito Munk:lpál ..c.' ," ,�: ...�çl'l!á: d� 11'",,0.. 20va: o Munlofplo. � waJo. I' -t""�i à",_, II,horas. no . ·ifmestão"; P�nt" Preta �l

�
.;

. &:p�li1�e De��et() lfoi teg��rad� e publi,<!lado nesta'Diretoria de :1 �!��",�l�pen,rv�!;s�,I'P: t.�:-' çamen� a mat�r':' �xJ'r�� J'iP, '�!fl,f4/�2,� àS.,21 hOIa&, no �olsés ,Lurarelh"

1�..��Ed��� � As��>nélä:!!o:'''lI. ���O .d� do m�.� dez�mbro' �����%�toM·�ff��k��.::O�;'!:� :r .��: 'r:�=:;�:;A�:��;?;�:r:��('
,

;A-SvR4Tt,K�" SCHMAUCH Oiretor.� ,
para Jovens acima dei, 121 med'àlh'a's'. ,_..

' ; 'c'bónforme::" tJf=ç,� dll3,. 19!9�� ��;�\�:,:,N�r��;'�p: Ernes�a(i)'le, Ban,,�,�

_-:-_....

"'

.....;...;:'�Fi
" . aros..--OS�,�orar,(i)s :sãd�,a'l-

\

-vemj;Qct'lJÍre.nâo '''nO'5, ulti�" ;(R�) "� JE9, ,dIa �1, ��l21tl,15mml., ,no.. 'Est,ádio.;M<l
"ldi�O�i,p�ntro, éfe" 'qáde mbs linôg;

. ,,'
..(Bonlt8o, Rlode Janeiro.

' '

. '"

,�. ' ' '. ,';c.

,;, :x\
\

IChavàt��, .. ,q�,��'.;. CJlravan
Financiados .em

• Camioneta)

,1,8 meses
.. .. 30o/odeantrada

'

em Emm:eodörfer,Com. de Veículos/Ltda'
•

•
,

Av. Mal. Deodoro (em fren.. i la"" Matriz)
Fones: 72-0060 • '72-0855 ...-J2-0ee8

. ....
*-.

arevrsao 'de' seu carr-o antes
.

.': de sair de férias
, -

.

Dispomos de álcool&idratado p.r��� v:�ul�
Estado, da Santa .Oatàrlna I

,

PRE�EITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
DECRETO N;o 630/S0

'

Suplementa e an,.l. dotações do Or�nto Vigente:.

VI�TOR BAUER, Prefeito Munic.ipal· de Jaraguá do Sul, Estado
de �8J�ta ca�arma, no uso e exercício de suas atribuições, com base na Lei
MUnicipal N. 761/7:9ße 31 -de Outubro ·de 1979;

Art 1 o .'
DECRETA: .

. ,
- Fica aberto um cr 'd't It'

323392621 (T
A

'Ih-
'

e 10 sup emen ar no valor de Cr$
'.' ,

. res. rm oes, duzentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e

s.els: cruz.el�s !� vinte e um centavos), para reforço dos programas e verbas
abalxo dlscrtmlnadas, constantes do Orçamento V· t sab

'

. .

. Igen e, a sa er: '

,

Anexo I - Quadro A
.

0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇÃO
.

0401.08462242.019 - Despesas com a raallzação dos XXI Jasc Cr$ 2071 96689
0603 - DIVISA0 DE' SERViÇOS UR-BANOS .

.' . ,

0603.16915752.037 - Manutenção oos serviços relativos a
vias urbanas .

'

"

Cr$
0603 - DIVISA0 DE SERViÇOS URBAN�S''''''''''''''''''

. 440.623,82

0603.16915752.037 - 3.1.2.2 - Outros serviços e encargos
0701,- DIVISA0 DE AGRICULTURA
0701.�9512691.017 - Extensão e implantação de eletrifica-

ção rural ,............ Cr$ 721.335,50
TOT A L ".................. Cr$ 3.233.926,21

Cr$ 440.623,82
.-

,

_' Aflexo II - QUADRO A
0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇAO,

'

"

0401.08.i1-62242.019, - 3�1.2.0 :. Material de consumo .. : Cr$ 251.979,84
0401.08462242.019 - 3.1.3.2 - Outros serviços e encargos Cr$ 1.819.987,05
0603 - DIVISÃO UE SERViÇOS URBANOS .

0603.16915�52.037 - 3.1.3.2 -: Outros serviç�s e encargos ... Cr$ 440.623,82
.0701 - DIVISA0 DE AGRICULTURA ,0<'\..""'"
,

0701.09512691.017 - 4.1 '.1.0 - Obras e installações
'

Cr$ 721.335,50
TOT A L·. . . . . . . . .. Cr$ 3.233.926,21

-;r
,

I, _"Art.�2.0-_' Os recursos pa ra a abertura do presentei crédito su-
p embentar sao orJundos do excesso de arrecadação apurado até 30 de de-:

u zem ro de 1980. '.'

_

Art. 3.0 _ Este Declfto entrará em vigor na data de sua publi-
caça0, r�ogadas ,

IB$ disposições em' contráric).
A

Pal�oio da Prefeitwa Municipal de Jaraguá do Sul, aos 30 dias
dq mes de dezembro de 1980. :

,'" ,

VICTOR BAUER

,

Prefeito Municipall
.'
'I •

--

'

,

.

,. .? ptesente Decreto foi' registrado e pUblicàdô l1esta Diretoria de
Expe€l'lente, Educação 'e Assistência Social, aos 30 dias' do mês de dezemb'·.......

.lIq� 1980., '. '1 ,',.
.

,

l' /'"

.::..
" '

.

" ,

ASTRIT K.' SCHMAUCH
Diretora

-, /.

.

Em< reunião ocorrida cargo, diante da manl
no- Kaffee Hl8Ius, reunin- festação de apoio que o.

, do os desportistas! Va- grupo presente lhe ma
lério da Costa, Milton nlfestou, promovendo a

- Adolaf'Stange, :Eciluardo contimJidade·de um tra
Schmidt, Alcione de balho iniciado há alguns

\

Simas, Ivo Ersching, 1- . anos com Louriv.al'Ro
valdo Sacht, Ivo dos thenberqer e que ser

Anjos' e Flávio José· ve de modelo às de
'Brugnago, editor de es- mais Ligas do Estado.
portes do CP, ficou pra-
ticamente -. ábertäda a A nova diretoria ob
nominata dos elemen- servará também com

tos que irão compor a vigor a questão "arbl
nova diretoria da Liga tragem", para que, não
Jaraguaense .de Fllitebol venha ocorrer pröble
de, Salão para os pró- mas quando dia; realiza
xiroos dois taIflOS, estan- ção dos Campeonatos,
do acertada a elelção principalmente com re

do atual vice-presiden- lação a mudança de
te e técnlco do seíeclo- árbitros e barrdelras,
nado jaraguaense da momentos antes das
modalidade, Alcione de partidas.
Simas; pare a presidên-
cia da entidade, 'como
candidato natural. BALANÇO FINANCEIRO
A leleição para presí-. O ativo e o

.

passivo
dente .e vlce, dar-se-à da Liga Jaraguaense
na assembléia gerar de Futebol de Salão, de
dia LJFS, no

' dia 30 de acordo oom o balanço
janeiro: Alguns earqos gleral encerrado em 31.

de dlretorla já es�o a-
. 12;80, totalizam Cr$ ..

oertados, ficando. com 95.232,81. A entidade
Ivo Érsching' a tesoura- possui em calxe Cr$ ..
ria e a secretaria-exe- 68.365,47, tendo a rece

cutiva e com Ivo dos ber de mensatldade de

Anjos a díretoria ad-·· quatro clubes Cr$ .. , ..

fminf$trlaltiva.' Milton 8.500;00. As receitas

Stang'e, Eduardo Sch- que totalizaram ano

midt, Ivo .Kaufrnann; pessadc Cr$ 348.529,00
Lourival . Rothenberge-r, são oriundas da venda
dentre outros, assumi- de ingressos, Insert- .

rão igualmente cargos ções e
. transferênci1as·

dentro' da nova direto- de atletas, filiação die'

ria, com o apoio do a- �Iubes, m�nsalidades,
tual presidente Viailério multas, taxas·, de arbi

da Costa e. do diretor tragern, subvenção da

tesoureiro Ivaldo Sacht, Prefeitura, sUbven,ção
já manifestado.

-

da Prefeiturá,", pal1ai QS

Valéria e Ivaldo não Jasc e rendas diversas.

.assumirão cargos, mas

co1abo-rarãQ com a li
ga.'

.

Campeonato" ,Brasileiro de Karl
Pela menos quatro pilotos éatarinenses já confir

maram suas presenças no XVI Campeonato Bras,i:
lelro de Kart :_ COPia Ban90_ Econômico, que será

realizado em Salvador, Bahia, die 16 a, 22 de fevere1i

ro próximo e que contará com a presença dos me

lhores klartistas' do Pars, entre eles o vice-campeão
mundial Airton" Sen!aI. A representação catarinense,

que poderá ser ainda aumentada, será constituída

pelo atual campeão eSt�!ual, Renato "laspolini, da

equipe Raja e C!aJmpeão" estadual da 3.a categoria e

pela reViellação da temporad'a de :1980" o piloto Sér

gio Sooreppa, de Guar�mlrtm e que def�nde a eqUI.
pe! Estofados Mal'lnês «;fel Jaragu,á do Sul:

'�
.

. '''''' r.�.. '

. Uma.s e Outris

Foi enunciàda" 'no final-'
dEf'semana.. em Lages, '$

) supressão dos Jogos . Re

gionais Q a sl}a substitl,ll
Ç&O por um slstema cíassí-

'fi�t,6rio por, modalidade.
Esta.a ,pr.ir:tclp�1 .ilter�ç�o
para os Jogos Abertos
deste ano que set realizai
rão em Lages, no mês de
outubro. Em entrevista à

imprensa, p secretário Jú

HC?' C�r justificou a me

dida aleg,�ndo uma redu

ção de custos. O sistema
abolldo acarretava maio
res ônus tanto para a Se

cretarla de. Cl:Jltüra; Espor
te e Turismo como para o

munloíplo-sede dos Jogos
Abertos e também para

, todos os demais munlcl

pios Plarticipantes.
,Desta forma, Jaraguá do

Sul, que realizou os IV Jo

gas Regionais-Norte em
1979 e que pretendia se

dtá-los este ano, aprovei
tando a infra-estrutura es-

portiva deixada pelos"
JlaISC' no ano passado: per
deu a oportunidade' die
promovê-los.
O novo sistema _ ex-,

ceto para o atletismo e a

natação :.....; 'claSsificará 18

equipes da ,seguinte for
má: as equi:pes qua nos

últimos Jogos Aberfos (de
JaFliguÂ 'do SI)IY' tenhálm
obtidos 'até o séxto lugar
numa detenÍ1lna(Ja madá1i
dada estarão' auton'l,atica

.

mente clasSificadas p811'8
os Jasc de Lages� o mu

nlcrpio-sed� também;,e os

demais disputarão entre
,sr as outras nove vag,as.

Júlio César disse que o

sistema classificalório por
modl8l1l,dade integrarA à

disputa praticamente os

197 munlcfpios do Estado.
,

Serão expedIdos convites
aos 191 não classificados
(talves em duas' ou em

três etapas) para disputa
rem as vagaIS restantes.

Provavelmente cada mo

dalidade 'será deoidida ém
cidade diferente, para evl

.tar a concentração numa

única, à semelhlança dos
'

Regionais.

Para a natação e o a

tleUsroo, o critério adota
do será 'a tornada de (ndi-,
ces, :�

No enoantr-o,- foi de
fendid:al a continuidade
regular da expedição
dos Boletins· Oficiais,
"de grande importân
C'ia," bem como,,· de
uma 'equipe d'e trabalho
coesa como esta�que
se form:ando, fazendo
com que Alcione, antes
relutante, aceitasse o

ANO ESPORTIVO
,A Ugà J�uáguaerise
de Futft�ol de Salão
deverã ence"rar no dia
31 de janeiro, sábado à

tarde, o Jaina esportivo
de ,1980. A programaç'ãci
foi discutida em parte
no encontro realizad'o
na semana passada à
esta semana, todos os

detalhes' foram ultima
dos" quinta-feira à 'noi
te.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�OMANDO N 1\...
,. - COIII a, prodUçIo de dÓis mith6es" 797 init �

803 untdacles, em 1980, o setor ldIe bicicletas cresceu
51'% em refaçi"o ai 1979, quando foram fabricadas um
milhão,· 846 mili e 427 unidades. Os dor. principais ta
bri....., a CaI6f e a Monalk, que delém mals cI8 90
por cento do mercado, consideraram o ano passado
"muRo bom". PIMa eere ano, em virtude das dificulda
des creidilícias e' dos Juros muito altos, eles acreêlilfam

, que o setor crescerI, no máximo, 50%. Ainda sobre
·

esse efidenfe meilo Ide locomoção: Segundo dados tor..
necldos pelo departamento de vefculos de duas rodas
do Sindicato dai IndUstria de Materiais e Equipámenltos
Ferroviários e RodOvlirios, e81as foram as produções
(e vendas) de bicictafas nos últimos an.os: 1975 - um
milhão, 196 mil e 900; 1976 - um milhão, 545 mil e
500; 1977 - um milhão, 656 mil e 100; 1978 - um
milhão, 600 mil e 620; 1979 - um milhão, 846 mil e
427; \880 -.- dois milhões, 797' mil eI 603. Estimal-se

.. "
que eXistam hoje no Brasil, 13 milhões de bicicletas.

-*-
2. - Com a presença do governad'or Jorge Bor

nhausen, será assinado no próximo dla ,28 de janeiro
o oontrato de construção do Hospital Regional de Jo
inville. A solenidade será às 9 horas no próprio local
da obra, 'no terreno doado pela Fundição Tupy. De
acordo oom o contrato, a empreltelrá HO Construções,
terá prazo de 550 dlas

.

úteis após a sue assinatura
para a construção. Cumprindo' este organograma, o
Hospital Regional será inaugurado durante a adminis
tração Jorge Konder B'ornhausen.

-�-
3. - Os proprietários de veículos com placas de

final 1 'receb8iram �is quinze dias de prazo para o
pagamento. da primeira cota (ta Taxa RodoviáriaJ Oni
ca, ficando a data prorrogada atij o dia 30, conforme
decido da Receita Federal.

-*-
4. - A metade dos 24 milhões 460 mil 229 tra

balhadores orasileiros com carteira assinada (49,5 por
cento) ganha até dois ealárlos mlnlrnos e tem apenas'
o curso primário; enquanto que apenas, 1,6 por cento
deles - 39,1 mil 364 recebe acima de 20 salários mí
nimos - conforma divulgou a Assessoria Econômica
do Ministério do Trabalho, com base na RAIS' (Relra
ção Anual de Informações Sociais) relativas ao ario de
1979. O salário médio da massa trabalhadora brasi
leira é, atualmente, Cr$ 20 mil 260 cruzelros e 60 cen
tavos. (3,5 salários mlnlmos), e o salário mínlmo mé
dio (lnolulndo o 13.0) foi, em 1979, Cr$ 2 mil 387 cru-·

zelros, ccnsfderando-se os salários mlnímos .regionais
e os aumentos anUlais do salário. .

.-*-
5. - E dos 24 milhões 460 mil ,e 229 trabalhado

res brasileIros com carteira de trabalho, 2 milhaes 812
e 925 (11,5 por cento) recebem menos que um salário

'.mínimo, 'participancfo com 1,7�r cento da renda 88-
lariat do �rasil. Outro dado interessante que Si . ui-
_

se mostra é que 4,79 por cento da população assalà
.

riada urbana é analfabel'a, 18,53 por cento tem (, primário ineompleto, e� 26,32 �r cento tem o. primário'completo; 11,99 por cento tem o, ginásio incompleto:Assim, 57,63 por cento dos tra�lI1Mfores brasileiros,tem apenas o primário completo. Com curso superiorcomp'eto existem apenas 6,90 por cento dos trabalha,
dores, enquanto 3,29 por cento ainda' nlo coneluiram
C). CUI'SfQI universRã'riO. Já OS trabalhádores com curso
ginasial atlngam uma �!Xa de 16,24 por Cento sobre a
massa ativa e somente 11,89 por cento concluiram\. o
curso colegial.

-*-.
6. - Começa segunda-feira, dia 26, no Salão Pa-

roquial da MaJtriz São Sebastião, o curso "Desenvol
vimen�o. do Poder do Pensamento Positivo", tendo co
mo minIstrante o Professor Tarsizo de Oliveira do'
C-en�ro Ca!arinense..,de Estudos parapSicolÓgiCOs: de
FlOrianópolis, O curso vai de 2a. a 6a. feira, .das 19'às 22h30min.

..:...*-
7. - Nos prlmefros 15 dias de 1981, os garlmpoâde Serra Pelada e da região do rio Tapajós, no Ama

zonas, produziram 501 quUos de ouro, e __ númeroêfeverá triplicar' quando passarem as chUvas de temp0.;rada, possivelmente ai partir de maio. Em 1980,· foram,recolhidos 9.8'47 quflOSI de ouro somenllei nesSas duas· áreas, adquirido ao preço in@dfo de Cr$ 850,00 o gra-..., em Serra Pelada, e Cr$ 860,00 no.T�6is. '

-*-
8. - 9 Projete Jaraguá, Iniciativa pioneira no Bra.:

sil e que vem suplantando todas as expectativas, seré:'
reiniciado em fewrelro, quando serão realizados três
módulos: "Planejamento e Controle da Produção" (028''OS)" pelo Prof. Murllo·Rosa; "Administração de Car-

.' gos e Salários" (,18 a 20), pelo Prof. Gilberto Dias e,"Incentives Redutfvels do Imposto de Renda" (23 e 24),
a cargo do Prof., Alfredo Cardoso. O "Projeto" está
sendo desenvolvido nas d�pendências do Sesi e tem'
sua oonclusão prevista para novembro.

-*-
9. _;;, Uma boa· notfcla para quem aplica em Ca-

derneta de Poupança': Com o INPC em ascensão, é
possl'vef' que a correção mOrMüria de abril repita fide março - 6,5% - hlp6te8e �'que a acumulada·
no trimestre 81�nçarla 19,1% e a remuneração dEi
caderneta ide poupança creditada aos Investidores no'
dia 1.° de abril, flcarla:em 20,6%, Inciufnd� os Ju-.

ros 'do trimestre•.

,
.

Ecfiçio n.O 3.121 - 24 a 30.01.1981. Preço do Exemplar: Cr$ 15,00

10. ;_ Jogando na tarde de domingp no EstádiO"
Eurico DUWe, em Rio da Luz I, p G'�êmio Esportivo
Cruz de Malta local empatou a' 2 tentos com o Flo
resta Futebol Clube, de Pomerode. Na primeira etapa,
'marcaram Milton para o Cruz de Malta e Silvino ä
equipe visitante, e na fase complementar Milton e Pi
nula ,encarregar�m-se de dar cifras definitivas ao mar-

êãdor. Foi um grande jogo, apeSar do tempo ruim
>'nãQ ter permitido ,a ,8ipres�",ta�,ã9;técr;lica das equipes"

�is:apurada. .,' ,,: ,;'!;;.;�'f1":.
,

A caracterização da' população laraguaense

fRenascendo

A equipe técnica da
Prefeitura Municipal de

J1araguá do Sul, contan
do com o apoio do Ga
binete do Plan.e1amento
e Coordenação Geral e
da Secretaria dos Trans-
portes e Obras do Go-,
verno do Estado de
Santa catarlne, tendo,
em vista a inclusão do

munlctplo no Programa
de Apoio às Oapltals e

Ci,d!ad�s de Porte Mé-

'dio, elaborou' em mea

dos de 1979, o perfil da
Cidade, Programa de
Investimentos urbanos
e Perfil dos Projetos a

presentados a Empresa
.

Brasllelra de Transpor
tes Urbanos, para obter
recursos da esfera fe.:
deral e/aplicá-los

\

no

setor de transperre ur

bano.
E dentro do perfil da

cidade, um ,rtem ratra;'
ta a caracterização da

população [araquaense
de forma objetiva mos-

, tràndo alguns aspectos
"as variáveis dernoqrá
ficas do Munlclplo, ten
do como uma das con

sequências do rápido
crescimento populacio
nal o' impacto sobre as

neoessidades de saúde
educação e emprego:
"Em 1950,' a popula

ção do munlcíplo era da
. ordem de 19.886 habi
tantes, .�tando 13,8%
radicados na área ur

barra. DelZ anos depois,
ou seja em 1960, Jara
guá do Sul contava com

cerca ode 23.197' habi
tan.tes, dos quais 18,9%
habitaVa o centro urba
no.

Liga Jaraguaense de Futebol de Salão
EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Ordinária

O presidente da Liga 'Jaraguaense de Fute
bol de Salão no uso de suas atribuições �sta
tutárias, oonvooa os presidentes de clubes ou

seus repreSentantes credenciados, para reuni
�em-se em Assembléia Gera,! Ordinária, .

a reali
zar-se nas dependências do Bar Marabá, sito à
Rua Joinville, nesta, no dia �O de janeiro d�
1981, às 20 horas, em primeil'1a t::onvocação, ou

meia hora após com qualquer número, par.a de-.
lit:>erarem, sobre o segulnté:

ORDEM DO DIA

1. prestfJção de oontas do exercrclo de 1980.
2. Ele,ição da nova diretoria pata 1981/82.
3. Assuntos diverSos.

�
,

,

Jaraguá do Sul,� 20 de janeiro d� 1'981 .

VALI!RIO DA COSTA
,

Presid�nte

"Em 1970, o censo

demogr:áfico registrou
cerca d� 30.262. habi
tantes no espaço geo
gráfico do municrpio,
oom 48,8% da popula
ção ocupando a área
urbana.
"O processo de urba-

"Meu caro Diretor.

U o seu S.O.S., ;em forma
de apêlo à oomunidade
Jaraguaense. Indo de en

contro desse apêlo, aqui
de Florianópolis, estou
lhe enviando a importân
Cia correspondente 181 1
ano, pela assinatura que
oortêsmente me tem en

viado. Npo acredito que
os industriais e comerci
,antes' desse important9'
municfp;o catarinense e
sua- comunidade, Vie1riham
deiX!air morrer o Jornal que
já viu nascer três gera:

nização nos últimos 20
anos vem se mantendo
a nível cresoente, po
deádo-se prever que, no
fim da. presente déca
da (a de 70), cerca de
64,7% da população
estará fixada no cen
tro urbano. A taxa de
cresclmeeto eleva-se
decênio por decênio.
A' mals elevada regis�,
trou no decênio 70/80,
com a expansão I

do
parque fabril de Jara-
guá do Sul. '

,

"A densidade demo
gráfica de Jaraguá do
Sul é de aproximada
mente 75,24 habitantes
por quilômetro quadra
do. Com a expansão
das indúsrias, a densi
dade demoqráâca ores
ceu em 1 ,38 em dez a
nos. Como o processo i
migratório permaneceu
intenso, em 1970 Jara
guá do Sul contava com
.cerca de 54,30 habitan-
tes/Kmz.
"A migração no sen

tido rural-urbano con

tribui significativamente
para o aumento do vo

lume' populacional da
cidade, isto em l'18JZão da
atração que exerce em

termos de uma maior
oferta de serviços e de
melhores perspectivas

'

de emprego, sobre as

populações rurais. No
Municrpi,o, a migração'
do quadro rural para o

urbano tem se proces
sado de- forma bastante
intensa. Em 1950, cerca
de 86,2% dos habitan
tes estavam 10caliZ'ados
no meio rural. Já no

._ cer:lso de '1960, o- meio
urbano ·passou a contar
com 18,9%. Em 1980, o

.

quadro inverteu, com

64,7% passando a Vi
ver no meio urbano, se
gundoP �sti"!ativas da

época (1979).
OUTROS DADOS
De acordo ainda coril

o "Rerfil da Cidade", o

crescimento e dístrlbul
ção da população por
id,ade e sexo, tem con

centrada na faixa etária
de 5 a 9 anos 181 maior

'peroêntagem, ou seja,
14,8% em 1960 e 13,4%
em 1970 e 1980. A me

,

nor 'situa-se 'na faixa
etária além dos 70 anos,
com 2,5% da população
[araçuaense,
Já ,81 distribuição de

:empregados por .setor
de economia, em 1978,
segundo o· Departamen
to de Tributação da Pre
feitura Municipal era

formada em 26% no se

tor primário, 61% no

secundário e 13% no

terciário, para uma po
pulação economicamen
te lativa de 15.962 (estl-

, mativa de sub-empreao
de 1979), sendo 73%
dos empregados traba
lhando em empresas dê>

terceiros, 0,33% são au

tônomos e 26,67% de
estudantes I domésticas
e outros fora do merca

dó de trabalho.

O "Perfil" revela ain-
.

dai que, no setor habita- .

cional, dentro do regi
me de ocupação dos
dorntcülos relativo a

1979, no centro da ci
dade, 49% dos jaraqua
enses moravam em do
mlcíllos próprios, 39%
em alugados e 12%, em
ouros;. em Nereu Ra
mos, 50% dos residen
tes moram em casa pró
pria, 37% em alugada,
e 13% em outros, en..,

quanto que na Barra do
Rio Cerro, 52% da pc
pulação tem domicUio
próprio, 40% alugado" e

8% eril outros, dando
um total geral de 9.521
domicrlios, sendo 4.710,
(49%) com residência
própria, 3.697 (39%) a

lugada e 1.114 (t2%) -
"outros" .

das Cinzas- • •

ções de um nobre povo reio do Povo"'rpor várias
que tem dado a Santa Ca- décadas de sua exisfên
tarina, valorosos filhos, cia, consi'derando-o um

nos seus vários setores dos melhores jornais da'
culturais. A pUlança d� imprensa do interior cata
sua indústria,' que contri- rlnense. Graficamente
bui acentuadamente para bem feito e jornaUstica-'
o desenvolvimeno e eco- mente' um dbs melhore!?
nomia do nosso Estadó', Em razão �o exposto, ca":'
.constituiu destaque nacio- ro diretor, certo estou de
nal e internacional. O jor-'

que o seu apêlo, terá guanal é um" verculo de inte-

gração social e órgão re- rida nos corações do po-
.

. presentativo culturalmen- vo in·tegrante da comuni
te de uma oomunidade,
melhormente qUiando edita-
do em um muniorpio do'
inter:iol., Conheço o "Cor-

dade jaraguaense. '. Espe:
re e verá. Cordialmente.
ISiS. DoraléCio SoBres".
N.R. ,_ Doralécio Soares
é o Presidente da Comis
são Cata;rinense de' Fol

clOre, abrigada na Casa
da Culturra, 'na rua Terleri
taSilveira" na Capital do
Estado. A ele somos mui
to agradeeidos. Em maiol
80 l;e,"viou�nos o 32.1Q nu
mero do BoletIm da 00-

mis�ão Catarinense de

Folclore, com a seguinte
ded�atória: "Ao Jornalis--Ita EugêniO Victor Schmac
kel, um pouco dos nossos

estudos sobre o Folclore'
Catarinense. "MINGUADO

,

POR FALTA DE VERBA".
Doralécio. Esse gesto, 00-
l'1alécio, nos honra �obre
maneir.a .. DEUS lhe pagueI

_, CONCURSO, PARA ESCOI-HA.DI;
AULAS EXCEDENTES

catendárlo • Escolha de VN.n:� 27 • 2&01.

Loeal: sede da 19a. ueRE - Av. Getulio Vargas, 10

21 08.00 às 08.Práticas Agropecuárias ••..••••.••••••
Práticas Indl:Jst�lals .••...•.••.••••••• 27 08.05 às 08.1

Iniciação para o Trabalho (LP.T.) •... 27 08.10 às 10.1

Educação Artfstlca - 2.0 grau .•.•.... 27 10.10 às 10.1

Educação Artfstlca - 1.0 grau ..••• ,. . • 27 10.15 às 11.4

Biologia e Programas de Sa6de •••.•..•. 27 14.00 às 14.1

Ciências e Programas de Sa6de ••.... 27

Qufmica •.......•...•.....••••• :;.... 27

Direito e Legislação ••.•..•..••..•..• 27

Estat(stica ,......................... 27
21.
27

Economia e Mercados •...•.•. .:. .....•

Fundamentos Biológicos •..•..•.......
Fundamentos Soclol6gicos ••••.•.•... :

27

Estrutura e Funcionam. do Ens.-1.0 g!r&u 27

Inglês - 2.0 grau .........•... ,..... 28

Inglês - 1.0 grau ..•.........•• � . • . . 28
Ungua Portuguesa e Llt. Bras, - 2.0 grau 28

Ungua Nacional _.. 1.0 grau ....••.... 28

Geografia - 2,0 grau .. , .. ,.,........ 28

História - 2.0 grau 28

História - 1.0 grau ....••....•....... 28

O.S.P,B. - 2.0 grau ....••.•.••.••••. 28

Materrática ,,- 2.0 grau 2'8.

Matemática - 1.0 grau ,.... 28

Educação F(sica - 2.0 gr�u .......•. 28

Educação Ffsica - 1.0 grall' 28

A Portaria que baixa normas para o CONCURSO DE
AULAS EXCEDENTES,' encentra-se afixada no loca
de escolha de vagas.

Grêmio Esportivo
JUVENTUS

EDITAL DE CONVOCAÇAO
,,-,

Pelo presente, vimos convocar o Conselho
D,e1iberativo do Grêmio Esportivo Juventus, pa
ra participar da Assembléia G��al Ordinária, a

realizar-se' no dia 27 de fevereiro de 1981, às
20 horas, em SlJl8J sedei social,' Jaraguá Esquer
do, nesta cidade, pal'1ai deliberar sobre a seguin�
te

ORDEM DO' DIA
.

1. Aprovação das contas do éxercroio findo;
2. EI,eição da Diretoria; �

.

3, Assuntos gerais de interesse do'Clube-.

J'araguá do Sul, 22 de ja,neiro de 1981

LORENO ANTONIO MARCATTO
Vice-Presidente do Conselho DelibeJ'l8J1:ivo
«

•
ORAÇAO AO DIVINO ESPIRITO SANTO

Esprrito Samto, Vós que me esclareceis tud�, �ue,
iluminais todos os caminhos para que eu atmJa o,
meu id,eal. Vós. q�e me dais o dom di'{ino de per-.
doar e esquecer o mal que me faze!11 EI que todb�
os instantes de minha vida estais comigo, eu quero
neste curto diálogo agradecer por tudo, e con�rmar
mals. uma 'vez que eu nunca quero me separar de
Vós, por maior que seja a_ Ilusão material, n�o será
o mrnimo de' vontade que sinto de um dIa estar
convosco e todos os meu_s Irmãos na glória perpé':'
tua - obrigado mals uma vez. � pessoa d�verá fa
zer esta oração 3 dias seguidos, sem dizer o pedi
do. Dentro de 3 dias será alcançada ,a graça por
mais dif(cil que seja. - Publicar assim que receber a
graça. - Agradeço graça recebida. - I.C.B.

STREBE QUER JORNAL DIARIO
.

"CORREIO DO POVO"
já faz parte da história
de Jaraguá do Sul, pela
sua -longa' existência"
regularidade e tradição
seria uma infantilid/ade.
Desconhecer os servi-'

.

ços que já prestou e

presta aos munrcipes
seria uma prova eviden':;
te e palpável de inge-

Ao tomar conheci;;
.

nUidlade.,
"

mento da publicação, Manifesto, pois a mi

tlquei
' .

'profundamen,t�
.

'nha irrestrita e total sO-.
indignado pois o trtulo lidariedade ao "COR
dado à entrevista não REIO DO POVO" e ao

, ;espeJha
.

o pronuncia-: seti competente Dirétor
mento feito ao repórter, porque confio numa so- •

- mesmo porque, 'seria lução plausrvel. e calJSf
uma incoerência da mi- de equaGionar o impa&
nha parte querer que o ' se, qual seja, o de ver o
"CORREIO DO POVO" povo jaraguaense priva
fQsse editado diaria:- do de um meio de co-

'mente, visto já encon- munjcação que leVia as
trar dificuldades em cir- Informações e a cultura
cular semanalmente, se- a tantos 'lares catari
gu.ndo o S.O.S. do seu nenses e, também de
-próprio Diretor. outros Estadbs brasilei- f)

ros.

Concordo e reafirmo' '�HORA DE COLA-
parte do texto pública�' -BORAR.

'"

ao riaquele diáriq, por-'
que' ignol'1ar que,'· O"

Sob este trtulo, o Jor
nal "A Notrcia", na ;edi

ção n.o 14.131, de'16 de

janeiro de 1981, na pá
gin,a 16, publioou uma

entrevista relacionada
com o possrvel encer

:ramento das lativid'ad:es
'd'o semanário "COR
REIO DO POVO".
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