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. A'.Del:egacia. fieg'ionai de Pollcla de Jaraguá do
'O carnaval do janagiila-

,
',; 'R",'Il- B' b I "

ense não ficará restrito
.

'

'Wo,ar
' osa . Sul, _

criada por ato 'govern�mentat' ém 1979" depende. aQS bailes; :que concen-

O
ê, Clnica e.excíuslvamente da área trsica para o seu fLin-

tram nos salões mHhares.

.

.

: idéia. funcionou junto às
I Estudante... os lutl:Jros cínamento efetivo, uma vez que tem masertat e pessoal de fo·liões durante os dias '

. que é que' há com a autoridades. homens de amanhã, como disponível às ati\tlidades correlatas ao trabalho que de- de reinado de Mômo. A
nossa biblioteca? Se·ria' Hoje, a blolioteca é par-I é que ficam?, �. senvolverá. A aãrmação é do Coronel Ar) Oliveira, Se-� 'Escôla de Samba Unidos
ela, mesmo,' motivo de or- te integ,rante d:o, Sistema SãQ essas tais opiniões cretário de Segurança e Inrormações de Santa Cata- da enaSrtia; a exemplo de
gulho e da mais legítima de Bibliotecas Públicas de que não endossamos. "

rlna.. quarta-feira, quando, acompanhado do Dr. Luiz
anos anteriores, . "vai bo-

e patt:iótioa satisfação? Santa Catarina, ein núrne- A biblioteca tem, hoje,7 Dlarei da, Rocha, Superinlenden·te da. Pollela Civil, fo- tar Oi bloco na rua para-a-Poucas pessoas respon- ro de 19 no Estado, slste- mil volumes. Mui,ta blbllo-, ram. reoepcionados pelo Presidente do Diretório Mu-. nimar o lpOVO"'.,. segundo o
dertarn afirmativamente·: '

ma este que mantem con- teca particular tem mais. nicipal do PDS, vereaderBanouanesen 'e pelo ernpre- presidente' Osmar Leocá-.

Rui Barbosa que em- vênlo com o IJ"iJL (Instituto Porque os livros são pou- sárlo José Caries N'eves 'e Imprensa, no Gabinete do dio Rodrigues (Fio).,

presta-o norme à nossa bl- Nacional do Livro) é o go- cos) dós 10 mil eetudan- Chefe do Executivol.
,.

1 • A "Unidos da 'Brasília"
blíoteca, cremos, entrou vemo munlclpal repassa tesepenas 1.541 ccnsuíta- O Secretário de Segurança e latormações e o Su- deverá fazer dois desfiles.
com o Jpé errado nessa verbas orçamentárlas; 'pa'" ram la blblloteca em 80, a perlntendente da Pc1Ueia Civi,l do Estado, .reallzavam um IlO domingo, dia 1.0 .de
história. ra atendimento do merr.: maioria 'pertencendo ao vlsite die Inspeção aos órgãos afetos à área e mantí- m,arço;' e ouero: na. terça-

clonado convênio .. i� rnars 2.0 grau. Empréstimos de veram contactos com o Delegadol de Polícla, Agent�s -feira, dia: 03, último, diaAo tempo das ihterven- ou menos assim -corno o livros: 2.203, mais consul- e Comissário, colocando-se a Ipa� do trabalho e dos de folias, momescas, à
ções ele fói lembraõo pa- sistema funclona. .tas 1.541', igúal'a 3.744. problemas que enfrentam na manutenção da ordem noite, urna vez que de dia
ra ser nome de biblioteca. Cremos, contudo, qWe a. A freqüêncíà a blblloteca pública. Em Jaraguá do SuJ, afirmaram, a SSI nunca t0808 estão entretidos no
Antes já havlallvros reunl- idéia, emborra -louvável, foi de 2.132 pessoas e, a- enfrentou maiores problemas, tanto é que a cidade trabalho. Aproxlmedamen-dos, mas ;0, Ten.' Leônidas não alcança em nosso :penas, 149 Ipessoas ins- não apàrece para ela (SSI), fato conside:�ado ·c.omo te cem figurantes deverão
interveritor municipal, u� melo os reais objetivos. .

creveram-se. altamente positivo, sendo' Ia cidade de porte médio desfilar, divididos em di-
sando de stJa autoridade, Especrialmente agora' Não ,é deprimente? mais tranquila dor Estado na área ipolicial.

"

'.

veirsas aias., e, pana tanto,
acabo'u criando a dita que já se iVislurnbram nos' Já estamos clareca' de DELEGACIA REGIO,NAL

. 'à Esco!la lj1aotém ensaios
CUji8l, sem legislação e'spe- horizontes um�' Facl,Jldade tanto dizer que o livro é ó As. autoridadres procederam visita ao FÓrum "De� regulares às terça$. ce sex..
cffica, juntando um con- de Administração de Em� melhqr amigo, àmigo si" setnbargador João'l'homBl: Marcandes de' Mattos", on- , tas-feiras- junto ao Salão
junto de livros da maior presas. ,Iençioso de todas as ho- âe funcionará a Delegacia Regional de Polreia de Ja- .

União, "um trabalho sér,io
resp"eifabUidade.' Acomo- Desconhecemos o ta- ras, amig_o fi�1 e· carado raguá do Sul, verific·an.QQ as dependências da DR, co,o- que vimos realiz,ahdo, uma:

A Associação Comer- dada numa das salas da manho, dia verba, mas não ao mosso dispolr, que nos sideradas "excelentes", dada ·à amplitude do local, A
vez que pretendemos fa-

cia.l e Indus:trll� de Ja- P,refe!tura; servia a todos, deve ser 'de forma a im- acode nas triste�as e nós Regional tomará as, duas· al·as frontais inferiores do·
zer bonito, tanto na bate-

raguá do Sul fará no' mesmo os .si"S� advogiados' pressionar qualquer leigo, alegra em nosso prazer. Fórum. "ria, como na' apreseflta-
próximo mês de' feve- consultavam dúvidas. O Parte dessa responsabili- O gl1and,& Abraão

. �inc<?IA ..E q�anto. a �ns�alaçAo da Delegacia Repional,? ção dos passistas e rit-,
reiro, nov.o Jevant�men- tempo correu e outrQS ho- dade-deve. ser repassada estudava· à luz mortl_ça da secretáriO An Ol,lvellia declarou que depende apenas mistas"., , , _

r
"

tÇlJ d,á situação da mão·, mens pablic.os subiram as' aos !',�s!r:e� e�'is do nosso� ,lareira, a�ós·. as. duras, �o- da �rea, físicÇl:, isto é, d;as' dJvlsões intem�s q:l:J.� serão Ane passado, ._Iembra
.-A�-oõr�_:nQ, "flUl1��iH�,' . e-�cadari,ªs d8 'pf'édiQ. que ,mWll011l�oJ ,�y� J?��,!er.�']' 'I:.r�, ..

d,�: .f,al!,a,,�9m;q,�I�!lIh:a; J"�II;za�a$,e �est� �ent,rdo a $Sl reJ)8ssou'no fl�al JlC? i' Fio""'mals de .cinco mil
- para ,determil')a,r quan- alguém um dia apelideu xingar-se. d.uraIJ'te .as rélJ- dor, r;los raros' 1)",ros que an�ássaCfô"er$ 783"mn'''ã<r'D��ento

·,�tOfl'oJtO" '" pe'Ssdas"-! pfresenctarmn> à

[I. te'oms eCmad'Par,esgeatdo'o..rsdeeXiaS�el'vml·_ de palácio,. Foi qúando a niões e esquecem d�' se . cOIJseg�ia por. empr�.,ti- de Edifi?a!ções (DA�), para qúe. ss� tr�balho ��ssa '-"apresentação e este ano
t bibl iotecá f.oi desalojiada de�ruça� sO'�re .colsas mo. Livros bel1leméntos ser realizado e segl;lIdamente da o o iníCIO, as atlvlda- ,pretendemos que pe:lo me-! dlalCle, bem corno, a pre- da sala que se tràrnsfor- 'm�l.Is sénas: Dlr-.s�la que e�ses,� que deram à hll�a- des d� Del�acra. . _ ..' _. nos sete mil pessoas pre-visão de' novos empre- mou em salão nobre' que lhes falece o direito de mdade um dos seus malO-, Nao !existe uma prevlsao exata para a mstal,aça.o. sanciem nossá: �p're'senta-

gas na i.ndústrta, Gomê.r- não ser\fiu nem par,a furti- modifi��r d.i�posições, OI res gênies., .gêni.ô �a .Justi- O Es�ado t�m m�ter��1 e
•
pessoal d'isponív,e;l/ao ftJnclo,-, ção". A Escola de Samba

cio e prestaçãO' de Seir., vos 'encontros, eis? qwe as que nao Iprocede. Os se- ça e da Democracia, namento, mc.llJslve J'a fOi nomeado OI Dr. Adhemar -Unidos da Brasília tein co-
'ViÇOS, neste ano. cores azul e vermelho,\ a- n.hores. vereadores. deve- .

Se o m�i� -de �ub:r tia Grubba pana. Del'e:gado Regional, ap�oya�o pelo� pre- mo encarregadas da Ala
.----*'-- lém de fileteS pr&tos dai. riam dispor de mais tem- Vida � de triunfar e o tra- feitos e preSidentes de câmaras rnumclrpals da Mlpror-' Feminina as Sras. Luzia

Em meàdós de fev�' vam aspecto' lúgubre aOl po, para ,examinar o Pro- balho, de pouco vale" região, através cons�nso �h�nime� R�ta e C�cilda ,Rodrigues
re'iro (entre 15 e 20), 6 ambi,ente .. Um convênio Jeto do

.. Or�amento, um,' t�abalho desac.ompa'lhadO Com verba em dl�pomblh�ad�� En.no Janss.en, q�e .

e conta com o apoIo da
. Prefeito Victor Bauer com o SESI ,acabou c,onfi- dos .malS Important�s � áe e�tu�o. Llv�s e tra- representava n� ocas��o 0_ Prefeito VlctO! Bauer, �I�- PrefetttJra, Municipal" Co-
's� reun!Já com os diri- nando a então ainda res- �ultosos do Estado. Nao e, balho, eis os �lIadoa que se da necessánla aglhzaçao na �o�ocaç.ao das ?IVI- \ mércie e Indústria, que

i
gentes de, clubes do ipeitável, biblioteca para a t<?a que se.grpentos "da leva� de venCida todos 'Os sões iritemas, par.a que a Del:gacla Reg�onal. funCione fornecem os subsídios- fi-

, Município, para traçär urna das 'salas dO Edifrcio SOCIedade' vacus�m. "os obstaculos· e qlJ.e nps :on- 'log'O, '!lesmo que _OI Fór_:.um nao ten�a Sido Inaugura- nal'lceiros 'para a ·manu-
, os destinos de 'e'$porte Bernardino e, dentro em �alvadores da patna

. _de. duze.nl às culmmâncla�, à do, cUjas obras nao estao: de tod�s.oon�Iurdas.. " tenção das. suas ativida-
amador para o cqnente pouco, sem, que ning,uém mopera�tes, com, re�ntlOes .vitórla!. .

A Secretaria do Interior e Justiça �Ifm_ou acordo
d.es.

'

ano, definihdo o tiraba- prestasse conta do desa- que mUitas vezes nao du- . Não esta na hora de se com a Secretaria de Segurança e Informaçoes para a

lho de cada qual! Cal- parecimento de tão cultu- ram mai's de cinco minu- repensar o assunto. Se- cessão das dependênc,ias-. do Fórum para a Delegacia
cado no sucesso dos' ral lacervo ou fosse res- tos e. recebem,por. 4 ou 5 nhor Prefeito', & SeIJhores Regional.

.

"-

Jogos Abertos, ano pas,. ponsabilizado' por timta reuniões semanais, a a- Vereadores?
sado, info'rmações dão irr:esponsabilidade, os pou- preciável quanti·a que ron- D um livro da btblioteca'
conta que a finalidade ces vo,IUmes qti9 restaram da os ,17 mjlcruzeiros, pa- transcrevemos

.

essas a-
.

'd d
.

O governador Jorge K. Bornhausen apro\flou con.,.
é supe'rar a todas as àcabaram trancados a se- Ja ca a ve-teà. ·olr.. propriadas fl'iases:

vênio firmado !entre a Prefeitura Municipal de Jaraguámetas 'ating·!das em te c·hav.es' numa dias ·s.alas
.

Quando da org'anização "A cl·v·lll·z·aça-o d'e' u..... .

1 . .' III

do SIJI e a Secretlaria de Segurança e Infolrmações, de-1980, abrl·n'do ·pe,rs·pect·l- d'o iá demolido Salão. da lei orçamentária, deve- pa'ís se mede Ipelo núme-� '.

legando 'os encargos do trânsito, urbano .do município'\tias de novos
.

horizon- Cris�o Re'i, por ordem do riam os vereadores ililflui,r ro de
"

livros que nele se .

tes, ao espor;te local. Vigário, eis' que eram e- com seu presHgilo o Chefe lêem. à SSI, die' acordo com'o tegtJlam,ento do Código, NacJo-

_*_
,.

xemprares que a.fEmtavam do Executivo e seus As-
'

"O despre::z;o pella cultu- nal de Tränsi.to, pelo prazo il:'iCiaf'. de I'�:incáo aDosi. �esâ
Se você "ainda não' contra, á morar e sofria.rí1 sessores,. para não conti- ra, própria dos goy.ernos ta forma, a Guarda de Trânsit,o" Isca ISiar � po IClar

conc:luiu o CllICS!Oi primá- a censura que a forma- !'luar-mos marginlarlizad:os medíocres, traz' a' infelici-· o trânsito, através de' efetivo forneoido· pe,Ia Polfc;ia

rio ou Aão sabe' le'r 'e çã'o local exig·ilà. OAda (culturalmente. Verba mais dade 'das nações, arrasta Militar do Estad,o. .

escrever, matricul�se I:f estari.am hoje. aqueles !i-. substancial deveria ser' o primado da incompetên- Este convênio, ·aprovado, está no Tribunal de Con-

!partir de 'segunda-feir,a vros?
,. :prevista para a nossa'bi- cia". tas do Estado palra apreciação e ap�ova�ão �o aio,�eg�1.

1"l0 Posto Cultural do' O que inte'ressa saber 'é blioteca que é uma das 'Rui Blarbosa, homena- A:i� Olivelira escl'8rec,e� que a uar a _: 'e
.

r nSI.o
Mobral, na Av.'Getúlio qué a cidade iprec:isava mais oarentes

' de todo o gêiàdé:> dcrànte o períedo . s�ra I�pl�ntada na medida ßo: possível. tao logo haja

Vargas, 503 ,(ex-Mêrca- vbl.tar aos tempos. antigos Estado. I de exceção, no seu tem- d.lsp�nI�ihdad� de 'Pessoal, .previsto aliás no, próprio
do MunIcipal), dias 8 às e possuir a sU'a biblioteca Será ql:Je é Ipedir muito? po· nunca deixou de falar convenlo. ;.J

� 11 h30min e das 13h30 pa'blica. A!pÓs os cont,atos Omde fica >O ain6r à Jara- sobre· os, ditadores e os

r às 17 -hOFis. "No�o"Mo- com o Ministro Passarinho guá do Sul? A fis.caliz.ação 'fffähOS. Queirem 'ver? '

bràl é Ação Comunitá- e 'os departámentós pró-' dos assuntos gue respei:'� <"�"Basta de torcer a lei,
ria". prios em erasília, em 1970, tarn à instrução e a cultu- ';para servir aos góvernos.

-*- , através de lei competente ra.? � Basta de ter medo ,à' Ii-
Oontinuam ,aoertas dàva-se é'orpo à blbl'iote- H01e, a Bibl'ioteca PÚ- berdade. Basta de expio,.

àté o dia 23, pelo .fa,I'e- ca,
.

que Ii'·e,eeberia o mes- bl.ica Municipal "Rui Bar':' rar os estúpidos eo�ernhos
fone, 22-6699.�Dona R.a:' mo nome. .

1

bosa''', acha-se instalada da força. O que semeais

quel, em
.

Blümenau),
.

Cidadãos beneméritos· na rua Jo·ão' Piecoli, n.o hoje, có.lhereis amanhã.

inscr�ões para o curso agili�ara� movimento,s e 110, áo lado da "8-alvlta". Semeais opressãol" sereis
,.destinado BI telefonistas' tacaljöu á bibUoteca �e re- Sabiam? 'olprimid'os, S�meai§ o' en-

,e operàdQ�és de' PA:BX,' -instalando, aor lado da Salvo melhor juí:�o, estâ ,gano, s,éreis,' espoliädos;l
e Pax e siistema seme... ' Pre1eitura, no Ediffc,io ·Mu.:. em .Iocal inadequado..

'

8e- ,Posso perdoar,.: e. tenho,
-'

Ih/antes, Ja,ser d��dp-" rara:" 'Doações iMmeras' 'cen�émente O' malfadado ,perdoado, aos homens·%!�
brad'Q1 em .duas turmas, se, verificaram�' Chegou,,' (que tem maltapado Öí:I má perseguem., Mas" nunca
'(t:tQs 'dias 23 e 24 pá:ra'a eAtã'Ö, Ó' tempo da' nossa' SOlrte)' M�rcado Municipal, ,perd9làre'i ,às opiniõ,es per:-<

',primeira e, 2q e 26
I
(fE{, Faculdade. �O MEC COI'I-" teve otltrà destJnaçã0,ins- �.�gUidóras� '. .

' ��,

feyer�iropara a 'segun'" si�eráVia inviá:ve,I', a· PI'Et"' 'talandQ�se a ,�ME" '(s:tUe,-é
/

,.�rqJ:Je .. os homens, pas,
.

dq, �lhbas' ,no' hotário: 'tensäo·16·cal,' de wmaes-·' d'o "lunicfpio)" a À�iWAtI . s�m,..as
.
opiniöes, clur.am;

Jja� 9-:às 12, J'tpras ,e 'd�s�

oola sut)erio,Í"�, A. biblio4;cr. (6rgão mi'cFIilr,re.gional)r:o ,os .,h<?n,l�ns ,pereçem" e .a�
ª� .18, hOl1as., O locat cä;pabliéa lião e'o,rresp'en;;.' J MOBRAll(<q�e j'â d�z -a que, . QpJniôes, germinam. OOi7,
),9!ll'tzaç��ßo �ur��\ dta: Foram, então; mobi- veio), o l'PESe',ê; o:rSSl��' . potent�� na;polítiq�,de,�m
,�4Qit6rio da,Äs" lizadas as bibti'otec'as' par--,

'

Servi'ço, de�'lde;n:Nftcação ·aj'a,!';as.,,,,ipelsegy;idoJ� ,se
S, çã'ol

.

Com
.. : .�. �iQlJlal'.e�r�l:llgtJrfI�����'�re�-.'. {aníboi dq"".r:;st�çfp� , ,,-a

..

na., d9. o·'�'.
In'dustriai.' .� .,� -Í"p�li'

,. '"

�',4�����;�;t�t��;� ·'''bi�bq:teca. ,rp,0:��,��' ��;

SEMANA DE 31/01 �. 06 DE FEVEREIRO DE 1981
.

.

Opiniões que
.

não endossamos Só depena.
-.

da"' ár_a fisica
.

implan.tação ,da DelegaCia Regional
,:.

o municrpio de Jara
guá do' Sul,' com seus
48.80.1 habitantes, s�

gundo o Cens,o Demo
"gr?fico,.IÉl,m 1980 srrece
dot:JI Cr$ 825;679.908,32
"em ICM, o que repre
senta uma errecadação
de Cr$16.919,32 per ca..
,pita anual. E$te val6r
foi, . em tese; 'Ó que ca

da jaraquaeose, de for
ma geral, contrlbulu nó
ano passado aos ccfres.
do Estado,.' Desneces-

.
sárlo acrescentar que. à

c

nossa popuíaçêo é a

e!écima�primeira de' Sta.
Catarina, o Municílpio
6 o arrecadador de' ICM
e:1'; 1980, sétimo ,en! ·im
postos federais (em,79),
tercetro parque... lndus
trlal, um dos prinelpats
exportado.r.es ... Ç> Mu
nicrpio está tendo'o de�
vido re,torno e ·(:econhe
.cimentQ pelo qU'e re:
pr:esenta no confexto
,€'stadual e nacional?

-*-

GUARDA DE TRANSI:rO

7

6

'E O Samba vai às
-

.

ruas. novani.n"

o qUR· SR, OO'R

PRI! lidadR:
PANEI!'S V{lZIAS

Muito comentada à de
claração, Tdo presidente êI'o

P.P. (que' não é PARTI�O
de . R'epreSánlação' POPU

. LAR), iJ'éferindo-se às ade-;

Jões, dando". como razão
de qqe' "estai' vontade da

mulher em' partic�pa,r' do
proceSSo,

.

poIitiCo,� é" por;/,
que ela está cansada de

,ver a "panela v_ia".
Perguntado a uma p�

sóa· dO sexo ·feminino o

que 'ela achava da D�la
ràção do Chefe daS Clas

'I ses Abas,tecjdas (nãO' con-

Câmara, ·na sfagunda
/

o' DOVO fundir cem élasseS abas

tadàs), respondeu!"'
,"1' Presidente "II!, eU

.

já· ouvi. alguém
� out�o' dizer �as palavras,.
Iniçia seg l:Inda-fe i ra, dia 02, às 10 horas, o .fereei- Apenas não encontrou a

ro perlodo leg·isl·ativo da nona legislatura, da Câmara' cidade certa' para' di�er
de Velf�adores de Jlaragciá do Sul.. E com ele, a eleii- isso.
Ção'9 posse da nov� mesa diretora par,a os próximos Fosse Jo,lnvillé, no Itawn,
dois 'anos, cumprindo a' edilidade a prorrogação' de em Blumenau. ou em La-
mandàto� :aprovâdà'" pe�ô CongressÇ) Nacional, �través ges, com seus'bairros po-
da "Emenda Anísio d!9 Soüza". bres, encon,traria receptlivi.;

Caso' os mandatos não tivessem ·s.ido "pI10rrogados, dade. '..\

para, rrrais ·.'dois àhOS; de 'prefeitos e vereadores" slelri,á' Aqui, �a � qujri.t� pe&-
.hoje:' 3,1'de janeiro� o"últjmo dia de mandato eletiwo. soa.,pOSSui o seu carra..-

Mas para a ooincidência de mandatos, a el'eição !PB!ra gO, o que revela um,nivel
vereado'res, prefelitois, de,putados estaduais, deput�dos ' de vida ·mlJito elevaClf) e
1eder.áis, senadóres: e' goverl')ador:es ·ficOl:!I· estabeJecidal quem temi 'dln�eiro pra,
para 15 .dê novembro de -1982,. de aco,rel'o çom a_legis- gastaIr gasolina,a Cr$ 51,00.

. lação 'elspecífica aprovada' pel·� Con.gresso. Naciona:l. o litro, ,nAo'olha fundo �e
.

Em\.:J'araguá'do Sul, là, e�emplo-. da; maiol'lia das 'panela. V�k co..me� cama,..

câmaras municipais ,brasH.eiras, somente ,-segunda-fei",' "-..JfãQ na pr�ia•.• ' -,

'. .

ra é que ,s�Yão,,íeonh�cidos os componerl'tes_ da mesa', ,Mas" .se1a panela agOra
direto!ra e, à 'pr:esidênci·a" da ,�eo.m .José. Alberte tá �azfa\ .eu acho que é
, <

"f!��";p,'!��'i;!Sa es ?�tS ,'c" i$�'!' '00- ","'" elí� .

o"
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I
Dia 20 • janeiro.

. ,Roselina Junkes Frei-
. berger, COni 17 anos ,

Dia 21 de Janeiro
'

,Berta Hornburg, com 82
anoli

DIa 23�·da janeI� .

Rosa Nilda Azevedo,
,com 14 anoa.'·

.

;"-ç'_ - - A-,' . j 1 {�.- if l'-j,,":"' w j. 3 ... �-t·aiâ" � ..
. "_'

./i J ) ��. i\,';_;"l']eL-i:' �O\�· �-:, I'\J�':'��' t !�,,-aC'r
"

-�., " .. ,.=�.-,."��=":,,,, �.",-""-"..,-.�-.�,.-�,;�=�,_�_�IIÍ!I";"�..�=�.,""�_"�"�,,,,,,,�=,,,�,,,,,_,���,�:�.��.,�·��_!'l'!!·"·i�:�,.�,';..'-';:'�=�'';'".':'.�r�""",':Vtsite.ndo=�Ja��á":d����,rritc;in,'äções;'��qi1e veiô�ä:'
,�, Festel�ifdÕ=deVlda1J)'ênfe-="'G8rvarç1:nä"§'"'S"Ouza, n

MIIOI81IDd. .

l\Jfrn A l\Jrr� QQIC�
Sul esta semana, o con-

�PUbedo.,c:Io..
ck •••Lui2 ...aeu·..ánWeraário ,Gom ·amà- •.dir-"8IRChen,..,Evaad(.

,.' •• 'Il.'.:. -s, �'#,LI.��'.� l.l'"
.

.' • r. �,t.e.o��mJ&.noril.�o rci da Roch�, s.up�r
...in-. ,bonita festa na residêncla xer, GI'III', �.chü.nk\

,. '.
.

:�'. . :U"I�efiij;''8isf16f �b ndente cf1. PoUcla Wj�1I '·<lt· P aTa:ni :Qa1••rl.,<W Hel�,n el, }"'�ena NProf. Pa.uo·.�tw '. (NPSM GENTE .. NOSSA 11!ÀiU :"oS'so4rlÚNbÔi . de Lages� rev dó�fami� Santa",;C$4rina. �(\f, ' ItC,jU»'_'\Q "1:9Iã��I.:a.P+7 zatta;....
.

iá:- ls�be'l T.Nos tempos. alUáis, .

.

(ECIIIlpe ·'CorreIo cIo'Povo', liares e matando a sauda- pauta, visita de inspeção dre tt..�. �f)hI1i. ,JiUlB,,,,,,passe, Nflson B�rtOÍl;:.:.... :;.c,��.". o \,.,. cI"" de da t.eJrTh!i", \" � 90ntacto com, autorída-. doe .�amigQa
.. M.árlQ. ,;e;ug4i:,- ,Paulo César Mor�ttl, Ro

,lllÓr-;. f81�. ,. o mo- ,; j;l! r !
•

'l:ti-
__ I-;;"� ; .:�:' ,.,- (les locais, inclusive vlsí- ni().{O�rim;liaiÜ(e) .l3o�hJTl. hll)do Friedemann,

. Sale�
.

novO � �
. I aSC .1·,.1 tll.'.I..8 S,

'

.:,' �IWI.fWa.·�ált.lä··I'te'�S' � :)
',',

. . ,

.

,'.' TL•. �,. f. '� ta junto ao novo F�rum d·� d$ J.o!nvil.l,. ·b . . 'i' "','
'Bornhausen, �érglo LUI

� �YeI,
.

�r I�.
. Alillil a II Também circulou sema- pomarca, em cujos pavl� -**-

".

Fe�razZl8l, S�rg,lo RabelJo
. �.�" a tridà 8I1IInà. Dia o,� de. Janeiro ...,

.

na passada por J.araguá mentos térr��. 41l)ci.ó�a,ra " .

.

,-

,,:'. ., . ,

I
. :ref��zlnM .e1�Ptro e' Thal

.qUtUl�"l!dDa"". .� Aniversariam�'hoJe"31.� do �l:'!,_>��.�i�ita,.a,f��i- � Delegacia ':Regiãnal de I Aoafttealmento- ;�e, es-
__J�.Barros'PInio.meus teim� ... alo .. Karlne, .. filha de Osnlr- lIares,. D�m .,�Joãa �.a.�!�t� Polícia de Jali8lQuâ do sui. p�cl;lf.l t'·fEtl�8-i _ replstra � :.. '

P� '. " . (L�renl) Ca.ttonl t •

Sr. Gu'ilherme' ·.Rolãnà b�'tt�, 'aLspQ' A�.e POrto y�.; � g�a.,d�,� do Fórum dei- .Ór6hlc• .:soOlaPQâ!�datle;. \, t......., pO; .......
J.oen"k Ih,�, em .R�n���l�: p'. Joao >$04.0$ visitantes perple- com 'o enlace matra�nlal .

pio, tudo quanto '� Dia 10 • janalro � (f catanrlerlse- de LUI� Al- xos�
.

de jovens, na Igreja Ma- ........�,a_qIl�968. '-Marl;elo. f"hô de Elias Srta.,lria Satler ", .' '.' Vá., 'esta�do" dfisde 1946 _**_ . ·triz Sªo Sebastião, na tar-
_....10$, tlq""" que (Renilda) Méldola

.

Sra.' EiníJ.ia Wanda Witt, rl'ä vidá,·r41t!igi'o$8i; .'

.

.

de deste sábado. .
Às 11

'

arrlaoam a vI!:tII. em1a-
'

em Curitiba-PRo ,; "

'fL ',,:.,;:1.**...;."
.

" � ("Estiveram de aníverSã� horas, OUmpiO' 'ZapelJa e Tone suaI! fêÍ1as Inesque-
vor :.oH.. ...._.". ...._... • cfnlJr. :Qê UIPI!, ..,,,tlcadi-.. ''''''H_roa, ,__,- Ola 11 de Janeiro

.

rio no dia 27, terça-feira, Eunice Sacht, filhos de pli!' {l,tê o çomplexo co-.do-o, altruisticamente 8 Os gênieos Osmarl' e Aniversariam amanhl ::: 'vrS'ltàndef a redação es- t".o'm· o.s nossos cumpri- Lino (Alzira) Záne'lIa e
. m••elaI·' tu.,f.ttéo' ,fal'tta"

_k_ _I 16r1 � Srt A Bá b B h � "'" ,IIL P.':!IlElwe�lI. çO:r;lheClldO;r .

. .

I.�

'.'
.,_... 9 as' vI8 'Osmar, fllnos de .Osmar a. na r ara uo -

. tá semana-' e aqr8(tecendo. ,tnentos, D. Adele Janssen Bernardo (Amanda) Sacht;

I
40 mals'soffsttcado recan-

q.... um ato her61co - '

(IYl?nete).��rU�'�L � (;.

.
. í:)mann:

.

J -
. ' •••_; •• > \ ,'ao ápQ'io do CP; 'o O&lega- {Tante DéJe) e

-

D. Else'· às 18 .horas, José Hum- ã�I��"!J� ��I!���ms!���P088e p�r. " Sra. <Alice' P·edri Rocha· do Regional 'de Po.Jíci'a de Ha'ak'e (.Tante Ers.e). berto de Macedo Furtad'O � eJlcontra.' diversifica!..
A '

' .
.

S H'I'd V·tO' '1' IJJ}lllL de malhl'-l p�ra
--

......__ que as C8Q- Dia 13 de' j8nei,o
:. ra, t rut· olg os- Jaraguâ do Sul, Dr. Adhe-" _**.....:. e Marlfena JUnckes, fllh'os curtir um verto maravl-

... nobN8 1110 aio a- �derso·n, filho' d'.e' Né'1_
'.'

fer' Krause· mar Grubba, J'á exercendo '.::..
.. ,

de Adem!8ir Humberto {Vir": ."0'0. O&f',Oolo"I�1 (Ka-
t::: ttt.-�tllI), L!1-nçhonete,quelas que '.geI'&p1 pro",', san (Marli) Vegini

1 Brunifde Machadai suas funções, muito em- De aniv_ersáriO, 'no pr6xi- g'nia) de Macedo, Furtado . !orveterla:, ChQ'Derlà, p1a:v:-
veito 'PISS"" mas que

" � S'idney Tales da Silva bora a "Regiónal" não te- mo dia 02, seg\Jnd:a:-feira,. e AntOnio (Maria Garcia i!!et�t9!0���fi6f.C.-3OJ·.Infundem novas forÇas Dia 16 de janeiro .Karini BaisaneIli nha sido ainda instalada, ã Sra';"Röseli'Gamz'Lazia-' Junc1<:es); às' 18h30mi'n,
Il tantas vitimas, dcl dia... . Wanderlei, 'filho de Wal.. o que' é uma' questão de �i�, :'esposa do Dr. Vitória CelSö Fernando Barato e
-a.dIa que, slmbollca- demar (Alida) Krueger Dr. 02·a,:. feve�rO' dias. Altair Lazza'ris, que aguar- Irene Macedo; fllhos de .................--.......-----

.,.me, vlHm,num ,-,.. ., V�iane,' filha' de .

�ÇUrt Sr. Lino Voigt' " .....;.**- pa a chegada da cego- Silvino (Hildegard) Barato
d�1IO campo. de, co,... . (Traudi) Froehlich Sr. Francisco Voigt �ha, #ara os meses de ju- ,e Arlindo (Alinda) Macedo.cenb'açio. .

Sr. Antônio Mahfud A cMIY contará muito em php ou julho. Nossas fe-' E às 20 horas, o casa- 28AO.'erdco"= .do(e:!Aprender que nlo se-. �_� Dia 19 die Janeiro .. Sra. Gertrudes Piacetz- breve com um' ..iova,
.

médi- ,icitações!' , mento de' Fredemar Rün-
� através de hJt8à.;fra,,· S1rlei; fi'lha de' Ivo {Ane;.; ni co. Trata-se do-Dr. Nél- -**- cos e M�rgaret Olga Ers- das 14h3Omln}. deixava'
trlclclas qllel 08 homens lore) Lenz Sr. Oswaldo Heus! san Eischtaedt, otorrino- chlng, filhos de Paulo (Ma- �..........via "1801:0, �,se mostrarIo generosos 'Anders'on filho de Adal� Dulce Salter laringologista, qUe virá do Muito prestigiado o cur-

I ria) Rüncos e Jorge (U- ...._-- .......

em doar-se, pols a guer- berro. (M�rta}Meyer' 'Rio de Janeiro para fixar so' "Desenvolvimento do' dia) ErschinÇl. A coluna sldente na vizinha cida:"
ra dI.......na tudo aqui- Mal1gareth Braun�burg, r�sidênoia aqui 'e prestar pod:er do Pensamento Po-; envia os páfabéns aos jo- de de Corupá, ou mals'
lo que coritrarf&D amor. O' em Curitiba , . serviços, à. comunidà-

'
.

d t vens casais. preclsameltt8, à rua
Aprender vI�·

18 �O d� janeil'lO Anrsio Ruediger d d
. �itivo", mimstr·a o es a

**
.

,

. que a _ Odinei, filho de, Osvaldo e entro de sua especia- semana, com encerramen- - - Çlara'Hel'lmUln, 999� O
só te�á sentido quando Sl1a. Ana Maria Pimen- lização. Junto com sua to ontem à noite', inclusi- Doni81 Brunhilde, esposa 9xJtinto era '0 'nosso
RIo ·se constIfuIr em (Carl1fen�) Zangl'ielini, tal Carione, em Fpolis esposa Marlise Gumz' E'ls- ve com entrega de certlfi- do n-osso Diretor, agrade- censtante co1àboradOr- Leilane, fHha de Antô- R b rt N es '

P�cadaft uma época nio (Emilit8}) Freibergér Teca lea 'voo'geUlnD'regel �h:taedt, aguardam Oom câd'Os,' pel'o parapsicólo- cendo. as felicitaçõesh -='. Hellmuth Raeder, . que
que um só pensa . ansiedade

.

a chegada do go 'Prof. Tarsl'zo d.e Olivei- . manifestações carin 0- desaparecé aos 75 anosRaphael, ,filho de Wan- . M
.

Le nert LI'pinski�fi..' ana n
. primogênito, para março ia, do Centro, Catatrinense ' sas recebidas de amigos e meses,' deixandO ;r111-�"'nder que 'em to- �:��y (Rosa Maria>. :e�

�

'Antôriló' Müller ou abril. Benvindos e fe- de Estudos Parapsicio:'ógi- e conhecidos, por oca- va a senhora Hlldegatddas _ viagens ...npre .' licidades a'O casal. COSo Como detalhe,
.

uni sião do seu aniversário Hermann . Raeder;fllhà,
p� ocorrer

.

Impre- D'
Dia 03 de feve_iro -**-�, número muito gra'ndé" de I ocor�ido. domingo, dia 25; filhOs, netos e bisnetos.

vrstos, que levam ao
la 21 de Janeiro ,- S:r· Berma Leopo'ldo Fie- t'ove'ns partl'crpou do -**-

I
Adoentado por cerca de

Ides - Odirlei,
.

filho de Gjldo I I d t- --= .seot'hvrto, mas que d er
. A coluna ficou sabendo curso, mostrando seu in- Os amigos A exan re • .,s meses, sem lI_or

mio podem 'levar ao de.. ·(Leonir) Alves �rta:, Elaine SchmUckel q.ue restam apenoas 143 tr- ·te·r.;""'s'" po'r essa ciência,.' (Vera) H8I8k.e, gozando, fé- gravidade... 8parenlte,Diego, filho. de Paulo C "b
� ""

li
.

lo f .•_-- ii Hosseepero. ,em . U(ltl a tulos Piltrimoniais no- Clu- O p' rof. Tars,'"7o residiu tias em sua be' sSlma re- V'8 a· a� o -

Aprender (Geni) Garcia Ed A Ô· C
. ...

j b
.

o -, SI Fra'/ .:.....que deve- san
" nt nlO arreia be,Atlético : ,Baependi, em Jaraguá por do,is anos, sidêncla, em !ta u 8, jUni pila O nciSClO, .__

mos conviver com exI- R-eaJdina S.tinghen quando então
. serão. el'l- �o Infc,iÓ da

.

déClada pas- com a filha Carla e de- Corupá, deixandO uma
gAnef., c:om� Dia 22 'de Janeiro Catarina Matilde Decker cerradas as' v-....tas, atin- �d'a, 'q'ua'ndo desempe- mals famUiares. enorme lacuna na ciclalO
billdad • � din'or, filho de OrSvio SI" Fát' S h

"'I "'"

*-r._:__ �� -- ,._ -.-_.a......-es, com a �.r_ ra ",a.nl·· Ima c - _gido 9... 1 rimjlfe ,esta:béledi- av-a fUTIçöe$ profissio-
•
-...-' � vnuv �'G'ICII uao......'"

,e até orn.alouCa·. aven- - revene) Welss wartz do pela dlretorja, d� 1.200 Aais na WEG e hoje, pre- De 'aniversário, ontemi' pelas suas qualidades;
tura de querer salvar o Dia 23 de Jaheiro trtulos. Atualmente o Bae- sidente do Centro, tem, já dia·30. ta Sra. Osmarlna de oIdadlo prestante,·
mundo"'.. Márcia, filMI de Getúlio Ola 04.de.fever-elro pêtidl possui 1'.057 asso- um livro publicado e outro Soares, esposa do Sr.. dedlcanclcHle a ativid&-
Aprende!rr' .cp.I8IlI08S8 {NilPPhVidal _. � �

.

Sra. Udla, 'esposa do ct��çs .. , "p çusto atuall do' no prelo. O aprQ,yeitamen- Walmor Soares, Vice-Pre- des agro-pastoris com

dlspôíilblllclade' de sIer- Usa, filha de Osmár (NiI-' Sr. ,Jorge Ersching trtl,llo patrimOlllaL é de Cr$ to foi muitQ bom.. sidente da Associação das ligeiras Incu� como·
vir nãO nos permlfe.que, va)' Jesus ;Sra. Qrtrud Waidner Gu- 46 . .mU, a vIsta. " , .

_**,_.. Senhoras de RotariB:nos competente gUarda-li-
egoisticament:e, RIOSIns- , yo-t, na Alemanha _**__' . da Grande Flo,rianópohs. Vf08. O seu forte era a
talemos no con� da·

,� I. • ' ":"
-

•

Aguardando" com' ex- -**- poesia aleml, àluno que
vida, esquecendo-nos .$r.. Luiz G. Stinghen Na Igr�ja Evangélica Lu- pecta�iva .

a c�egaqa oe. A famma Rachai foi da Escola Atem6 de
qua outros vIveM em J6las, presentes? Sra.. Martha Krause terpna .de J�raguá do Sul, mais um baby, que virá Schünke curtindo devida· CUritiba e tinha por há-
noeso c:terredor, ..... Melânia Mey centro; hoje, às 16h30min fa.zef companhia à peque- mente ,este verão lai bordo blto regular 8! boa· leibf-
pera da mão esIerMIJda,

I Irma Krüger � enlâce "\B-trimonia! do� na Priscilá, lat Sra. Marise' do Transatlântico Eugênio ra qUe o fazia um ho-
por vezes proposltada-

.l .1 I Z·
.

ß' a's t', 8 r ,J\ndré KíUTI�lfil! :'. dl Jovens Hetn'O, Millnitz e �i�.ne MarsCh:al Schütze, "C". na Terra do Fogo. IMIn bem Infonnadoc]o ementeeecondlda�" : Sr. Osmár Gonçalves. Marli .. Bi,er.
.

Felicidades esposa de Nélson, resi- Uma viagem certamente em dia com o mun •

Aprender que RIo Grace KtelJy, filha do ca- aos nubentes!
'

dentes em Joinville. inesqueclvel. 1. 'Duranté muitos anos
basta' apenas 'dlzer: I... sal Jaime (Maria Odete .-**_ _**-:-- -**-. colaborava com 'este
80 é problema dele; Av. Mal. Deodoro.364 '..Grámm) cBlank .

' . I Marco AntOnio Nav,as, semanärlo, ao I,ado de
que é. que eu tenho a Jaraguá do .Sul - S C Nossos cumprimentos à

•

Também na .expectativa colombiano. que está dan- outrOs seus amigos; c0-
ver cOm O que .. f", Dia 05 de fevereiro S"ávio tyfurillo, Piaze-ra de �a cheg,l;ld� : d9 pr�ogê- do a volta ao mundo nu- mO sejam /o poeta! Ru..
dfz ou pensaI? �m prasente plr. cada ,osto Sr. Eugênio Stre.be. AZevedo, filho 'dos ami- nito para. Junho ,()U Julho, ma motocicle,ta, aportou' dOIf Hlrschfekl, de SAo
Como apl'eÍlder , ..... Sr. Edelmar Döring ,

.

gQs Dr. Murillo Barreto .o, casal iamigo Altair Au� em Jaraguá do Sul domin- Paulo e EmfIlo Siewerdt,
.rnar, numa e noutra q,Jovem MtJtpn, Reimer:.. (Adalzira Pi8Íera) de Aze- gusta (Marli' Marlene· Gon- go e na t�rça-feira efetuou de> Pequeno "Ja�II, na

. coisa nlo bastam f6r. Leocádia Souza Coelho vedo pela brilhante con-. calves) Piepper� ele, c;iire- palestra colll projeção de Aurora de Rio Qeirro,
muras, 810 necessárias Mate' as Almiro Pallio Pellense quista, classificand'O-se ncf tor�finanQeiro da Jarita, slides no Forum e no Ro- neste Munlcfplo. Hell-
atHudae, nIq Bio sufl- ...

.

. Tmudl Oechsler vestibular da Acafe, op- eia, diretora da E. B. Ho- tar}'; sbbre"'os vários. paí- mllth era um
.

dos Inte-
cr..... oo"yenç6es, 4\ �'Saadade·.s I'.8'

ção Direito, . n,a· Fundação laildo M. Gonç�Iv:�sl "
se-s dos cinco. contmen- grantes que fot'mIlWam

preciso ação,' nlo' floar- Ola 08 de fevel!'efro Geo:-Educ,acional de" Ha- _**......... tes onde tem passado. o Mb mals humorfstlico'
,em prOpostas, mas _.. S Ed'

.

G· k ja'.
. Seguiu quarta-feira a Blu- ...:.. o Claro Valente, de-

tlr __ COI'ItI'atOs -qu'e ,',_.. I'�.d.ellbl'�, .

.

r. gar ram ow
men8lu� . säfiando'o EMSI atr_és,.._. - aa Sr..Ar�tfi!'lQ Pfcc.oli " -**-

assegurem partfc;lpa.. Sr. Celso WDClCh .

. I' Oomemoro.u. domingoi -**� di &em' elaborados ver-
_çlq', num. R8'a� .abrlr e pelo telefone 72-1553 Sr9:. Clau�et;Stulzer Cumprimentos extensi� 'dia 25; <) sexto aniverSá- Vários jovens'Jaraguaen- _lê CIa qual fazia par-
d'Mogö para nlo floar Restaurante

-,
.'

. Renato. Ewald ..

.

vos'· .também· ao amigo rio de casamento, tJs "che- ses vibrando, «om a oon- te, também, BI Interessa-
mo��ndo._ .. ' �:::;:;. .....:Ai...� Sr��e!n���i�. . , :; '�����r MdaOdpeazsteonSdiaivediara"p'Dra-i- fes" Antônio José (Yvonne' 'bQuUliastar d�a,e'AvcaAgaFsE, nQ'reVa::= =i�,-��' �=m��".....

, Clemel'ltina MartJns' <:O'l Alice Schmöckel) Gonçal- ................
"

e CQnfelteria' .

)��;!�Ar!()y_al�9I;fao�&.n ..

feitur,a -Municipaf.. d� ·Jar.� ves,' qúê curtem devida- �do lia primeira ql!lnze�a deSCDbN .. ,os autores'

F' I
'f.

I
. GARTENHAU$-

._ guá,dG> Sul,. aprov-ado no mente a pequena AI·essan" de janeiro, dentre os quais da.escritos.,. �

a eelmen. 8S �. Getallo Vargas, $47 � "vesiba", em;Direito; pela dra:' ltlníta � filhä" '(pOr' en- destaIcamos: Ciênciás. Este tempo nio votra-
PURB, de Blumenau. ., ,

quanto) do casal. Daqui (FlJRB":' BiumenalJhf:\"'� ri mal�,�,._&�'-',--**- da redaçJo e de tódb o ne Vailatti, Economia qüebrou�. li 8I1I:lg"' c:o�
pessoal dé"A dõmercial", (FURB - Blumenau) GiI-. ntnte que tazia rir 08

os efusivos yptôs 'de' fêli- mar Antônio Morett!. Pefa nOSsoS'1éItOI'8s de lin

cidades. ao J\m6,Ho' ""é,'à F.undação Educacional da gua aleml.
Yvonne'.

f
, , .' Jl' ':);11-" Ftegião de Joinvllt&,{fUIRJ): .'0..., sepultamento

. �*� " 0'" Ugia Hele",ª Bra�m eRl .E- de.u-se às 15h3Omin no

,I
.

_ ducação fr�IQ8I;, Hélcl'Ol .� da Vlzlnt1a ci-'
,

'.
. , .' ChJodini em Ciê�clas, Cfn- dade, � 'gra,!de B-

t ... ORACAO AO DIVINO I!SPfRtTO SANTO .,.;: f' tia ChiQdlnl, Eh,Jfsa Hertel, companhamento de fi!-
• ': I. � •• '.' , •.� Márcia Inês Franzner e miliares, parentes, antl-

�spf�lt� Santo, Vós q�, me eßcJar�el.s. .�U�'PI, .9IJe' Mauro Oscar Dias, 'em La- 908 e admiradores, 8-

IIlI�'���S todo� O? camlnho� para qu� .�u at!�J,�,'� tras; Dimas Augusto 60- p6s a encomendaçlo
meu Itreat. Vós que m� dal�.,� ,.d9rT!" dlvI09 �� per;;, go e Ingrid Steffens, em de seu çorpG, na 1'881-
:�oar e esauecer o matl que me'fazern e que 'todos � 'a' C'I� Vo"paneJ d-çla

.

, G ' " ' , r ,� •• _ '"

I .• , t:conoml I v .' � 'IlI\I",os h1stdl'ltes �é minflEi vida estai,s c�rn�Qo,!. �� �u�ro" Im efore Nort e Júlio Cé� Esta coluna, multo
ne�te curt? �I�J��& �Q�_adec,er pôr tudó �.. ççl"!f!r�8;r.. sa� Dominoni (Can�pª). ccmtri�a, do capto
m�ls ema Vä� �ue �,�: �unca_�1,l�ro, m� se'�a[�r.· de em AdministraçãO, e José' d.· ,r8da�é" da � seu
Vos, por: ':'fSlör qu� s�J.a a IIl,Jsao matcm�!"..n.ã� �ef4), nafmareo Filho (JlJça), ttm AC:!eUS'ao Companheiroo mrn1mo de vont�.de. que sinto de ym dUil astar ""ê" C �áb Is (,;"Ie 9''''''�va'' "';·:'ser cha-.... ,;;.. 'I J'A • "t, � 1.'" vi nClas on'L e v �,a ue'

convosco, e ·tou.o� :0::5' meu$ rJlri�os �a ..g.'4�I� RerJ?�" "

P F td de'de Es- macio assIm) que par-tua - obrigado mals UJTIa vez., A pes$()a 'cJev.erã Ja- "ara Ial aeu a
,; lIu... .. mamJ91Anciaszer esta oração '3''dI81S ·seguldo.� sem dl.ier.''O :.Eedi-

. tüdos Socief•• M4I'ltI�a �e-
'ta

.

m ,'.

d.Q. Dentro de 3 dias serA ejçanCà:da';"a"gfâçáAO'f,ll
Ia Fundação -Educaclona1 aos m a"'-':'

.

•

'I dlf" 'f ....' .. . , .,' -. RP-oionaf' I8rafltJaense - Até um dia, Compa-
�a S . [CI que sela, .. � ·Publlc�1', �as�l� qUê' rec��,�[�, .,...... >.,,: .".

'-
..:.._ 1 nhei'ro! :e:,a.gra�a!.(:""'"'Ag,radéÇ9,graça;recelild,:'t�.rI!.A:ä:,,l:H,l "'<" ,r;�RJ"19�am aprovl=I"dos ,-',,' '''" � �''':'�'

• '.". ',,,, . '.<" • ,,�;. A;âema:r Fl,sche'r, ,'Rtenor;;. ,c ...,;;;."_'..;.••'--Óiiooo!!.........;,;,;;.�.·',;A",:f;:·;" 'i��:,;'
� \ü'H:f: .�;

,

"

CaJce e .,\8-.. , ......hor ,

rtMIemlo�â.· f, .... /

, .' ·C'nct.r�d.;·'·
QuatrQ'lojas para me-

..

'hor servir a distinta cll
ente'a.. dUM'"" GettllfQ'
Vargas... urna ni'M'ft-,
pilai D�'prO.·em ,.;;Ja....
gltâ" do, Sul < EtOlltra 'n�
rua 28 de�AgOttt9i,"1'FT
(�!,Iaramlrlm). "J� -,; ••••

,

. . '" ÇI",E�' .
"

.. melhor �P.9ao para:' .

"!' comprai'de'.ve"rlo. ��f{: �•.ß· ...

'.� ..J� ;(�'ir I�." .. ,.e" ,)'" '!e};('':>''',' A('�'� ]:\:'4."'-...J

'j.••í'C.í.II,.,I'.I'_�� ...

�o.ra�õe$) pará caSarhenttos - -De.!.'
cora90es 'para Igrejas' - Decorações

Iper. cful;H;ls' ...... �rraJnjos para festas -
PfantQ'()l'namentais e Buquês em Ge-
rai' " "t,

.

, .� " 'ftOMICutTURA IMPERIAL
�" ) ' ,.... . ......,.. .

fi' R R__ "Ratl, 128 - Jataguá 'do
. .8QI8C. .. ,' ':

.

.", .
'

.
.

Jara-guâ- c;io 'Sul' , reçep::;
·ciOnou"quarta.;.feira o' Co
ron,elf' Ari�Olivelra, da Se-1
cretaria de Seguliança e

Deixe..o. elll.ar d. stlas r••pas·

'. '!rA'YAfOERIA TSÊcß.
,-I.,\. .... � f". . .... • .� 1(.' ,f-'"

.--Fone:'7Z-1881·'. ·fundos a� Açougúe. Mahpke,_�. • l •. _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO .. SEMANA':CE 31 ttn",� 06'oe--FêVEREIH8 ßÍ!.'1881 .: .. '

,- - -,.,._,.•. -_._...... _ .... ... _._... o" _._a.

SOCieDADE ESPORTIVA E RECAÉATIVA
. VIEIRENSE

ASSEMDUIA ·GE•• OIQ)IIWUA
, EDITAL DIi. CONVOCAÇAO

v»

FIÖam convocadoS·· todos .

oe associados da
SOCIEDADE ESf)ORTJVA E. RECREATIVA ''VIEI
RENSE" para. a Assembléia G,rat Ordjnárla a rea
lizar-se' em sua Jjõvia 'sede sóciafstta' à RUa Do
na Matilde, s/t'j.Ql, nesta cidade; 'no .diá 31 éte ja
neiro de 1961; às 19h30tnin: 1iní : '1'.11' corivocação,

. ou meia hor;a ap6s erri 2.': cóiwÔ6açãO,C tOOt 'qual
quér nt'ímer� de. �oçiados pl'1�entes,-:a fim de,
deliberarem sobrei a seguinte. ."

I
:

.

.•
. ..... .'. .

ORDEM DO DIA,

1. Prestação de' contas do exerercio de 1'980.
2. EI'eição do COnselho Deliberativo �

.

3. �Iéição da nova Diretoria � . r

4. AS�UAtos .dlversos de interesse da Sociedade.

jb.Jaragu·á do Sul (SC), 12 de janeiro de 1981
.. ... � .' '. . '\ \ ".'

WALTER BARTEL - PreSiderite .

\.

' I. � , ."
.'

•

'AGORA EM NOVO ENDEREÇO: . .

Av. Mal. Déc>d•. da Fodseca, Galeria "Dom Francisco" s/13
Telefone .....•.•••••.•.... (0473) 72-0510

II LAR VENDE.I
CASAS:
RlIa: Henrique Marquardt� casa de madeira

em bom' estado de 9mx14m, mais abrigo,·conten
d'o ainda· um galpão de 8x10, oonstrufda em ter-
reno .die' 2m2 x 75m2. . .I'

. Na lateral da Rua: Jorge Czerniewecz, 131,
magnffica residência de alvenlaria die 164m2 con-
1endo' 4 �orrnitórios, 2 BWC azulejados, Liwing,.

sala de TV, lavanderia, varanda e abrigo p(auto-
móvel, 191m terreno de' 710m2. fazendo f,rente

.
em

. 20m.
,

Rua: Pres. Epitácio Pessoa, casa de alvenl�'
ria 'com 2 pavimentos, contendo 7 dOrmitórios,
excellelnte para ponto comerciai, terreno beira-riO,
com 3001112 de á�ea construrda. Cr$ 2.6ÕO.000',00.
"

Casa de alven·arla nova, acarpetaid'a e azule-
jos até o teto, próximo Weg 1, terren.o 'de 18x28

r$. 1:.2§A-0'OQJ)Q;

TERRENO:
Magnrfico rterreno residencial,. região calma,

de 418,25m2. próximo ao, Clube de. Campo Beira
-RIÇ). Informações na Lar Imóveis.

..
CHÁCARA:

, R'io Cerro fi � Terreno com área de 151.499
m2, com· área construfda, casa' de ,alvenaria com
150m2, ranchos de madeira com 400m2 e uma ta-
fona com 80m2'.

'

"LAR ALUGA":
Rua: João Marc8ltto, 270 - Casa con1endo:

moradia, bar e pensão, ótimo para porno comer
ciEij, informações ria' Lar Imóveis pelo fone 72-0510

Terraple.nagem Vargas
-. de .lIdo Domingos Vargas -

SERV.IÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

-E-

Tubos Santa Helenà
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO.

EM GERAL
.

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

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

Se você quer comprar ou vender um Im�
vel, procure a EMPREENDIMENTOS .IMOBILlA-
"RIOS MARCA'lTO LTDA. :

..

Empreendimentos Imobiliários
Marcatto

.

Lida.
-

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

éloloaria Avenid�........ " .,. " - ,

.

ETERNizE:OS àONS MOMENTOSI. •• • •• , •.
,".

.' o', •. ,.

Presenteie 'com' j6ias e· as· màis:ffAas 'sugestões
,

• .., ..... ..._..... '. '-0' ' .

.

ELÓ�9A�(À: :�y��I.i:?A; '. Màre�" .a·-Getúlio

REGIS15R& ClVIL
I

em Rio C��ro II; :�te dist�!tó,
filhO' oe· �r. Flohr e de Elfi

. Koepp Flohr:' 'Ela, . brasileira,

.solteira, do lar, natural de LuIs
.

Alves, neste Estado, domiciliada
e residente em Braço Direito,
LuIs. Alves, nesta: : Estado, filha
de Paulo' Scaburi e Generosa'
.Scabufl •.

A�a ""Ollsr Grabba, Oficial

do 'Registró Civil do 1.0. Distrito
da Comarca de Jar� de Sul,.
Estado. de Santa Catarina, Bra
sil.

Faz saber que' compareceram
em cartório, exibindo os do
cumentos exigidos pela' lei a

tim de se �abilitarem. para ca

�ar: .

Edital 110.788 de '22.01.1981
Eclemar Emeslo Kaestner •
Martl Tefezlnha MUl8l'a
Ele, brasileiro, solteiro, auxl

Iiar dé escrltörto, natural de

Blumenau, neste Estado,' domi
ciliado e residente na Rua He
leodoro Borges, nesta cidade,
fllho ele, Ernesto Kaestner e de
Edla Maas 'Kaestner. Ela, I;> ra-

'Edital 11.791 de 21.0'l.1981
Joiô ErschIng 'e
Walnill8l Hanemann ..... ,

'

, Ele, brasUeiro, solteiro, ope
·rário, natural de Jaraguá do Sul,
domlõllledo e residente' em Ga

quardt, nesta cidade, . filha de

João Ersching e de Cecilia sch
mldt Ersching. '. Ela, brasllelra,
solteira, lndustrlárla, natural de

.J�ràguá do Sul, domlciliada:'�
residente em Barra do Rio. Cer-
ro, neste distrito, filha >de Wal

sl lei ra, solteira, awdliar de es-
ter Hanemann e de Alzira Ko

critôrlo, natural de Corupá, nes- .

neu Hanemànn.
te Estado, domlcllleoa .e resi- .

Edital '11.792 de 27.01.1981- .

dente na Rua Aguinaldo José de .

Antonio DIas e
Souza, filha de Silvino Murara 'Alalt Moreira Martins
e Elsa Murará.
Edital 11.189 de 22.01.1981
Osmar Piske e

Maria Daria MarcarfnJ
Ele, brasileIro, solteiro, conta

dor, natural de Jaraguá do Suf,
domiciliado e residente em Bar
ra do Rio Cerro, neste distrito,
filho de Walte'r Piske e de Edith
Màthias Piske. Ela, brasilei'ra,

Ele, brasileiro, divorciado, o

perário,' natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

Rua Walter Marquardt, nesta cl

dade, filho de Alvino Dias e Ma-
. ria Dias. Ela, brasileIra, soltel

·ra, industriária, natural de Co

rupá, neste 'Estado, domiciliada

e residente na Rua Walter' 'Mar-

quardt,
.

nesta cidade, filho dei
so. Iteira, do lar, natural de Dou-

- Juvencio. Moreira Martin� e Etel-
tor Pedrinho, neste. Estado,

.

do- .

vira'Moreira Martins.miciliada e' residente em Barra
do 'Rio Cerro, neste distrito, fi- 'E para que chegue ao conhe
'Iha de Bónifacio Marcarini e .de. ,clmentQ de todos, .mElndel pas-
Ida Marcarin!. sar o presente Edital, que será
Edital 11.790 de 26.01.1981

... pUblic.add pela :Imprenr;;a e em

. ,cartório, onde será afixado dU·
. rante 15 'dIas.

Se 'alguém sO!,Jber de algum
impedimento, ·acusE\-o para 'OS

fins legais.

'Cópia recebid,a. IJÇ> c�rtó.rio dE}
Luís Alves, nE}st!l. ��t'i10 .

Elsido Flohr e

Maria Aparecida Scabur'
'Ele, brasileiro,. solteiro, . trato

rista, natural. de It(mpava, neste

Estado; domiciliado e residente
,

A OFICIAL

P.olítica agrícola afeía . cu·llura
da. um.

'

.: ",\
A situação dos .rizicuJtores 'catarinenses é sim

plesmente dramática. A definição é da Fede-ração
das Cooperativas de .Santa Catariniai. Tudo por
que os riziçultores obtiveram a superprodução 85-

perada� mas não ,tiveram a contrapartida prometi
dai pelo Governo, que, contradito1riamente; deter
minou a importação de arroz; forçando uma que<
da' de" preços "insustentáve,l" .

Segundo a Feca,agro, a celeuma criada pelo
Governo fica bem car'acte,rizada :por um documen
to confeccionl8ldo pela Oooperativa Agrícola Mista
Juriti, de Massaranduba, principal produto·r de ar

roz do' Estado. O documento, intituladio "Política
Agrícola do Governo Federal Decreta aI Falência
dos Produtores de Arroz", espe'lha a realidade vi
vida· pelos agricultores em geral.

Antes, de partir para uma análise de preços,
cl

. Cooperjuriti comenta o "otimismo bizantino"
feito em cima da safra de !alrroz 79/80, que' '8:e
gundo dados oficiais chegou a 9,7 'milhões de to
neladas" contra �ma demanda interna de 8,5 mI
lhões de' toneladas. Significa, portlalnto, um "su
peravit" de 1,2 milhão de toneladas. Além disso,
o Governo contava ainda com excedentes do ar-

I

roz importado em fins de 1979 e início de 1980.
Com a superprodução, "euforicamente cons

tatadª pelo Governo", Ial saca de arroz b.eneficia
do, que ,em jane,iro de' 1980 era vendida aos su

permercados ao preço de Cr$ 1.950;00 baixou
para Cr$ 1 . 500,@O, A Oooperativa ressalta que o.

árr9z foi o único cereall que se'rviu' de "contrape
sb da desenfreada inflação".

Observa que somente em se1embro . de' 1980
o preço do produto, voltou a reagir, mesmo com
o mercado abast,ecido e relativamente frouxo". A
cooperativa desabafa que foi, nq entanto, ."suficien
te para que o Governo desse mais uma demons
traç'ão de como ,esbanjar divisaIS". Isto 'é, "de
te'rminou nova ifl1portação. de , arroz, sem a mioni
ma necessJ.dade, semeando � intranquilidade en

tl'ie 'os p-rod:utores e os ben-efio.iadores". A�inala
a coopenaltiva que, em Massaranduba e em toda·
a Região Norte de Santa Catarina, ·'!os prçdute-.·
res estão em infcio de safra e com falênci� de
cretada" .

, '. Conforme ceme.lui a' Cooperju'riti-; com -g.-preço .

atua1" de venda' do latrfOZ ·beneficiado as.. indústrias·
de beneficiamento não têm as mínimas condições

•. de remunerar mefhor .

o produtor. Ademais, "OI
. mercado está retrardo e sem oondições . '0'9' re-·

�. passar] aos'�ul?er.ß:i�rc.adps ,os. el1wados custos de
industrialização", Consequemte�nte - ladverte
-, "a bom.ba 'ac:aba sempl'ie estourandol na. mão .

.

,'do'mais fraoo (o .produtor),. qUß,-::Elrcàndo com tu-
do, cada vez recebe menos"·.·

_
.

A· Cooperativa reve'aI que ()t 'Pf19'ÇQ ·mfFlimOl, di
vulgado peJo- governo em jtdho de 79.. (Cr$ 720,00

.
a saca· de ·arroz -em ��sea, cem �13%'

. de ..umida
de'), .foL fi.xada- eom.-bfise ·nos.wstos, de .pr04.u,çãc)
.Iévantados em ahrii. Logo, fr.isa�·,boje.· çql"R' 3 in""

f;(,aç�"? l_;JJtr�paS�51'l!1(),'Ol;Lq�.m .. PQ1:.p�'1�o.,.�$�e' ...PJe.:.( ..

ç'o "está,corJIpl,eitiàme;nrté ,l. de.fasad'ó( e' .

sem ":quais-'
"

"

,"
ti.;

I" -

�i"� I' \' ,,�' " , ) ,_" ,,", };

q(]er,'�spérq.nças cI� .:r'e�lliJst��r rmeâi'Çlitos"�:. ';,t'",

Duránte a reunião reali
zada no .dia 20 de Janeiro,
convocaçla Ipela Federa

ção das Indústrias do Es-;
taido de Santa Catarina -',
e da qual também partici
param o pr:esidente da As- .

sociação Comercial' e In
dustrial de Jaraguá do Sul

'.
e presidentes de sindica
tos patronais - foi debati
do com direto,res da Ce
leso, Ial recente decisão dà
quela empresa de pratica"
mente Gbrigar as emp�
sas que solicitassem' IIga- .

· ções de energia a adqui
rlr:ém Cr$ 3.800,00 em a

: çõéS' por KW instalado •

Na oportunidade, segundo
Informa a Fiesc em nota c;.

ficial, ·a Celesc anuncio�
haver voltadol atrãs daquê
Ia decisão, em face da não'

,

,\:,��?provaçãö,�'1't mie: " ;f{T,o
, :"'�'E>.e:pa�tallJêbf de ii!

., illI.·' :.·.,.·.\;.&Âi::'ú.:à� Ener..:;..,;;.,:...;.:i;.• .;;..:."""""".......,.;.. _,.�.,�•..."'''.. �"{ ;,," ,,,:.. .

'

- E X P,E D I E ,N ,T E...;... .

[(.) a iJ ijel' tI.'�'lfl'l
Furidado em 10 de maio de 1919

CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

DIretor:

Eugênio Victor Schmõckel
,

� ": �,

Colaborado....:
Flávio José Brugn'ago, ,

Yvonne Allee f;!chmöckel Gonçalves,
Jaime'Blank, Prof. Paulo MOreHl, Silvel.ra JOnlor, Rudolf Hirsch
feld, José Castilho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.

Reda� AdmInlslnJçio e Pubßcldade:
.

Av. Mal. Dead. da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091. - C.P. 19

89250 - Jaraguá do Sul - SC.

ComposI!;Io. Impresalo e Circulação:
Sociedade Gt'liflca' Avenida Ltda. -. Jar�guá do Sul - SC.

Assln�tura anual: Jaraguâ do Sul. � regl�o •.. Cr$ 800,00
Assinatura SEtIllEtstral Cr$ 450,00
Outras cidades ; ••••••• ó •••••••••• :.> � . . . .. Cr$ 1.000,€10

Exemplar avulso ;.......... Cr$ 15,00
Namero atrasado ••••••••••••••Ó, • • • • • • • • •• Cr$ 20,00

E8te jornal RIo se respcmsablllz8 por aatigoe assInados e nem

devolVe ort........·
.

Viação
I

Canarinho
TRANSPORTE UREJANO,·

INTERURB.ANO,
.

EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com a. sua lo

comoção, colocando· à
.

dispóslÇA� modemrssl
mos 'ônibus, com pessoal especlah�ado, possl-:
bilitando uma viagem tranq�i1a, rápida e segura.

. Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhC)so.

JARAGUA,DÓ SUL. '-. SANTA CAtÁ�INA

IMOBILIÁRIA
. SANTA MARIALtda..UI6jrtlíJ//- Compra - Venda e Adm1nlstr

ação de Imóveis

Crecl N.O 418-J

•

COMPRAMOS
.

Melhor preço
-

VENDEMOS
Qualidajp

.

ADMINISTMMOS'
.

'Confiança
ALUGAMOS
Tranquilidade

, CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IM,C>VE IS.
Rua Waldemiro Mazurechen, 42 - FoneS 72-1342 ·e.
72-1101 - JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Comuniooção 'da·19a• UCre
Comunicamos 18IOS candidatos que re'alizaram

os Exames Supletivos. de 1.0 e 2.0 Graus, no, mês
de dezembro pr6ximo passado,.que OS resulta
dos finais com as respee,tivas n;ot�s, enc.ontram-
-se afixados na 19.a U�E.

.

Informamos outrossim, que dos 180 candi
datos inspritos; 77 oonseguinalm o( Atestado de
Aprpvação Parolai.

'Jaraguá dó Sul, 27 de janeiro de 1980.
IRIS BARG PIAZERA

..

Diretora

, .

-�----�����--�--�--
! · I

'.
:. .',','

.

" i

i i! Nós colocamos·�mais i
I
_,

cor em sua Empresa I
I cz Para isto' estamos I
! 5ii equipados . !
! � com. um moderno 1

·Ie departamento de" arte. �
I.g Fotolito � Máquinas' de �
I ......

· .

.
. f

I '[! Impressáo O F FSET!c.D .

1!
.

. .........-.. -_......_-_ .....__ ...._--_ ...._ .....

ANIARES

Premoldados .. de 'Concrelo . Llda�'
(

A maioria. das b� 'Iei
ros tem por hábll'O

. café de manhã,. aO'
ta.... e durante o 1dI. uma
ou mais vezes,

.

depende,n-
do da atlvida.de q�".
..ice Hoht. em eIIa·�
esitá 'caro, pÔr ... 0,�
RIo escapa eló• pr�
Tivemos opóduniclade de,
constatar junto à fanu1ias
rurais, .q..... al9�S.ehe
gam a gatar doi$ quIloS
de café dUrante mês. Is
to rios mostra que ai famí
lia Ga. Cr$. 350,00 por
mis e Cr$ 4.200,00 f?Or a..
no s6 com café que com

prá. O trabalho de Educa

� para a Saúde, que'
·

.

desenvolvido pelas exten-
, sionistas.,Sociais da Aca

'�_PD! �xe.mp�� te_m co-I-mo objetivo, incentIVar e .

orientBr as farm1ias rurais
Bi .produzir �is àUmentos
e apr1OVeM:ar � que estio
sendo produzidos na pro
priédade, contribàindo pa
ra que venha ler uma

maior 'renda. Por 'isso foi·
iniciado.... ano (em 80)
o plantliÔ de café . para' o
consumo fammar. Sendo
afendidas as f�li� dos

municípios de Benedito
N,ovo, Corupá, �uarami
rim, Indaial, Jaraguá dQi
Sul, Pomerode, Rio' dos
Oedros e Schroeder.
O qualdr.o abaix()c, ql,lel a..

presentamos, mostra o nú
mero de famßias aterl'i
��� .� .mldls "Ianta". por
Municq,io, onde,.JlUI118 •
náliae, da questio�.�se....

V8"'Sle que as
.

fanH1ias .,...

rais tiveram
.

grar,de inte-
·

resse ein iniciar o plantio
do café· ou alumentar ó
número do plantl.o das m�
dls.·

.

'.'
Para que as fammas: fi·

zessem esta plantação, f�
·

ram orienfa'áas P'et!lS Ex-
·

tensionistaS !;oçiais com

a éölaboração dbs Exten-
· si.onis,!as Rurais.

.

ri

Com o bom d'a$enwlvi'"
• mente. que �o apresen
tando as mudas �e café,
leva-nos crer que de,poià
cte doiS anos estias fami':.
lias não ma!s comprarãó

· café, continuando seus há
bitos sem gastBir dlinheiro.
O quadro atual lI'a siloa-

ção é '0 seguinte: ' ...

Benedito NoVO', 100 fa
.

míJias e 3.100 m.udas;
Corupá, 60 famUias e

, 2.000 mudas;
,

GiJairami,rim" 110 famí·
lias e 3.400 mudas;
Indaial, 63 famílias e

2.000 'mudas;
Jaraguá do Sul, 4 famí

liias e 21.5 mudas;
Pomerod'e, 74 famílias e

1.5ÖO ,mudas;
·

'
. Rio.dos cecrl'�s, 115 fa

ininas e" 4.000 mudas;
SChraeder, 65' famßias e

1.600 mudas.

CELESC VOLTA
ATRAS
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ESTADO DE SANTA· CATARINA
.

Prefeilora Muoiioal de Jamoá do Sul
DEPARTAMENTO 'DA FAZENDA /

DIvI.lo de Contabilidade
I ','

, BALANCETE REFERENTE AO MlS "NOVEMBRO" DE 1980

RECEITAS
'TITULOS

Até o me. ArrecadeVio
AnterIor no ..... . Total

�CEITA ORÇAMENTARIA

RECEITAS· .cORRENTEs

!

,

Receita Trll?ut6rla ••••••••••••••••••

.

Receita. Patrimonial __ ...

Transferências Co........ ., .

Receitas Diversas ••••••••••••••• _ �.

29.869.772,40 3.268.169,19
308.651,27 20.439,57

89.71'0.314,31 12.938.099,11
2.302.972,22 213.966,62

33.137.941,59
.

329.090,84
102.648.413,42
2.516.938,84

RECEITAS DE. ·CAPITAL

Operaç6es de crédito ••••••••••••••••

AHenagio' de Bene Móvel. e Imóvel. �o

Amortlzaçlo de empréstimos concedidos

Transferências de Capital •••••••••• _
Outras R�eltas_de Capital .. " .........

13.782.725,50 ,-,.......

258.143,00 -,-

64,00 -,-

19.725.982,02 9.311.280,09

156.441,67 -,-

13.782.725,50
258.143,00

64,00
29.037.262,11

156;441,67

SOM A .S ......... ,',............. Clt 156.115.066,39 25.751.954,58 181.867.020,97

. /
-

Contas empenhadas e a pagar ........ : 36.84().596,76 4.117.533,34. 40.958.130,10

Depósitos de dlv&rsas origens· • • • • • • • • 25.458.578,21 1.008.730,23 26.467.31!l8,44

10M A S, �.... CrI 62.299.174,97 5.126.263,57 67.425.438,54

SALDO DO MIS ANTERrOR

�Ixa •••••••••••••••••••.••••••• :... 49.967.772,36 4.845.238,61 54.813.010,97
BancOs '- dlsponlvel o•••• , 114.899.459,88 ' 299.115,39 115.J98.575,27
sànéos - 'vlnculado .;............... 62.472.987,14 13.116.852,47' 75.589.839,61

,
'S O MAS ••••• e •••• OW •••H •••••••'. Crt 227.340.219,38 18.261.206,4"7, 245.601.425,85

tOTAL GERAL .............. ' . CrI 445.754.460,7449.139.424,62 494.893.885,36

DESPESAS
TltULOS

Até o mia D...,...
no m'"

.

Anterior

DESPESA ORÇAMENTARIA
Q100 CAmara,de Vereadores............. 2.261.391,24 282.872,50
0200 Gabinete do Prefeito •••• •.• •• •.• • •.• 3.646.864;08 631.04.0,00
0300 Depto. de Admlnlstraçlo •.• _ .. .,.... 15.082.269,07 1.971.81!l4,35
0400 Depto. Educaçlo, Cultura� AssistI"';' .

cla SO�laI ••••••• '�.' _•••• �,
.

23.659.41\92 5.246.263,79
0500 Depto. da Fazenda •••••••.••.••.• _. 4.700.385,01 497.289,7f
0600 Depto. ,de Obras e Vlaçlo :...... •.•. 64.553.502,21 9.259.512,88
07-00 De",o. Agropecuário _, 13.460.744,10 1.229.683,20
0800 Cepto. d. Turismo � �__' 65.911,49 9.682,31

Créditos EspeciaIs :...... 18.555.616,18 -,-

2.544.263,74
4.277.904,08
17.054.073,42

28.905.679,71
5.197.674,72

'

73.813.015,09

.14.690.421,30
75.593,80

18;555.616,18

SOM AS ;.. Ct' 145.986.099,30 19.128.148,74 165.114.248,04

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

Desp,esas de meses anterloree _. 30.008.192,49 4.536.012,86 34.544.205,35
Depósitos de diversas origens 29.204.623,78 2.090.80f,0� 31.29�.424,86

S"O MAS Crt 59.212.816,27 6.626.813,94 65.839.630,21

SALDO PARA O Mn IEGUINTI!\
, '.

Caixa , 53.908.480,:12 4.037.697,02 57.946.177;14
Banca. - dlsponlvel 112.052.004,21 2.235.684,51 114.287.688,72
San_coe - vinculado •••••••••••••••••• _ 74.595."060,84 17.111.080,41 91.706.141,25

• O M.A S :............... Crt' 240.555.545,17 23.384.461,94 263.940.007,11

TOTAL GERAL
, � 445.754.460,7449.139.424,62 4#4.893.885,36

rjb/Contadoria da Prefeitura Municipal de Janaguâ do Sul, 'em 28 de Novembro de 1980

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

JOAO MODESTO SILVEIRA
Diretor da Fazenda

Renato JOI6 BorlOllnl
ORe SC n. 5.400 - 'Técnico em Contabll.ldade

EmmendorterComércio deVeículos Lltda
. ,

.

.

Informa:
Aumento Idos P1'8Ç!OIS dos veículos.marca Chevrelet,

em 02.02.81:
-'

Chevette 1 q,O% !

. Opal� �'. Caravan 13�6% .

.

. --Comerciai$ 'e Caminhç;es a gasolina 11,1%
Comerciais e Caminhões diesel 12,3%
Ve�são álçool 7,5%

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Bario de Itapocu

_

•• HA 30 ANOS
- No cfia 26 de janeiro de 1951 falecia o sr.

A�lino da Costa,' irmão' do sr,
. Manoel Francisco

da Costa, !OI "Mand'Uoa". O extinto era casado com

Augusta Friedemann e contava com 53 anos. dei

xando seis filhos: Rosa. Ráulino, Alzira, Alf"édo e

Ad:elaide•.
' •

_ Empregados do Circo Queirolo. depois de

se encherem de caninha no �r Rodoviário, arme-

. ramo alta madrugada. um conflito que alarmou toda

a vizinhança. oom a intervenç�1OI dos diretores e ,a

pol(ci'al que foram chamedos, conseguiu-se acalmar

os turbulentos, havendo dols feridos à faca.
- O programa dos festejos em homenagem

à posse do .sr. trineu Bornhausen, previa para o dia

30 de janeiro, uma salva de rojões nos quatro can

tos d:8J cidade. No dta 31, às 5 horas haveria de dar-

se a Alvorada com uma Banda de Música lei 'outra d�
,

clarins, que em caminhões percorrerão as ruas da

cidade. Durante todo !OI dia seguir-se-.il8Jm programa

ções e que culminari:am às 23 heras, com baile ao

ar livre em g,rande [palanque armado no jardim e

baile de gal'8J no Lira Tenis Clube. Dia,1.0 de feve

retro de 1951 às 11 horas recepção aos convidados

e delegações dos Estados, posse dos Secretários e

Prefeito da Capital, recepção ao Oo:rpo Consular,
marcha ao Flambeaux e, às 23 horas baile ao ar li-

vre e soireé. ....

... HA25 ANOS
_ Era divulgado o resultado ofic·ial das e-

leições de 3 de outubro de 1956:
.,

Para Presidente da República:
Juscelino 'Kubitschek de Oliveira ,

3.060:899

Juarez Távora "
: 2.601.166

Adhem8Jr die Barros ' 2.221.123

Ptinio Salgado �
713.411

Para Vice-Presidente da República:
João Goul,a\-'L " .. 3.574:183

MUton Campos ' " , ; 3.375.360'
Danton Coelho :................ 1.139.161
-- Volta Redonda procurava . ampliar suas.

vendas pa� o estrangieiro. Após exportar vinte mil
.

toneladas de gusa para a Inglaterra, Volta Redoflda

procura agora ampliar as suas vendias para o exte

rior, buscando na Holanda mercado. para o exce

dente de sua produção, Como mudaram os tempos,
não?
-- Num grave desastre l8iutomobitrstico, ocor

rido dia 18, cérca das 21,30 horas, na altura db qui
lômetro. 68 da Vli·a Anhanguéra. perdeu a vida de

. maneira trágica o'''deputado Euvaldo ·L'Öd1. DiriOirtd<>
ele próprio o seu automóvel, com destino â sua fa

zenda, em LouVieira, colidiu violentamente com um

auto-caminhão que trafegava 'em sentido contrário,
naquela estrad8J.

.

. . . HA 10 ANOS
-- No dia 1.0 de feVle'reiro de 1.971, o Prefeito

Hans Gerhard Mayer reassum'ia as� suas funções,'
depois de 79 dias licenéiado dio cargo�'Durante d'

perrod<t, além die reC.uperaNse da estarfa, esteve a

testa de sua empresa, onde estabeleceu contac

tos importan�es para a vida no,rmal da organização
industr:ial jlairaguaense.
- No dia 1.0 de fevereiro de 1971, teve lu

gar em Florianópolis, a ce'rimôrHa de piosse do a..

leito, Deputado OctacJlio Pedro Ramos, ao mesmO

tempo que tomava posse como Deputado Federal

por' Santa Catarina, o sr. Pedro Colin, então Presi
derite da Assembléia Legislativa do Estado de 'San-
ta Catarina, sucedendo na região o �x-deputado
Lauro Cameiro de Loyoli8J.

.

- Leopoldo Heitor ganhaVia a liberdade -de·fi
oitiva ao ser decl�radio inocente pelo Tribunal do

. Juri de Ri'o Claro. Venceu' por 6x1, como nós jul
garnentos ,an:tériores, fez a própria defesa, friZ'8Jndo'
que sua confissão, admitindo a' execução de Dana

de Teffé na. Via Dutra, foi obtido sob pressão. Este

era o quarto e o úlrtlimo julgamento do "'Advogado
do Dil8ibo", que há dez anos lutava com -à justiça.

'AUREA MOLLER GRUBB�
Tabeliã e Oficial do Registro de

.

Protestos

.

- EDITAL - .

Pelq presente edital de citação pedimos aos

senhores· abaixo reDacionados que compareçam
em nosso' cartório para tratarem de assuntos de
setls interesses:

ANTONIO COSTA - Rua Cei. Procóp'io Gomes
de Oliveira, s/n.o - nesta. ALFAIATARIA SULIAN
LTOA. - Rua Av. Mal. Deodoro.'49'1 - nesta.

- AN..;
TONIO ESPINDOLA IZIDORO - Rua Preso Epi:1:áçio
Pessoa, 352 --: nesta. ALCIVANDRO ESPESlftf -'.

Rua João Franzner, 409, nesta. ALFONSO MAR;..
QUAROT -, Vila Marquardt - nesta. ANILDO MA
TIAS - Rio Alma -- neste. ADEMAR RANf'HUM -
Vila Marquard1\, nesta.' EMIIJO J. VERBINI, - Rua
Julio T. da C. Neno, 150 - n;es1!a. GERALDO GIE:
LOW - 'Vila Marguardt. nesfa:'-LAUDENO N'rNow,
rAua Av. João P�ssoa, 414-- nesta. LOJÄ DÊ OAl
CAPOS MARISTELA L'iF'DA. � Rua José A. Pé-reira,
60.- nE*!ta. NELSON JOS� DORNBUSCH -,Av .

G9fúno Vargàs,'49-�' néSfa. NELSON JOSE DORN
B_l:JSCH. -:- Av. Getúl·io V�rgas,

,

49 .- Apto. 32 �

nesta. NILO .TRINDADE; - Rua CeI. de AI.meida,
206 - nesta. NORBERTO CARDOSO - Pedras
Brancas �,nesfa. SlpNE"1 PEGGAU - R�a Ne/eu
Ra,mos - nesta. WILSON SCHBERT ..... Alc Mari-
sol S.A. -,I.'I�a.

-. .'

• : 'Piazera de ÄZevedo
..

Öfiqi:�.<.'._.,J.•._.·�,!,•.·.,Maíór ...ii:"" ,.,;ii,�t. �'"
'(; _.

. .:(�'; /': '-:.'F.� '�'�":-'; � {.

Nova estrutura da taxa de jmos
Tendo o Conselho Monetário Nacional aprova

do em reunlão 'a proposta do Banco Central do'Bra
sil de liberação das taxas de juros. a diretoria do

Banco dOi Brasil decidiu promover o reajustamento
das taxas .de juros cobradas nos lemp�éstirnos co

merciais e ind'u�triaJs, ,.adaptando,..as � estr'!}ura de

taxas de juros do crédito agrrcola fixada pela reso

lução n.o 671" ,de 17.12.80. D� acordo �m essa de

cisão a menor taoca de juros dos créaiitos comer-
, .

.

-

�. ,

ciais e industriais foi fixada ao nrvel da taxa mais

elevaCia do crédito rural; ou seja. em tomo de 60 por

cento ao ano, que será a ltqal apuceda as pequenas

empresas :e no desconto de duplicatas.
.

.

No nrvel superlor, as taxas ficarão inferiores as

variações previstas no INPC e Indice Geral de P·re-

90S, que servirão de base a fiXl8iÇão da correção mo-

netária para o cerrents ano. :
.

. A estrutura de juros dá Banco do Brasil "contl-

nuará a contemplar uma .dlterencleção entre.as re

giões meís carentes - SUDAM e SUOENE - e as

demais Regiões do Pars e. bem assim, a beneficiar

as pequenas e médias empresas. .

Por outro ladlo, a aprovação das novas taxas

não prejudicará o programa de arnpam a pequenas
,

e médias empresas, cujos financiamenifos continua

rão a ser feitos às taxas de 40 e 45.por cento ao

ano.contorme a l1egião. '

"

Finalmente, a·taJeal de juros do contrato de .che

que-ouro sofreu um 'reajuste de 66 por cento.

ORAÇAO AO DIVlINO ESPIRITO SANTO
.

Espirito Santo, Vós que esclarecel tudo. que i�umi
nals todos os caminhos para que eu atinja o meu

ideal. Vós que me dais o dom divino de perdoar �
esquecer o mal que me fazem e que todos os ins

tantes de minha vida estais comigo, eu quero nes

te curto diál,ogo ag,radecer por tudo e confirmar

mais uma vez qU!3' eu·nunca quero me separar de

Vós, por maior que seja a ilusão material, não: será

o mínlrno de vontade que sínto de um' dila estar.

convosco Ie todos os. meus irmãos na glória perpé
tua - Obrig�doi mais uma vez. - A pessoa deverá
fazer esta oração 3 dias 'seguidos, sem dizer o pe- '

/ dido. Dentro de 3 dias se� alcançada a graça por

mais ditrcil que seja .. Publicar assim que recebera

graça. - Agradeço g,raça recebida. (S.D.)
1

'

o DER/SC na Região Norte
O engenheiro João AI- ca de Corupá a Jaraguâ

berto Nicol�i, coordena-
.

d9 §ul..,,(la SC-301 em 18'

dor do Departamento «:ie quilômetros. foí m1clada
Estradas de RocIiagem do no dia 3 d� dezembro de

Norte Catarinense, disse 79 e deverá atingir um in"

que o ano de 1980 foi mui-
.

vestimento de 64 milhões

to produtivo, porq-ue foram e 300 mil cruzeiros .

iniciadas várias obras d� O aC'esso ao porto de

importância para o dEtSen- São Francisco do Sul tarn

volvimento da reglão., bém em pavimentação as-

Segundo ele, em 81, já fáJtica, numa extensão de

no primeiro semestre, o 'seis quilômetros e meip,
DER vai dar inic'io a res- terá um custo de 110 mi

tauração do pavimento as- Ihões e 400 mil cruzeiros
fáltico da SC-280, no 'tra- e teve inreio dia 29 de se

cho,' de Oxford a Campo tembro do ano passado.
Alegre e de Joinville a São

_

Francisco dó Sul. Em Joinville, a pavimen-
O primeiro trecho, infor- tação asfáltica do IBiCesso

moU. 'cóbrirá uma exten- ao Restaurante Universitá
são 'de 15 quilômetros e rio no campus; do acesso

o segundo, de 28 quilôme- ao cemitér.io de Pirabeira
tros. A restauração é uma ba, do acesso ao aero'pàr
reiVindicação antiga dos to de Cuba:t.ã.o e do pátio
moradores da região e a- .....da 'Expoville, estão em ,an-

_. tenderá a doiis trechos damento. A 1.�obra, infor-
bastante movimentados mou, vai custar 980 mil'

,

principalmente o de São' c,ruzeiros. A segun'<�a, c.uj9
Francisco, nesta época de

.

inrcio se deu em 15 :de

ve.raneio. maio de 80, atingirá os se ..

te milhões 535 mil, 514
A pavimentação as·fálti- Cl' zeiros e ae cl=intav('c;

Construtora Seria' . Ltda .

CONSTRU9AO CIVIL, ENGENHARIA E
COMI!RCIO DE MATERIAL

.

DE COtlSTRlJÇAOo'

Rua .João Plcollf, 94 • Edif. Carlos Spézla
Telefone: 72-Q214

JARAGUA DO ,SUL STA. CATARINA

(---
VElCULOS USADOS REVISADOS '

Belina II LDO - verde primavera met. •... ' 1979
Corcel II GT - bege trlpolli 1978
Corcet GT - branco e preto ••••••••••.•.. .. 1.976

Opala Comodoro - branco ••
'•••••••.•...... 1979 I

Chevette Hatch - dourado palha •..•....••.. 1980
Chevette ,L - bege, • o o ••••••••••••••••••• ;. 1978
Passat LS - branco ••••• 0'0 .,. • • • • • • • • •.• • • • •• '1979
'VW 1300 L - bf!MCO •• , •••••H" 1978
Brasflla -: begEJi .: � ••••• '

••••
' ••••••••••••... '1979;

li:��;,��f11��:i.�i��� >;:::i�i ;
.. , :�:�H� l�� •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CGÔ"N.o 75.397.463/0001i38 .Ós. : " " '\' ,.

,L, ".". ". ",I '!\:"-Öompanhiâ'de' Càpitaí"'Fecnado-'- ,-.-� ".--"-'

•• 1,

')'
'."

,''''Rua Venâncio' da: silQä 'póho, 399
"

.

"l" ,:1 �,
..

� Jaraguâ dQ 'Stil '�!<SC ' , �

.'" • '._o ,.. __ ,._ .. _�_. •

• J Ata."da ,Assembléia 'Geral,
Extraordin'ária ,- , ,-' " '

Aos quinze dias do mês de dezembro, de mil
,

tecentos mil), Integralizado Cr$ 4.970.000,00
novecentos' ê oiten�a,.'.Pel� oíto horas, reunl- (qu�tro milhões, I)o�ecentos ,e setenta' mil' cru- r

t' 1". " "t,... ,,' " .. ,..,." .", .. ,.".. ....

iam-se em Assembléia Geral E'xtraqrdir:tária, ,a- zelres); ,Total de ações preferenci,ais subscri-

cionistas da WEG ACIONAMENT,QS S,.A., r�- � ,,1I!s: 9��.100,. 000 (noventa e nove'milhões 'e qua
presentando ,100% ,�cem �r cento) do capital ' tro��ntas mil), integralizado Cr$ 9.940.000,00
social; 'co�yooad'ós 'ítravl§'if'de Corivitel. dlspen- (nove jníthões, novecentos e quarenta mil cru

sado a 'publieação' do Edital' de Convocação na ,zeiros). Total de ações subscritas: 149.100.000
._ ..

.\ '; ." � .....
, ". r>:.·� ,)'. l -

.•
.

imprel1sa na forma db '§'4.0, do artigo 1ª3 da ,(cento e quarenta � nove milhões e cem mil),
lei 6.404176� Conslafàê:lo- 'haver ,a presença a int�ralizar Cr$ 134'.190.000,00 (cento e 'trin
unânime dos aöionistas detentorßS do capital ta e- quatro milhões e cento e noventa mil cru
soci!!:I, àssúmirari(a .mEtsai 80S tral:!alhos, por a-; '. _ zeirO�), ,l)O prazo de 24 meses, conforme cha

-cl,amação, 'os senhôres Eggon João da SilvEJ, e, mada a ser feita' pela diretori,a da WEG Acio

A'lidór Lueders, pari �J)resTdente e Secretário,' namentõ� S,A. Verificada a subscrição do atl

tespectlvâm,àr'ife: Ö, se��oT�residente, sJe� por ,; men� . �� capital sócial ��tori�àdo� é'rifatizou o

instalada a Assembléia e ordenou" o que fiz senhor �resldente que poderia ser homoiogado
como secretário, a leitura da convocaç�!>, ,para, o aumento do capital söciai 'e 'altêrado o artig'o
esta Assembléia, feita, atr�vés de conyite, e que 5.°:. dos, Estatutos Soc�ais, qu.e passarià a vigi'r

'

'rec:ebeu o cie�te de !odos os acionistas, 0.0 se- com a !!equinte redação; 'íÂrtigo 5.0 - O qa-
guinte teor: '�EG ACIONAMENTOS S,A., CGC pital Social é dé Cr$ 150.000,ooO�OÔ (cento e'

N.o 75.397.463/0001-38.i;'COMPANHIA ói: CA- cinquenta milhões d'e cruzeiros) dividido em Cr$
PITAL FECHADG .. Rl}a Venâncio da Silva Por-, 50,090,000 (cinquenta milhões) de açõ�s ordi-'
to, 399, JÁRAGI:IA DO SUL'-SC, CONVITE. Con- nárias 'e 100.000,00 (cem milhões) de ações'
vocamos os senhores acionJstas da WEG ACIO- preferenciais, sem valor nominaL podendo ser
NAMENTOS S.A-:, para-se\ reunirem em Assem_ nominativas; nominativas endossáveis ou ao

bléia' Geral Extraordinári'8 .'1ir0 pr6�ini,9 dia 'quin- ,p�rt�dor' 'Iivremel'lt�" convertidas de urha .',forma
ze do mês de dezeftlbrQ:, de mil nov�c�ntos � 'a outra a vontade do acionista. § 1.0 ...:... E:m
oitenta, pelas oito 'h(i)Tas,:em sua, sede social, suc�s.�,iyo,s aumentos do capital s09ioal, poderá
para deliberafem; sobre-a \seguinte ordem .lio '

a emptes� emitir ações ordinárias' ou preferen
dfa:

'

1. Autorização par-a- jlumento do capital eiais, sem' guardar proporção entre uma e ou'

saciai de- Cr$ eoo.olilo,OO fnovecentos mil cru· tra espécie, não podendo as preferenciais ul

zeiros) para Gr$ 1501000.,000,00 (cento e,cln- tr�passa.r;a 2/3 (dois terços) do total das ações
quenta milhões\ de cruzeiros), mediante a subs- emitidas, §. 2.0 - As ações são indivisíveis

crição de ações.' 2. -Efriação de Filtal,' 3. Alte- 'perante � sociedade. No caso de propriedade
ra§ão-Estatutária. 4. _ Outro� ,assuntos de ,inte- em comum exercerá o direito as 'mesmas 'um

,

resse' da ,sociedade. Jaraguá do Sul, 08 de de- representante do condomrnio". Submetida a

'zembro de 1980. ;A;�. ,Eggon João da Silva - proposição aapreciação dos presentes foi apro-
Diretor Presidente�'CGlocado em pauta o P�i- vada, ratificando-se e homologando-se conse-

meiro assunto da .!!>rde[l1 do dila, foi aprovàdo 'q�entemente o aumento da capit�1 soeia) é' �'
pO.r ,unanimidade o aumanto, do capital socie) alteração do artigo 5.0 dos Estatutos Sociais,
de Or$ 900.000,00 '(noveç,entos mil cruzeiro·sr cc;>nforple proposto, 2. Em pauta o 2.° it�m
para Cr$ 150.000.000,QO .(çe.nto e Cinquenta mi- da' ordem do dia, foi aprovado a criação da
Ihões de c'ruzeiros), mediaote a emissão de .. Filial, a ser estabelecida à Rua Joinville, 3000,
49,700. 000 (quar.enta ,e- pove milhõés é set� nesta çidade <Ie Jaraguá do' Sul, Estado de

ce,ntas mil) de ações ordinárias e ,99;460.000 Santa Catarina,. com inclusãq do artigo 41, .nos
'(noventa e npve milhõ�, � quatrocentas mil) Estatutos Sociais com 'a segui�te redaÇão: "Ar-
de ,ações preferencia!$, ao. ,preço de Cr$· 1:,00 tigo .41 '""': Fica destacado. o capital de' C'r$ .,.
(hum cfuzeiro) cada açijo, todas sem 'Jalor no- 100, ÓOO,OO (cem mil .cruzeiros), p'ara a unida-

��, � ,
, I� � ••

minai. Ato eontinvo; çonio estivessem presen- de fabril situada à 'Rua Joinville, 3000, em Ja-
tas acionistas ...,representando a totalidade do ragLíá do Sul-SC". Nada mais havendo, áp6s'
cápital social, o. senhor. Pr�idente mandou que agradecer a presença.de todos, deu o senhor
fosse suspensa a sessJio para que pudesse\ser Presidente por encerrada a sessão, da qual
efetuado a subsçrição das 149.100.00 (cento e para constar e surtl� os devidos efeitos legais
quarenta e nove milhões e 'cem mil) ações pe� laYl9i � presente ata que vai devidamente �s-'
'los acionistas, o. que foi feito conforme 80180' ,sinada. Jaraguá c10 Sul: '15 cÍe �ezembro dá' ,

tim de Subscrição, da forma seguinte:' 1. ELE- 19&0. Ass. Alldor:--i..ueders - Secretário. Eg- ,

TROMOTORES WEG S.A." CGC N.O- .. : .. '.. gon João da Silva t Pr�sidente .• ElETROMO-
84.429.695/0001-111 sOc{���de anÔn.i,ll!a de ea� T()RES WEG S.A. Gerd Edgar �aumér - Di-
pital -aberta, 1 registrada na JUCESC 'sob n.o' ret,or yice�presidente de Administràção, Eggon
25.254 em 30.06.61" :situada à RUo� , Venâncio J�ã'o da Sil�á' - Dir�tor Presidente, WEG EM-
da Silva Porto, 399, em Jfaguá do SUI-SC" PREENDIMENTOS LTDA. Werne� F-licard6 Voigt
subscreve 24. 70S. OOO (vinte e quatro milhões . .:... Diteto,r. Geraldo Werningtiaus Diretor.
e seteeentas mil) de, aç<iies ordinárias e inte- EggQn João da Silva - piretor.
graliza Cr$ 2.470 ..000,00, (dois milh�es, quatro-'

. ,,.. '., .. ' I
centas 'e setenta mil >cruzeiros) e, ,

� a presente cópia da Ata da Assembléia Ge-

.99.400,,000 (nGventa e nave Imilhões e ,!:ju,atro- raf Extraordinária da WEG Aciónamentos S,A.;
centas mil), cfe ações- 'preferenciais e int�MIi- C,GC n.o 75.397:463/0001-38, lavrada �s pá9i
�a Cr$ 9.940.000,00 (nove milhões e novecen- .

nas 1 � a 12 do competente livro de A� das
tos e quarenta mil, cruzeirGs); 2. WEß EMPRE- �ssembléias Gerais, n.O 1, registrado sob N.O,
ENDIMENTOS E PARTICIPAÇõES lTQA;. CGp'-'2887!?�1 e,,",'18.12.89, na Junta éo��.rCililtdb
N.O 83.489.963/9001-28, sociedade por quotas Estado. Jaràguâ do Sul, 15 de dezembro de

pe �ponsabilidade, Iiml�ada, registrada n'a JU- 1980. EGGON JOÃO DA SILV.Af c-Presidente�'
CESC sob n.o 4.843, em 02.02.78, situada à ALIDOR LtJEDERS - Secretário. Arquivado. sob
'Rua Venâncio. da Silva Porto, 3.99, Jaraguá do n.O 01853/01/80 junta Comerciar do. Estado. de
SulwSC. subscreve 25,.000:000 (vinte e cinco Santa Catarina - Flo.rlanópolls _ Data �.12.80.
tnilhtlles) de ações ordi�áriás e Integralize Cr$ Junta Comerciai de' Santà Catarina - CerHdã� -

2.500.000,00 (dois milhões' e quinhentos mn, Certifico que este documento foi árquivado sob

Cruzeiros). Total de �ções .

,ordinárias subscri-
.
número e data estampado: Mecanicamente -

�a5': 49.100. 000 ,{q4!lrent� fl- ppve milhões e se� /'

Fran�isc6 Páu·lo Kaé�em�4el - :S�cretãrió. "

. .

"'"' '.� � ,.

• í ,

�

t;. .!

F.igiJeirerisle r,eiói.
\' ,éia ,ti,i�!���

FU.têbof,. 'Sállo, com novo

Dresid�dt�J:',ia� 'á,fesii bOJ"
",', .. _- .... - ....... t .- - ... ," ..:

A norma êleixa claro que
o clúbe que' disputar o

campeor:i1ato' �dulto, obri-
gato'riamente terá de, dis't PosterioÚtfente, :. isto às

. putar também ,ojúv;enil e 14h45min, sOllenidade de
infantil e, casô 'c'onfirme' a entrega de troféus e rfia
participação apenas no dalhas às equipes d;i 'oa
juvenil, a categoria infan- ofegaria juvehíl,l_.. ,:farita
t.il deye�á ser iQualmente: (campeã) e Unibanco (vi
disputada' pela àgremia- ce). Sämara com 1'6 gols
ção, o que ocorre se Q. foi· o artilhei'ro e Álvaro
clube $e dispuser á parfi,;. EWald, DOm 9 �o gOl,eiro
cipar única

-

e .ex.c,lul?iva,. ménosf1vazaélö:, �ue igual-
mente no' "Jnfàntil". "

, mente receberão medla-
,

:0,'."" . lhas. '''Äs' duàs' 'equip,e's'f , .� l "',
também jogam entre sr, o
mesmo, çcorrendo após,
entre Jarita e Besc, no a

dulto, ,efetuada a pre'mia
ção. Com 21 gols, Maíca
foi o artilheiro ano passa...

do 'CamlpeoQato Adultó
e

.

Roeder, com 9 gols, o

arqueiro, menos vaz:ado ..

A equipe da Associação'
Atlética Kohlbach recdbe
rá -,o Tróféu Disciplina.

A Liga Jal'laguaense d�
Fu'teblot.de Salão, ,reali.zou

.

• �.> .I') e-

on'tem à noite,' no 'Maraj
bä, sua Assembléia G,e'ral
Ordinária quando, eleg.eV
e empossou a nova direto
ria para i� ges�ã9 81/82, e

hoje, a partir das 14 horas
realiza as solenidades, ,de
"encerramento do Oampeo,
nato, Citadino de Futebol
de Salão, versão 1980.

'

I

,

Na Assembléi1a, Afcibne
de Sima$, vie�prêsidente:
na geS'tã_o:V'âlérió dà bos;;
ta, -fOi 'refér'eridadó 'à 'pre:'
sidência "da 'entid�cj�, 'fI�
cando com Eduardo Sch-

.

mid� a vice-:presidência,
Ivo dos Alljºs. com'o! Dire-'
tor . Administrativo,' 'Ivo
Ersching Domo Díreià� 'Fi
nanceiro' e de 'Pátr'imõnio
(também seéretãrio-execu
tivo), 'Milton A'CIioíiar 'Stan
ge com�o: DiÍ"E�tor ne Arbi.-

, ,\ \" �

tros e 'Ivo Kaufmann�como
Diretor Técnico. Lourival
Rothen6erger; 'atuâ.1 presi
dente da Jurta Disciplin,ar
Desportiva deverá co'riti
nuar n'a presidência da
JOD.

'

de realizar, dando 'oportu
nidade, para que todos;
participem" sem . vínculo
à Liga,

.

que .' colocará �
dlsposlção O,S seus órgãos
depaf;t'amentai�.p�ra. a or

ganizäção '� promoção
destes Oampeonatos �

O novo .presldente : da
LJFS, descartou totalmen
te a posstbltldade. �a ,.voll
ta dQ Peladão, \,reaUzado
com sl,J�sso ,ànos atrâs.
TOdavià, disse Alci,One',

essas meta� �erão so

mente afiIJgid8JS ,se hou
ver a re.cfprooa, isto é, a
oOllaboração de todos. E

? presi��!'lte.' apelo� ao�
Interessados em atuarem
como árbifros e aux:ilia
!'ies que prQcurem a ,sede
da entidade, na 'Av. Mal.
Floriano (junto a RádiO' Ja_'
raguá), no perrodo notur
no, para contactos, ini
ciais. A entidade 'está 'ne
cessitando de 'llilai1or' nú
me:ro de material humano
que quei!'iai exercer' estas

funçõ�.
ENCERRAMENTO
A TARDE

Será enoerraçJo esta
tarde no Ginásio de Es..:
portes Artur Müller ,o ano

esportivo' de 1980, cam a

realização de três' parti
das entre os campeões e
vice de cada categoria da
temporada passada, com-

,
entrega de��reféus e me-

dalhas.,
'.

f�"'_
,A premiação o�edecerä

a seguinte ordem:.14 ho""
ras, entrega de t!'ioféus e

, medalha� ,às·, equipes da
.

categ.oria infant·il ,- Jarita
(oampeã) fe Besc (vice),
também par,a Célio Lange,
artilheiro e J,ackson, Bas
tos, goleiro menos vaza

dos, e oom 1.7 e, 7 gols,
respeotiivamente. Em se
guida, jpqarn ,entce sí .. '

. O jogo entre os "adul-'
tos", iniCia-se às' 16 ho
ras e,_ às 17, haverá no' lo
oal chapada de confrater
nização.

"

,'t� I.. "t,

, ; ",
'

'(' "f

O presidente eleito', AI
cione ·de'Simas, "em con

tacto Com o editor de es': .

portes do CP, Flávio, José, ,

destacou algumas metas
de sua administraçãQ pare
serem desenvolvidas, sa
lientando que tudo depen
derá dlQS clubes- e do con-

, senso ,de teda a diretoria.
Afc'ioR'e·revel'ou que, de

aco'rdo 'cam' norma baixa
da peja Federação' C-ata..,

,

rinense ,de -Futebo'l pe Sa
lão, pr:imeifamente s�rão'
realizados Q� � campeona
tos juvenil e infantil, para,
posteriorment� (> adulto.

, A, prestação de Alc,ione
é realizar este ano !Ol Cam
peonato Adulto mais- cur
to, possibilitando a reali
:zação, iapós, de um Tor
nei�, -RÇ) s�gundo,.semes-,
tre' do an0 entr;e aqueles
cl",bes que não se· c.lassi
fiE;:;�r,elfl' parra 101 Campeo
nato. Estadual. O Camp:eo-'
nato, Extra.;.Qficial '_' Bancá, ,

rio, t�nvo:lvenda" as dagên
ci'as 'Iotada,s"em, _Jaraguá
do Sul e a�. Campeonato
Extra-Oficial Cómercial
são, ol;ltras prol'!1o.ç�� -qlle,

. a Liga. Jar,aguaense: " dfo.,
F.I:J,tebol de, ,salão, ,p.retef.l-�

1
.,

A Liga- Jaraguaense de
Futebol reiniciou sexta-'
felra'·ás �uas. ati�i�ad�s,
com' umar"'reun'iAo ·corfl,)o
Departamento de Árbitros,
para uma anâllse dael
tuação e veri{icação, 'do
material humano que terá
para 1981, este, o maior

entl'1ave, '�e9,und'O, .M"�rio
Vifório ,Rassweller, seu'

'dl t'
c ,I

presi en é:

--nlt:"' _
.' l"r ,'\. ��

.

-

Juvenis', -o: .',maior \ 'metei,
.; .. �O)O,

•

�-�, para 1981
.

.. __....... ..... .' �
...;, t

1 ,; i I " l' ",

o ���t�r !lQ�entª, . _, "
l_

O Campeonao ijegionall
\ Ama.d.or� tan,.b.�m( est� ,�P1
pauta" no entanlo, "tu,doJ
�ependa da respo�a. d�!
celJsulta feltai:�'" Fm�ra-�

� tão catarinelÍse dp'lt�t�:
bol quanto ao' seu calen-.'
dárlo, para, 'com base ne-

;!�" a,J..J,f • �sg�e:m.�t!faftio:
seu, ao longo ce 1981." A
\,nos�a .!nt�l'Jç.ão �,dr� ín.e-{
, lhores ,p'Q�tyeisJ .porém,
,falta:..n,o�s Ir;n€l:teriat hU,m�!1o"
'e m�i'Of �j$p'onJt>mdad� de

telT!R� 1para, ;, a realização
de

.

nQ�sa�, ta.r;�a!3, ,l8liada
\i faltá d� apolo, que é la
tente, de Um modo geral.
F�p�ramp� 94.e, o p�no:\"a
m� :q.'r!d� es't� ?n!OI", COJ'-,
;c;K.u�� o; PJ'esídn!�Jf-a .h�F.

Rasswieler, disse que
para '1981, 'a maior meta
da L'iga será a reatlzação
do Campeonato Regional
Juven'il, isto visando des';'
cobrir novos talentos pa
ra aprovei,tal1)flInt9, n�s ca

tegorias
; mais �Ie*ádas,

'em vista dràJ carêncJa qUe
,
'.' \ .

1, ;'

�.
__

;,.. .'.' .... � \ .. :.� " i q:--,; '0,,11. (: .....:.. t ..... � .... -. .•.

Um "'bom ,-jo'go sexta�feira, i,n:o'
"'j'" .. '., 4

, "Max '(·Wilhelm'�,
6 Clul)é AtléticO' lJae:.. bóa "'äpfésentaçáo', has

pendi' reabre· se:lGta-feira, Canipeonaos -Ãmàäar e
dia 06, sua, �empora�a �uVíeiriil da. Liga Jaragua
futeboUstica, ,. afuàndo anse de 'Fúfebof. -:-,

•

-

frente a Sociedade Des-
'

�qú��.t0 ·�o jé>fiÓ �� pró-'
portiva

.

'Bandeirantes xiiilá" sext-a�f�ijiái; prõrriä=
-, junto ao Estâdio Max' fé 'bons' a'frativos, uma

Wilhetm, '8 partir das 21' �êz 'que a: eqúi'pé' serra:"
horas, com preliminar.

.

na tem pretensões de
'Esta será'r'também a àrmà'r um ,bom plantel

'primeira partida .Que '0- para dispUtär o Cám-peo-
.

azurra fará ap6s ter con- náto' dl8J 2.a" Divisão da
cMdo 's' sua l8Irquibanca- Fedie'rÍlção' Cál'arih'éÄse
'da' para lOS Jogos Abe'r- Qe Fu'te'bo'l: teiloo já 'doin'-:'
tos de 'Sanita Catarina. A tràtado alguns 'bóns· va
,equipe. 'sob as 'ordens de fores, 'entrá ,os'

....

qu�ái's o
Waldemar Malheiro, o 'eXJ-técnico jüVíenfino
Lula, está se reestrutu- Paulo Silva. Será cObra
Irando , e no decorrer do' ingrêsso

.

'I!. tfase de
deste i8lnO espera fazer Cr$ 50,00 por· pessoa.

'

:
, , .

"

.-

Ci"çHsmg
,

iaJagüäijöse
na- fren.te

.'

Fei realizado n'O dia 25, destaques na 3a. oatego·
domingo último, a segunda 'fia bnde .

várias
"

cidades

prova ciclística do ano, cOrrípêteni, pois na primei
eorl'1espondente ao cam·r re prova'-do ärio, -realiza
peonatOl interno, - que esta 'aa"nöl aia' 11' deste mês, •

sendo' realizado em JOin-, obteve O 1.0 lúgar ê riesta

vifle, nas dependên�i,as da segunda 'proViáJ 'doo �ano
Expoville, onde a...equipe também obtendo o 1.o·lu
de Jaraguá do Sul tevEf. gal';'-'8to

� mostra' entãO o

outra v,ez. grande 'á:tdäção; entusiasmo dos ciclistas
ficando assim distribuída gUe em menos de 'um ànol
a classificação na 3ä. oa·" de -tl'1eino lá estão ao al

legaria: 1.0 lugar --- sn- canca de' '6o'l'redores de
via Roberto Ewald (Jara-

' outràs cidades com' mais

ráguá dOI Sul), 2,° ..:_ Or- experiências n!e'sse" es-
.

1ando Moreira' e 6.0' lugarl! pórté.
'.. "

.
. l'

'!!""" Bruno Marschal (Jtara-, . Os ciclistas jaraguaen
gUá'dlo Sul'; ,'ambos)-.":·Na? Sés prefenCferi{formaruma
categoria especial "Jàta- equipe,' mas parft isso é

guá f.icou Gom o' 4.<> lugar iÍecé'ssári6 o' a'poio däs
conquistado - pelo éiclistat empresasr aqui de Jara
Waller Simas Severino, 8:0

'

_gúä;�p'Ólis com isso à 'bi
Bruno Marschall, e 10.0 dadé fic�àrá 'miais' con11'eCi
Jonny Oo�zarin. da 'e as lempresas gue d'e-

, O ciclismo dê Jaraguá" 'rem '0 apolo _. sfl�ão nfàis
do Sul n'este·.'.oämeço' de' vista e conhecidas por ou-'
�no vem 'Se dtestacaJ'ildo:

'

tros: vâmos mostrar., en
bem., n�s�en�o grl:J.ndês: t�o, 'qu� temos cOlildições
estrelas que

�

aos .poUcps de énfrentar oe coh6drrer
vãó-, êresoe'nCfo· rf'räis ir com outras cidades tanto
,mais, como é!()J cäso do como no setor,' industriar
ciclista Snvio Robérto E-: êómo rrõ esportê,

.

pois ci
wal�, que este -ano está esporte fáz :81 uniãO! e a

sendo um dos grandes força. : ,,1, <:. '" ""'-

I
.

.....,....1 I
�
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[ TOMANDo' NOTA•. I CURSO MOSTRA O
PODER DÓ

PENSAMENTO POSITIVO
.

ASfALTAMENTO DA
d�RAGUÁ-CORUPA.

nato. Citadino de ,Futebol
de Salão., versão 1981. N,o
dJaOs. qUinta-feira vindou
ra, às 2(} horas, ne Re�u':
rante", Grutà Verde, será
feita a reunião com um-.

represental'l'te de cada
clube que manifestou Inte-

"

resse em J)articipar do

quarto Campa.onato, assim
.

como será elaboraoa a

tabela, regulamento e de
mais orientações para ô
bom êxito. da promoção,

,"ATIRADORES" e "ANO

BOM"', .

No domingo, dia 25, a

Sociedade Esportiva e Re

ereatlva Hansa Humbold

(Atiradores), realizou sua

assembléia geral ordlná
rla, para prestação de con
'tas e eleição da nova di

retoria. A Sociedade. a-

. !presentou um salde' em
caixa . de Cr$ 71.003,23, a
lém

.

de ter adquirido um

imóvel para ampliação da

sede social. Na eleição,
venceu a chapa n.o 1, da
situação, a qual ficou as

sim consUtufda: Presiden
te Bertoldo Frankowi'ak;
Vio�Presidente Amur ,Ta
rnäriini; Secretãrio. Aldo

Seil; Tesoureiro Aldo Rie

dtmann; 2.0 Secretário
:Jurgen Hermanr; '9 2.° Te

soureiro Nélson Severien.
Orador: Alfredo Lan�er;
Diretor 'ESportlvo Haroldo

rljanghammer. Canse·lho
Fiscal: Renato Utpadel,
Waldemar Weber, Manfre
do Stratmann�, Gerhard .

Henmann.
De outra parte, .

na So
ciedadé Esportiva e Re
creat1",a An<> Bom, '·a dis

pUta pela diretoria foi das
mais concorridas. Com 90

associ·ados que votaram,
$3 preferiram a çhapa da

situação 'e 37 a da oposi
ção; portanto, a cha'pa,
n.O 1 venceu por uma dite- \

ferença de 16 votos., Na

prestação, de .

contas, um

'saldo em. caixa de Cr$
31'8;822,00, além do esto

que de bebidas no valor

de Cr$ 69.5OO;00� A direto
ria eleita tem esta consti

tuição: Presidente de H9n-
ra Alfonso Larsen; Presi
dente Haroldol Rathunde;

. Vice-Presidente Lauro

Büttgén; Tesoureiro Eval
do Beseke; 2.° TeSOUrei
ro Hélmuth Áathunde; Se
cretário Adolfo Langer; 2.°
Secretário Lino Weidner.
Conselho Fiscal: Martin"
Glowaski, Ovrdio Bianchini
e Bruno Beseke.
As duas Sociedades,

\reaJ.izam as tradicionais
Festas j de Rei, além de
bons bailes.

Renascendo das Cinza
. "Meu caro �migo Eugê
nio Victor SchmÕokeli

, ,Er:\tr.e c��mtristado e

apreensivo, tomei co
nhecimento do S.O.S.
,lançado por esse sexa
gen6rlo. Joma,.• :110 sim-
paticamente denomina
do pelo epíteto de "o'
mals antigo".

'

-,

Acredito que presér-
· vá-lo é uma forma de

preservar um patrimô
nio que, de forma algu

,

ma, pode ser relegado
·

às traças, ele que re-

· presenta um acervo da

.prôprla história e cultu-
ra jaraguaense.

'

Daf porque julgar to
talmente fora, de 'propó
sito a Idéia sequer de
atit'lar às urtigas as ar

mas ie bag:agens da

queles que fizeram fi
fazem esse jornal 'Inte
riorano, sabidamente
difrcil de manter-se por
si só, mas' generosa
mente merecedor de
uma contribuição da
qual Ia ninguém é dado
furtar-se.

i� em r·azão· disto. que
me julgo no dever de'

_ abrir mAo da retribui-'

çAo mensal de Cr$ ...
1.500,00 que o prezado
amigo houve por bem
destinar-me. sem que
a tanto tenha eu Gondi
clonado minha presen-·
ça semanal. em forma,
de modesto colabora
aor e.,através de artigos
que gentilmente têm
merecido acolhimento
e publicação.
Creia-me, no meu.

gesto se inser:e a von

tad'e de, semanalmen
te, absorver quanto em

. divulg,ação e notlciério
veicula esse bem ela-'
borado hebdomadário,
ao qual me sinto, de al-:
gúma forma, ligado,
men,os financeiram.ente
e mais sentimentalmen-
te.

,',

Se, de outra manei
ra, puder parrticipar da

preserva,AO .
do 'nQsso

qlJerldo "Correio do
Povo", conte com' o à

_ polo de' colaborador e

sempre àmigo.
Ass. Prof. Paulo"�
N.R. - Prezado Prot

MOlietti, é com os olhos
razos d'água que me
sento à' máqulna, para
copiar a tua carta. Ja
mais poderia supor um

.dla tivesse que recebe.�
uma man.lf.estaçAo de
tanta

, magnalJimidade
por parte de Você,

, mostrando o quanto é
grande o teu Já camba
leante . coração. S,enti..
mentalménte votvo os
olhos para um longin ..

quo 1955 e corro à bi
bliotéca para olhar o

quadro de formatura de
1957, dedlcado 18,0 Pa
raninfo. Lá estão o Ir
mão Evaristo, Irmão
Mário, o Inspetor Fede
Irai Altino Pe,reira, Ro
lando Jahnke, Irmão'
Luiz ê Murillo Barreto
de Azevedo . Lá .estão;
também, os formandos:
'Al�lno Bértoll" Curt
Janssen, Cláudio Toma'
selti, Frederico Guén

ther, Gerhard' lesmaM,
Honório Tomelin, I,rio

Pi.atera, Luci,ano De
màrchJ, ·J'oachim joes
tlng, L1no Voigt, Paulo

Moretti, o orador, Osó
rio Schr:e,iner,. Viotor
Hoerner e Terezinha
Bertoll. O lema àdl!)tado'

TRIUNFA PELA

CONSTÂNCIA -.
Ah Paulo Amigo,

, ,

quem diria que algum
dia terfamos que aca

bar na mesma trinchei
ra, trazendo das Cinzas
da luta o, ideal que,
quase nos es.capou daS'

mãos. ,Rén.ascendo das

cfnzas� esp,ero' Ip.oder
continuar retribuindo,o
pouco que tenho é, se

tudo falhar, humilde
mente, ·aceitarei a tua

oferta.
.

1. - DescIa �un�feira, q� relr." a. Cartel",
Nacional de. !'fabllttaçao só a renovará depois dos 4Ó tanos. Além. dl� 10 vencimento coincidirá 'com 81 data
� aniversário,do �orisl'a. Depola·dos 40 anos, a re..

tIIOva�o eerã� de dez em ca. anos e após ,os 60,'
de cinco em ClnClO anos. Estas são as principais mu
danças dia nova Carteira de Habilitação._ anunciadas
pelo .Mlnls� da. �uro.cratlzaçio, Hélio Beltr.io. A
nova carteira tem ,ag�ra q,Lialtro cafegorlas: a) para' me
torl'" • vel'culO8 de duas ou três ,*s; b) para
motoristas de veicu� até oito ,pessoas; c) para mo

� � vefculos de transportes acima de 3.500 qui
loe, !di) para motoristas d� vefculos de' Iransporte de
passagell'OlS de mais de,oito lugares. Com a nova ear
·felra, o prontuário dO portador' é definitivo sendo de
dlffcO fatslflcaçio.·

,

.

.

. '(-)
.

2. ,...... Mais de 15 empresas já entraram com pedido
d� !alênciI8l. contra a Cia Jensen, Agrlc,ulfura e Comér
CIO no Fórum da Comarca de Blumenau. Calcula-se
que o rnontante dos títulos profestados alcançam a

proximadam�nte Cr$ 200 milhões. Em Jlaraguá do Sul,
também, a Situação persiste, com os produtores e fOir
necedores tendo a receber da Jensen vários milhares
de cruzeiros:

{;...._l
.,

3. - Estudos pal'lq)Sicol6glcos revelaram que, na
jArgentill8:; em 1978,. a ma:lor temeridade dos a'rgentil-
nos quandd Ida reallzaÇlo da Copa do Mundo, não foi
com re1açio a Seleção BrBsllelra, e sim, dO povo bra,.
sileiro, da corrente de pensamento positivo que levou
o Pafs a conquistar, em 1970, ROI México, o título de
trlC$mpeio mundial de futebol. A revelação � do Pro
fessor TaTlSlzo de OlIveIra que ldurante o decorrer des
ta semana ministrou curso de�apslcologia no sallo
de festas da. ,Matriz Sio Sebastlio.

(___:_) /
4. - 'o Conselhó Nacional do Petróleo e a Sec re-

/ tari,a do Planejamento concluiram
.

est!udo sugerindo
que o preço da gasolina seja aumentado ,para Cr$ 60'
o IIfro a partir do próximo di'à: 5, quinta-feira. Fontes do'
setor que divulgaram a noffcia, em Brasrlia, informa
ram que, pelo estudo, esse aumento seria denomina
do "tampão", pois há planos para nova alta em fins de
março ou infcio de abril. '

,

"(-l
5. - A Delegacia da ReceII'a Federal esclareceu que

o dra 30 de Janeiro é o pr�o para pagamento sem a

créscimos legais da an.teclpaçlo do iínposto c:re.Ren,da
na fonte pelas� ffsicas (camêo�o),' .,.térenfe'
aos -rendimentos 19uafs ou superiores a'Cr$ 45.000,00
percebido· no' quarito trimestr.e de 1980. Informou a'n�
� que desde q..- D recolhimento ocorra àté 30 de
janeiro, a antecipação rerativa ao quarto trimestre de
1980, será incluída na decl8ll'89io do exercício de 1981,
ano·base de 198,'0, para efeito Ide 'compensação, po
rém, sem correção do seu valor.

(-r
6. - O Diretc,>r Regional do DenteI, em Flo�ianó'polis,

está comunlc,ando aos usuãrl,os ao serviço rádio· do

c!dadão, que o pt'laiZO 'para' recadâsframenfq pelo novo
• s'lstema ado�aJdo pelo Dentei e a emissão de no,vas li

cenças de suas estações, expirará dia 31 de março de
1981. Após esta data, perderão, automaticamente, a

validade, todas as licenças de funcionamenfo die es

tações de selrviçQ rádio do cidadão, não emitidas pelai
novo sistema. A renov�ção poderá ser feita na Direfo
ri,a Regional ou nos PXs Clubes mais próximo�.

.

{-f
7. .;_ Santa C.rina pode ter pe'lr61eo ainda: eISte

ano. Entr'el os dias 10 Ie 15 de março proximos a Pau
.

jf�peIliro começarä a fazer pêrfuraÇões no solo, de A�
befardo luz, em busca do precioso 61eo.

(-)
8.._ EstAo 'abertas até OI dia 25 de fevereiro junto a

Deleg·acia de Potrcia de Jaraguá do Sul, as inscrições 'Crl-se na rI-ZI-culturaao curso de formação de Policial Motorista e Escre- •

vente Policial. Os interessados deverão ter idade mr- temil-da p,elos produtoresnima de 21 anosl e máxima de 50 anos, com o curso·

éle 1°. grau conclufdo. '.'

'

.

O p' f'- Dá' Leu'
. uma avaliação do resulta.:.

. 1_' .

.

re ehv via
..

'

\' , d b rt dai 2 - subsidiar os ju-
9. _ DOIs mO • 300 originals, prOCiedenfes det eR-

de Massaran u. a, pa ,ICI- ras incidentes sobl'1e a a-

verias paIfes 11'0 mundo .. de todo � terrif6�o nacional, ,panda. c�mo. delegado . d� .

quisição de fertllizàntes; 3
concorrerlo ao �rimio Cruz. Souza, que distribuírá A�so�aça� '1 d.lQ� ��;���. - corrigir' o valor mfnimo
Cr$' 1 mllhlo entre os vencedores do concurso nacio..: �O�M�AUa ( ,'O

realiza fixado Ipelo Governo Fede-.

!'81 de poesia. As Inscrlç6es ao prêmio, fn9fit� para

I
'.

que
'.. I ral, pata a saoa de 50 kg

Incentivar It pl1Oduçio cultural ê homenagear ,o poeta sexta-feira, na Capl!a, do 19m casea; 4 ........ controlar
catarlnense Cruz e Souza, foram encerradas no último Arroz, sua Assembl�la Ge-

os lucros exorbitantes dos
dia 22 da Janeiro;, A entrega dos Pr:imlos (Cr$'250 à ·ca.. I ra�, quando.o .prÕ'pno �r!: fabricantes de fertilizantes
legorla espeClal'de autor catarlnense) será na ,primeira feito da , �Idade a�fltna o que vem eM prejufzo do

Jqulnzenia de abril. ". será Investido na: presldên- agricultor ,e do próprio
. '(_f .

" cla•. substitu!n�o a Victor
consumidor.

10. - Estimafivas do Instituto de Planejamento! E" Ba�er), da ultlma_ Assem- As moções foram apJo-
conômico e' Social da Secretaria do Planejamento bléla da Federaçao. C�ta- vadas por un,8Jnimidadê e

para o ·alio 2000, revêlaram que dos 185,2 milhões d� rine�se �as Assoclaçoes serâó encaminhadas aos'
habitantes previstos, 78% estarão concentrados nas Munlc!pal�FECAM, ,em

canais comJ)etentes.
cidades, dos quais 70%, em localidades com mais de Tubaraa, apre�ntou qua- 'O Muro presidente da
20 m!1 �;abitanfes..Cerca de 70 milhões de 'Pessoas,

tro moçõ�, baseado na
AMVALI, disse caso per-

,

constltumdo aprOXimadamente ·a metade da população comparaçao que fez na slstlr esta' situação, seu
- "total do Pafs, residirio nos 10 principais centros me-

ocasião, do custo da pro- municfplo, o malar produ-
. tropolitanos. duOAo ,de arroz em,1980 tor de arroz do Es1iado,

.

" '(-J ,.'
" e 1981, con!orme doeu- /fenae Q uma .gt'lStV& crise,

1,1. _' SêgundOl pro'eç6es 'do'" 'Banco 'Mundial,' aN menta forneCido pela .c.oo" porque os rizicultores de
{199O o. m'Undo SOlrerá um déßclt/em matérfa de eMr-' peratlVa Agrfcqla Mista,' ·sistlrAo ·de novas' 'planta
gra Comerclat, ·ecjufvalent.:8 oito 'mnh&es fe barris da "Jur!" Uds., de. Massaran- ções e Ipartirä'o para os

petr6leo por dia. Em 1978" 8 'pi'oduçio e :0'consumo . élutja grandes eentros urbanos

�avam'mals oU� nivelados em 127 mAtiéSes de As moções apresenta- a procura de ilrabalho nas

·tia�s dI'rIost, mas em 1990 a demanda ter,
'

aumenta-' löas, em sfntese, foram es- indllstrias, provocando a
do'para 222 �h!'8s"de barrfs; freriIIe' 81 umIaf proetuÇio tas: 1 - sustar totalmen"" lêm ',do êxodo rural, um

",:elf! �na� .2,14 Jn'!lh&es. � m�fo� a!,mento'de- .consumo até o térmtno da safr.a do seria problema à ··econo-'
J.lfe.r� lug81r,!10S pa.t� � desenvOlVimento: d� 18,8 'mI-' aé o término da safra do mia municipal, .estaduàf·e
'Ihóes de 1,978; ,para'3S:,4 milhões ém 1990.

'

PaJs,<yp8Jl'a \�.epois f�z,�[ ?t)rastl�lrâ.'.,.,f
.. .

Foi encerrado ontem à

noite, com entrega de cer
Itificados aos concluintes,
o curso ,"Desenvolvimentoi
do Poder: do P·ens·a:mento
Posl:tiVO'�� no SatAo Cristo
Rei, com 230 'paJ1tlcilpantes
aproximadamente.- O cur

so f6ii ministrado pelo pro
fessor Tarsizo de Oliveira,
fundador e presidente do

Centro Catärinense de Es

tudos ParapsicológIcos,
que e uma entidade man

tröptca, com fins culturais
e terapêuticos e, de pes
qutsas parapsicológicas.

O· curso surpreendeu
pela .grande. quantidade
de jovens, inlteressados
na parapslcoloãla, defini
da como uma ciência- que
estuda, pesquisa e desen-

volve os .fenômenos psfqui
'cos conside,rados de na

tureza especiais. O temá
rio do curso consistiu
numa ampla análise viven
cial do comportamento da

'pessoa humana, ,dividida
em cinco partes: Me'can,iS
mo e AdaptaçAo Mental,
Somos o ,que Pensamos

ser, Desenvolvimento Men
tal Equilíbrio Emocional
. .,

e Psicossomático e como

Atingir as Metas na Vida.
'

Segundo o ministrante,
a. parapsioo�ogia, estuda
'e pesqui'sa os fenômenos
da mente humana, apli
cando-os na terapia das

doenças . 'psicossomáticas
. e de todas as neuroses e

demais 'somatizações psr.:
quicas através

. de cursos

e psico-terapjas, o seu

prin.cipal trabalho.

O e�rao�dinário poder
da mente' humana, que o

hom.em, em média, usa.,a

apenas �% � o quanto po
demos e deixamos de fa
zer com ela, ·as methores

cOindições de vida que o

positivismo mental traz

para O· homem conseguir
o perfeito equilíbrio em

busca da paz, aa harmo
nia, da tranquilidÇide, da

saúde, da segunança e da

felicidade, foram temas

desenvolvidos durante o

curso; que teve o apoio
da Paróquia São Sebas
tião e do Lions Clube Ci",
dade Industrial.
Ao encerramento' do

curso, os Iparticipiantes re

ceberam ce:rtiflcado de,
conclusão.

o ,àsfaltamento da Ro·
'do\ila SO-301, trecho Ja
raguá do Sul-Corupá, que
começou em ritmo-bastan
te acelerado, vem decain
'dOi dla-lahdia de produção.
Até' Nereu Ramos, que é

.

a metade da obra, o as

faltamento foi realizado
em ritmo' acelerado,. po
rém, a outra ,metade' está
baiSfanté lenta, surgindo,
neste sntrémto, comentá
rios -de. que é devida as

fortes chuvas de verão, que
a. preparação da base es

tá atrasada, contudo, en
fre Nereu . e Oorupá há
bastante pedras coloca
aiaiS no .Ieito da rodovia,
que deverão ser compac-,
tadas. para em seguida.
receber a camada asfálti
ca. A esperança é de que
independentemente da
morosidade termine no

prazo previsto.
v----

CAMARA 2.· FEIRA \

De motocicleta' dando'
volta ao mundo'

CLA�SE 1963 '

Jovens ilcorporam-se ao

Exército' , Racional
. '

Na terça-féira, dia 27, menta durante um ano.

uma leva de 125 jovens No mês de junhO, €).utros

jar.aguaenses, da classe jovens seguirão para Bra-

1962, seguiram à Joinvil- sUia, no Distrit� Federal,

Ie, ao 62.0 Batalhão de In- para incorporaçao no Ba"

fan(ari'8J, onde foram incor- talhão' da PoJ.(ci� do _E"Xér
parados às fileiras do cito (BPE) e Bat�lhao da

'Exército Nacional, cu!'n- Guarda Pl'1esldeRclal-BGP.
prindo estápio d:e treina-

Ä Câmara, die Vereado
res oe Corupâ abrirá se

gunda..feira, ,eHa 02; seu'

I'\OVlO perfodo 'Ordinário de

sassôes, tendo como as

suntOl' principal a eleiçãó
da mesa do legislativo.
Ainda não se sabe quem
será o. Presidente, fato

que se dlará somente na

data, juntàmente com 'os

demais componentes, uma
vez que não hOlilve acerto
partidário na bancada da

....pOS, que tem cinco ve

readores, contra 2 do'

PMDB.

CASAN

Estão- bastantes' adian
tadas as obras, da. rede

. d"água em Coru.pá, c�m a

. emlpreiteira fazendo Já as

lig�ções para as residên
Ci,aiS,' p:resumindo-se que

até março ou abril a obra

esteja oonclufda.
L10NS AJUDA COLJéGIO
Em sua assembléia fes_"

tiva de ianeiro, o Lions

Clu'tf'e de 00rupá fez a -an

tregl81 de Cr$ 1.9 mil ao

,Colégio Es,tadual Tereza

Ramos, atravéz o diretor

Waldemar Schultz, corno

, contribuição do clube de

serviço.

CME E O FUTEBOL
DE SALÃO

A Cómissão Municipal
''d� Esportes de Coru:pá es

tará aceitando até o día

31, hoje, as c(mfirmações .

dos clubes Interessados.
em 'partioipar do Campeo-

Primei,ramente de biciol:eta . e posferiormente
de moto, o colombiano,Marco Antônio Navas está
pel'1c.orrendo os cinco continente$ .- Ámériêa, Á
sia, Africa, Europa iê Oceania - desde. 1969 e,

n?sse périplo pel'o mundo, �pós conhecer algumas
oldades catarinenses, como Florianópo,Ji.s e Join
vill:e, Navas aportou em Jaraguá do Sul no domin
go, ,permanecendo ,até quarta-feira,' rumando para
Blumenáu. ,'. '

AipÓs Santa Catarina,. o coloi,nblano irã para
Pelotas, no ·Rlo 'Gr�nde db Sul, onde ihici'8 a: eta

pa final, de sua maratona, peJo muncb Segund'Ó
seus cál1culos, já percorreu rMis. de 116 mJl qui-: : Desde o di.a 02 de ja-lômetros. Suá viagem ao redor do mundo chegará
ao fim no dia 19 de agasto de ,1982, quando che"," .

'neiro até 30 de junhio, os
gar na ColO'mbla. 'EntAo val promover Jo �8Jnçamen�, '

. 'jovens do ,seiXO masc�lino'
to de um livro çmde cOintar.á suas aventuras pelios, da cl·asse 1963, deyerãd
54 pàfses percOrridos. Para tanfO, faltam ainda a-o ,proceder nas, Junt�s dó
penas o Brasil, Uruguài, Arg.entina, Chile, Peru,_ Serviço Militar dê seus do-
Borrvla e Equador. O seu livro terá o tftulo: 1i13 a- micll,los, o alistamemtci,
nos e urri dia sobre rodas".

' ,

Marco ÄntOnio Navas, em Jaraguá ao' Sul; con-

-

juntando uma btografià
tou .suas façanhas e avenfura$, os 'costumes, as, 3x4, com pal,et6 e grava-
crenças, as lendas, ê o folclore de oalda povo, a� ta" al�m ,da certidão de
'través de palest�as e ""ojeçAo (fIei slides,. maneira ·nasclmento. NO,lato rec�
que encontrou para ganhar dfnhSlrö e 'contlnuár "berA o' Certificado de Alls..
viagem. vendeu tamb�m' bljOUfêrlas cornprad'iis nos

.tam,,ento Milita,r (CA.M), do·parses vislfâdós. '. ' .

Na tarde de terça-félra, o ,colombIano tproimo-' cumento necessário e que
veu sessão (fe: proleç�o (fe slicfêS, nde Fórum 'e �'. i J)rpv�.".,.a r�g�lar1Z?çª,C? ��
noifé; JuntO ad' ROt8,y" C106' i:f� �JaraguáJ':cyol ,Sul.'" :; :[;'.'ffirÍ�ivr.d�o'Ci'lli�r�hte-iô;��éíVi-
,j: .d;t;,

. ....,. r·l· '1.' "
' <;:<

'

{.!�tiÇ'o;imJpt�j::o/
'.s

if �!,;" '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




