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A REPORT�GE;M pu
bliQ-ada no OP, 118; edi
ção .passada, .eobre..

a

. doação do patrimônio
da Sociedade de Atira
dores ProgressQ à 'Co..

'munidad� EVlatlgéliria
Luterana de Jara_guá (ia .

Sul, mantenedora. do.
Hp�pital . e Maternidade
�Jaraguá, para CO'1st��
,çãp. de UI:n novp rjoSö- ,

cömlo, não, çonstou os
bens mõveis e im(5v�is

\ existentes, que ôonsís-
/

' l' t-,· �

'tem em um,terr�no me-
dindo 1ß.604m2 . locali
zado na mai Amazonas,
fundos da ""arechal
Deodoro' da Fonseca,
84 meses com, 4 cädel
ras cada quat, Upl'a ge-
Iladei,ra Cônsul e outros
.obletos de. pequeno va
lor.

,
,

,..-.-

A PARTIR de abril, de
ISICordp com a nova Ie':
gislação em vigor}. cada
vereador, no Brasil" ré
ceberá no 'mrnimo 'crS
7.911,00"s,�ja. quai for a
"Qtencialidade, do Mu..
nicrpio, i!�to virá coril-:
prometer �eri!1lme!1te-qs
minguados orça'!,le9tos'
da grande malorla,dos
municrpios, b.,asileiros�
em rmuito� �asQs 'tO
mando 'ctnquenta por
Gento ou. mais d� ·à�
cadação . men�_I�,

.,

,.._.�

o PREfI;ITO., Viclor
Bauer, ,de Jaragu,á do
,Sul, profetizou (as·, ge.:
rações pósteras que
confirmem istd>: ,que no
futuro toda a água des
tinada ,ao aba,s�ecimen
�o dos ml:lniérpios' ,do
Vale do: .Itapocu; s,erá
captada em CoruPã,.on
kte 8$tArã

.

igi:Jãfmerlte
implantada uma esta-

. "ia �e tr.atamento e da..

,:If será distribufda ã to..

· da a microrregião.
" '

; . : -UMA EQU!'PE de téc
,nicas do Gabinete do
Planejamento e Coorde�
,nação Geral (GAPl,AN),
140 Estado de Santa Oa
tarina, estará reaJ.lzan-

, do nas próximas sema
I)a� visita il1icial ão rPu-

·

n!crpl0 de SchrQedér,
com vista$ a él'af;>oraçãó
do Plano Pfsléo Territo
rial, também denomina,.
c:to de Plano Diretor. A
irlf9rmação é do Prot
Fláv!9 Venoso' da Silva,
Direto,r de Appio Técni:"
co da 'Subchefla de Ar:'
ticuI,açã9 ,oom o� ,MURi
crplos dÔ'G�PLA'N.. .',

-.-

(
JARAGUÁ DO SUL I � SANTA CA:rARINA SEMANA DI; 14 A 20 DE FEYEREIRO DE Ü'81

·Aluno$ ·carentes recebem livr.os e materiais didátlçus
Datldo Continuidade à distr1. nidade Evangélioa Luterana, Também QS cUrSOS de a:�r- A qúantifioaçlo de alunosbe-

buição ànual de livros didáti- com a participação de autorl- feiçoamellto foram ressaltados neficiados, números de liv.ros e Atendendo as ponderações apresentadas peloscos e material escolar aos a-
\

dades educacionais 'e muníci- pela Diretora, adiantando que números de manuais por mu- responsáveis dOS pontos de táxi de Jaraguá do Sul, a-lunos carentes, a Secretari� da pais, além .de secretários e re- 20% dos professores da 19.a nicípio, dentro,do programa do pós efetuados -estudoe onde �icou evidenciado' queésEducaÇlo e�t� distribuindo presentalltes de AP�. ucre tivera!" oportunidade de livro didático é a seguinte: Ja- atuats tarífas estão totalmene Ciefasadas com a reau-
maIs 820.1"6() livros de Irngua

,
melhor capacitar-se para o Ei- raguá dO- Su� 989 alunes - dade do custo ee serviço, e considerando também as

portl:lguesa, matemática, estu- A abertura da Sl>lelilldade cou, x�rcfcjo de su� funções; par- 4.206livros e 128 manuais; Guâ- exlgênclas para a prestação de um �erviço, eondtzen-
do� sociais �,ciê'lci�s, pára a- be I

a Pf.efessora Iris Barg Pia- ticipando de treinamentos e en- ramirim, 298 alunos; 1.2'lfa Ii- te, notadamente de segurança e conforto, o prefeitolunop' de 1.11 à 4.8 séries do zerà, direto�a d;a ,
19.a Ucre, contros. vros e 51 munuais; Massaran- Victor Bauer baixou o decreto 635/81, de 9 de feve-'

ensino de 1.0 grau.. '\ com a constituição da mesa de Destacou, igualmente, a ex- duba, 76 alunos, 323 IIvloS e 34 reiro, reajustando as' tarifas taximétricas, que entram
A �oação de livros didáticos presidência. Historiou o "grano- pansAo e melhoria cio ensino e. manuais; Schroeder, 54 álunos em vigor hoje, d8lta: da sua publicação, conforme esta-

e material escolar básico, Ob- ,<:!e trabalho do Governo do o ,apelfelçoamento dos progra· 232 livros e 17 manuatsr reser- belece, O COFPO do deor�. ,jetiva a melhoria do 'processo Estado em pról da Educação", mas de assistência ao escolar, va técnica (para matríoulas no-
.

Essas tarifas são controladas pelo E�ecutivo' Mu-
ensi'�aprendizagem; tentando afirmando que "em 1979, quan- este, através a entrega de 11- vas de alunes carentes)' - 602 nlclpal, a 'exemplo das linhas de ônibus urbanas e in-
suprir o aluno carente do ma- do o professor An,tero Nercolini vros didáticos e material esco- liyros e 17 munuais, totalizando terurbanas, a parti'r de agosto de 1980, quando ,fOram
terial ,necessMo à sua partlcl- ao assumir a Secretaria da E- lar ao aluno carente.

'

1417 alunos, 6.607 liv>l'os e 247
.

requlamsntados OS serviços de táxi no municfpio de
paçAo nas atividades escolares.. ducação anuncióu que a gran- Manifestaram-se acerca do manuals. '

,

I Jaraguá �oSul.' ."Estes livro�, em 1981, estão de meta pare sua.qestão seria irn'portan,te, ato slrnbõllco o Quanto ao material escolar, A Balildeiradia passa de Cr$ 35,00 para Cr$ ,50,00;'
sendo distribufdQS nas 18 U- o homem, princlpal"ente',o he- seore,t�rlo-exec!ltivo da Asso- 'a' população estudjintil atingida a Bandeira i' (por quilômetro rodado) de Or$ 25,00 para!lid�deS de éoordenaçAo Reglo- mem na figura dO professor, ciação -dos Municfpios 'do Vale receberá 13.968 . lápis preto, . Cr$ 45,00; a Bàndei[� II, de ,Cr$ 30,00 para Cr$ 5Ó,OO e,nal de Eduração, aos alunos pois' através dele seria ati�gi- do tiapocu (AMVALI), Aldo Pas- 4.266 canl'ltas, 9.357 borraótlas, a hora norma:! de espera; passa de Cr$ 300,00' para
car$ntes das quatro primeiras I da aquele que é a própria ra- 'SOld, representando o prefeito 2.400 lãpls <!é cor, 3.407 papel Cr$ 400,00. A Bandeira II' tem 'estabelecido o seu 'funséri� do 9f1iSinó de 1:0 grau, zão de ser da"educação: o e- Victor Bauer e o deputado Oc- almaÇ;, 1'O.�79 cadernos, 834 cionamento durante todo o dia, quando ocorrer o trans-
matricul'ado� Ras escolas !Jási-. ducando, fortaleceu-se nossa fé tacflio Ramo� e tämbém o pre- : blocos, de desenho. e 2.381' ré- porte de mals de três passageiros de uma só vez; no
cas das redes estaduais ,e mu- de que este seria realmenlte um . feito-presidente da AMVALI, Dá-,' guas. '.

"
. perrodo rioturno inicia às 20. horas e termina às 6 ho-

, nicipais.. quadriêniO de governo voltado vio Leu (de Massaranduba). Na ato de entrega de livros ras ,do dia seguinte; nos domingo's e feriados vai. das
Paralelo ,os el'Jlfrega, ç1ós I.lvros prioritariamente à EducaçAo'" I didáticos e módulos escolares,

,

18 às 6 horas. . .' ,

o s8Qretárip Antero "'ercolinl, E' dentro das, diretrizes esta,. LIVReS E MATEI\1AI8 (�tiveram presentes, repJl88en- :Existem, em Jaraguá ao Sul, 32 carros de aluguél
,determinou à diretQra da: Su� b�lecidas, disse a di,retoria da Seguiu-se a entrega simbóli- tando -o secretário Antero Ner- ,,(táxis), para o tran�porte da população..

.

bllnldade do' I.;ivro· e Material· UCRE ressaltamos a va!orlza- éa: dos livros didáticos que atin- cOlini, as 'professoras Nilcéa PASSACENS AUMENTAMO .

Didático a entrega de material ção profissional do professor; girA0 49 por cento d9S ,alu- Cabral Fernandes eVanda Ma-, A ,direção da VIa:çAo Canarinho Uda, concessio-�olar bAsic,o cõmPo.sto de atingida através da melhoria ele 'nos matriculados em cada ria Domingos dos Santos" esta,
,

nária das',Unhas de 'ônIbus urbanas, interurbanas e
cademo., �oco de des�nho, (la- 'rel!1uneração, inicialmente com

' 1.a a 4.8 séries, aqueles mais ressaltarl<!o que a Secretaria da intermunicipais, �trou com pedido solicitando rriájora-
.

pe! alJl1aço sem pauta, lápis grati�icações emergenciais, co- c,arentes de recursos; recebe- B:fucàoAQ tem seU programa ção dos' preços 'das passagens. A soliCitação foi a es-
. preto, lápis' de cor, caneta es- mo O p6-de-giz e de mesa, a- rão materia� escolar,' 30% das voltado também ao IIvl'Q dldãtJ;- tudos e nos próximos tUas, decreto 'do 'Executivo de
ferOg,,�fiQjl, régua e borraqha a gora sendo suj>titl.!fdas pela re- mlltrfculas de cada série (1.- à co, porém, diante do enorme terminará as novos preços a serem cobradOs: '

Illunos de 1.a à 4.� séries das cl�sificação. Também através 4.a) dàs escolas bAslcas, gru- dIspêndio na 'aqulsiçAo do ma-

esçolas bAsieas, grupos escola, dos COlltCtJrsos de Acesso e In- IXIs escolares, escolas reunl- terlál, àste ano, apenas 40%
.

n..', d' I�f�"
'

de-.... eseoIet r�*esee.IJs" ilNs'eo" er _f�-'�eI_.. Efeu- 'dl1a 8 �t.;��.,.tcla,� . a6$' elUnós tnJtrlCNIadfJ$' ,.-,ee- rUI ;0,- �. I'�:"U"',II Jel"ao,.' ;U� , :-
..

Isoladas 'da' FÍed'e' Estadual de oportunidade a que 65' Ilrof&s· . estadqal de ens1no.'
,

berão' o livro, rmpo8sl�lIItalido Y P'f
Ensino.' 'sares da 19.a UCRE assumis- ,De acordo c;:óm o levanta- 'a Se atingir os 100% come no

4,5, ,ml�,t':' ,cé-.'.d''u'lals.. em I 80',"sem cargos compatíveis com mento da Divislo de Adminis- ano passadO, e lembrou que a
,

EM JARA,GUA DO SUL SlJa qua,lificllÇão, enquamo que tração de Ensino da 19.a U- distribuição de livros dlditlcós
.0 segundo, favoreceU 'a mais CflE, 1'.896 àliJnos' dos municf- somente se darA novamente da

de 120 professores nesta regiAo pios de Jaraguá do Sul, Corupá, qui a três anos, portant�, o 11-

85icolar; qu�, efetivados .na SChrpeder,' Màssaranduba e vro deve ter duração para aten

'carreira, adquiriram mais segu- Guaramirlm serAo beneficiados, 'der todo este perfodo, sendo

rança 'através da estabilidade sendo 520
�

na, primeira série, Indispensável a conscientização
funcional, deixando de serem 478 na 2.8, 432 ria 3.a e 468 na de alUl�s e professores quanto
'designados ou substitutos, quarta série. ao' seu correto ·manuseio.

Neste Munlcrpio,. s�e ml

cror�lor;al e da! 19.a Unidade
de ,CoordenaçAo RegioneI (U
CR� a solenidade de en,trega
de IIvr9s didátlGos e Il1Ó�U,OS
escolares deu-se terça..,feir� ii

. " tareJe, no sa,�o nobre dI! Comu-

O. que se comenta na Cidade.
4 PONTE QUE ACABA NUMA RoçA, DE MILHO ",

Na esquina da' , RelojoarIa
Hertel, conversavam duas

pessoas, ej1Qualilt9 espera
'vam a, chuva passar. Dava
um' tempinho ainda para pe
gar o 4nibus pªra Nerev.
Conversa, vai, con,yersa

v�m, o parlatório acàbou na.
ponte �ue liga de um. lado
um pequel10 povoado e de

outro 'uma r09a· de milho.
.

Fazer uma ponte' ou' n�o,
f,)O tempo qu� um grupo quer
ou nAo, é uma questão' de
PGnto"de vi$t�, disse um de-

'

Jes.
pOis �, - disse o outro - ,

e segundo estou sabendo o

dinheiro nem (l da Prefeitu-,
ra, que. apenas admtnistra

recur�os de esferas mais' al
tas e só podem ser utilizadas
para esse fim, como o foi
a ponte do �io Jarag!Já, na

Ilha da Figueira e' a ponte
Bertha We�e, no Rip Cer

ro, que, como a no�s� ficam·
no quadro urbano. A nossa

passa sobre o, ItapocIJ e fi
ca no quadro urbano, qual é
,8 bronca.?
Só porque tem milho de um

'I'ado?
Na cidade também não tem
cavalos?

de�culp�r, dizendo que não "metiê" (ái jesúsl) é coisa

tem .nada contra o PQVO e a de tecnocrata.' E a mensa

localidade. LOCALIDADE? gem ao povlÓ?:
Urn�óva, ouviul S,omos do Tadinho do Povo'... tadiii_
quadrq urball9 de Jaraguá nnnhhhooo do, povo q!Je na

e só nAo t,emos asfalto pas- da entendeu .• ;

sando como na, casa dele, Falou num diretor de jor-
que el� ainda nã� pagou. nal, que não difige, que não

E não venha; com Ié-Ié-Ié, se, faz Pr9seme, que nAo es�

qu� não paga nAo. É con_' tá aí o dia..a-dia, com seu

tra. çontra todos nós. pessoal. Ficou intrigado. Pu-
É o mesmo,que re.petir o

.

XOL! da edição de A Nótfcia.,
que já se disse num outre de 16.1, página r�í. e
lugar: "O povo é bom e traba procurou confrontar com

Jhador, mas a cidade em que era jôrnal antigo e fei�o
que vive é feia, né '}" •

por -gente anti�8i..Ár o coita-

Explica mas não justificá... do endoideu de vez, sem,

O pronunciamento do lider que freasse uma terrfyel dú-,
da' oposlçiol

'

vida: E o processo que o If

der tacou em cima do Pre

feito por crime de difama
çAo? Teria o alcaide dito

coisas desaifosas na sede

do E'strella Sport Club, de",
'NereU?

O seu' acompanhante pe-
.

gau a pergunta e esclafecel!l:

"Entãe;> você ·não sabia 0, ql!le
'aconteceu? A justiça maln-
dou arquivar o processo. Pa

lav�a de Prefeito é palavra
de "I?refeito, tá, acabado".
Os <;lois só não puderam res

ponder a última indagaçAo:
sefA qQe o I{der teTtá gosta
do ?

,ResultadO dá pugn'a: 1xO.

Aró Prefélto !

;.

E nAo se criam porcos, no

quadro urbaflo ?
De 'nadar adiantou ele se

,',

Silencioso, encostado à

'Tarifas' ,taxilnélricas
são reajustadas'

I.

IEmpr.sas '.,

catarfD�Dses Da, 'Feira
de Hlna.,ver

A exe'mplo dó ano ante

riOl�, o Centro de Assistên
cia Gerencial de Santa
Cat,arlni8J (Ceag/SC) e a"
S'ecretaria da Indústria e'

Comércio, com o apoio do
Centro Brasila!.ro de 'Apoio
� Pequena e M�dia Empre
sa (Cebrae), do Ministé
rio das Relácões Exterjo'
res e do MlnTstério da Fa
z�nda, estão promovendo
Ia 'participação das empre
sas oafarlnenses na Feira
�e' �.Hal1nover, Alemanha,

Iem 1981., ,

A referida' feira, que rea-
,

flzou-se em 1981), de 1.0 à
'. 8 de afJril, é considerada
a malar feil1a mundial, ten-', O PRESIDt:NTIi José (ido recebido no ano ante-Alberto KIitZ'ke, da Ct-,. rior mais' de 500 .!!IiI visi-, mar� de Vereadqres de' ,tantes.

J�raguá do Sul, deter- Cia Industrial H. Sch-minou para segund'�';_fei- neid.er, ty1etSlúrgica,Wetzelra, a eteiç'ão das: Cb.:.
. Metalúrgica Duque, Tecno-missç;es Técnicas Jnte,r.. �

logia: da BO'f'racha Caribor
nas, 'ato 'que 'se dará (Joinville), Neves Artefatosem votação seoré,t-a, Tu;. CIê Madeira LIda. (Jaraguädo leva a orer que' a 0- do Sul), Metalúrgica' RiopOSição novamente nãl!) Sulense, iCE�lndústria de

I
tornará patt'e; piQrém, ó Compqnentes EJetrônicós"eseu "nder"," nl§j.. se�São " Germer �ndu.striar (TimbÓ'),de segunda-feira, apre.: .

stantou nom'e'S d'os''t.reAs 'Prayon Metalo-Plástica e

In'diJstria e Comércio Vlale'mêmbros da bancada� do Itajar (Blumenau) são"ara tomarern pertê rias as empresas-' catarinensesComissões;' ., '\
que já cônfirmarani- intê-

'Al1� O'�1·A-25 'd"::.�e-. rasse em participar da Féi-
L.:I .,. t' "ra ,de. Hânnove�.••�,,�. -

. , yet-eiró,: O�I sesi-Agêircia
,ij�,Jaraguá' do'SI1I"'ácei,..,

· tato' matrrculas; pãrar os
�Cut-8Os POPularegde trP
.�� crd-chêrcorte fi ops.:
tu�a�e'educação'alimeri�
tar.-'�,odem ,ser feitas na
.pr9Pr'ia.....Ä.gência 'das 1"4
'.Js 19h30mln. r"

.

�
,

� .

parede� um leitor acompa
nhava 'a eleição da Mês.a da

Camara',
•

os 'agradecimentos,
a Posse e óutros âtos.

.

Na

palavra, iivre tala o Ifder da
oposiçAo. Lembrou-se que
fora cha;;;ado, eerts vez, de

•

j'uma espécie de FranC"lsco '

Küster daqui". Extremeceu.
Cruz-CrMo! Tão Jovem e já
sem nome ·e' ,sem personali
dade :.:�

,

"

-

•

E lá veio a marola, enlea
da e rebuscada, que de tão

complicada mais parecl'a dis
curso ,pára a elite. Querem

, ver? "Rebú" só acon,tece

em casa: 'de 'gênte 'fin�, �.

BO�INGS PODERlG USAR AI;ROPORTO DE ,JOINVlILLE

o movimen"to do PO'Sw de l(teJitificação da Sacre-
.
taria de Segurança e Informações, em Jaraguá do Sul,
no 'ano' de 1980, superou em grande'leScala as êSta
,trsticas anterioreS, atingindo 'a 4.425 cédulas" de iden
tidade" das qUlSlis 3,.990 novas e 425 revàlidadas'e�se-

'

gundas vias. O pico foi. àtingido eitt julho, com 483
novaS' càrteiras 'e '55 revàlidações. .....

'

O quadro oomparativo,
estes niJmerbs:.

Mês,

,

mês-a-mês, nos f,omece
•

NoV1&8 Revalid8.das

� 378 29
3�1 34
28� 24
289 31
�23 '43
355 32
483 55
386 58
378 31
317 31
305 41
272 25

....r.-.

3.990 435

.

janeiro ...••......•.
feverei ro

'

.... , ..

març,Q � .........•.

al!>rll ....•.....•.•.•
ll1I�io ' •...•••..

'

..• ',....

junho ,., ..

Julho •.•••

'

.•••• o' ••••

agosto .

I
••••• � •••••••

saltembro .

ou'tubro '.
novembro '

..

dezembro .. : '

.. ,

TOTAL: ., ' �

I IA procura Ipelo imdispensável documento vem aU
mentando diariamente. E só rio, mês de janeiro; em

dezoito dias de atividades, o Posto de Identificação,
instalado numa das dependências do antigo Memado

Municipal, expediu 577 carteiras de identidade, sendo
552 novas e 15 r.enovaçq.es,. numa média de '30 a 32

carteira�_ �iár:i!as. ,

Segundo font� do Posto, � maior procura em ja
neiro deu�se iace a jmposição do Funrura! e Inamps,
que d,etermtnou o documento tagsl ��� retirada do
c8.rnê da previc;fêncl8i :8 r�OQRlmentQ, dQ "quantul)" de.:
terminado para cad,a: beneficiário, no calfnê. E, todo
ou' melhor; a ,grande mai0flla são semi-analfabetos, so
mente sabendo assißlar o nome," revelou a fonte, ·adi- .

antando não pertencer.em apenas a Jaraguá do Sul,.
como- também a Guaramifiim, Corupá, São . Boento, Po- _

omeróde, Schroeder e Massarandubá.

Mo.strando a, reälidade
'.

A Associação Comercial \Ie )II!)QtlstrJ�1 dé Jaráguã-'
, do Sul ofici-lltrá outfia vez ao presidente'lda ,�GHABlS��
Nabor Schlinthing, açerca de estaJdQ' deplorável �o
núcleo habitacional abandonado .;em Três Rios do' 'Sul.
Inclusive cópia do ofreio será ençam!nhada a9 depu
tado OctacfUo, que, por sua ve-�;',o,oÃtàctar.ã ,cor;n Q go
vernador do Estado, mostran��) $ r�m:tàde .do$- J�t��,

.

âpresentando inçlusive documentário fotográfico;" ja
e'fetuado.

.,'.

ii
.

,
Pelas informaçõês,

ocorr,endo. "
,

Do iaéroporto Cobatão
. . de �Joinvil'le;" poderão de":

-,
-

colar' Beeings; ',ern-�nfeá
"dos de jiJlho," pelas previ
sões mais otimistasl, 'ou
cöm "pessimismo, no final.

de agosto'\ informou o ad
ministrador do aeroporto
Pedro Garcia Lufiego.
Segundo .ele, 'mesmo

com as últimas chuvas

mui��!, fr�qí.Jentes na re-

gião, as obras estão' se- .

guinde o cronograma, ql,.le
é modificado no' final de
cada mês", Assim
prosseguiU ---, "a pista não
será concluída 'em'�março

conforme i81 previsão ini
ci,àl, mas em julho ou a-:
gosto, já teremos prova-'
velmente Boeings dE{côlan
do de 'JoinviHe". + to'

'
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""� CORREI,O DO ,POliO

. FUNDAçAc) EDUCAdONAL REGIONAL
.

J�RA.GUAENSE ....... PJ!R,J' , "
.

.

Fa�,. Eltudoslocl Ia
- ,

." '.
a

."

Comunicação ' ..

·

A Fundação Educacional Regional (J·atagua-
ense comunlcar. ".., .

Matricula ......; 1.0 semestre de 1981 para CÄ-:', ;,

LOUROS e VETERANOS. '
' i

Dia.; 19, 20,' 23. 24 e 25 de fEWereiro.
Horário: ,13,30 às 18,30 horas' "

Local: Fundação Educacional Regional Jara-
Iguaense. . .

. LISTA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS
PARA A MATRfCU� DOS' CALOUROS,
Atestado que trabalha 6 (seis) ou mais ho
ras diérlaa. .

,

' .

Ce.rt:ificado
.

MUita� (fOtocópila) 2 vlas.
.

TrtuJo de Eleitor (fotocópia) 2 vlas.
Cart�ira de I�entidade (fotoc6pia) 2 vias.
Certldio de �ascimento ou Casamento (fo
tocópia) 2 vias.

.

Certificado de Conciusão de Ensino de '1.0
e 2.° Gra,u 'em dll'8S vll8S; ,

Aceita..se fotQCÓpia.
Diploma de 2.°' Grau registrado para oe
formandos em cursos Normal ou Técnico
(fotocópia ,d� frente e verso) 2 vias.

. ,

Vida Escolar de 1.° e 2.° Graus em duas
vias orlglnals.
O dfploma de nfval superior.. devidamente .

regístrado supre a apresentaçAo de do-
cumentos de ensino médio. (fotocópia da-
frente e -verso) 2 vias. "

As fotoc6pi8s deverio ser autenticadas.
Os históricos escolares deverão apresen
tar as Indicações mencionadas na Portaria
Ministerial ·n.O' 726 de 05.11.67, se expe
didos a partir desta ct8ta �

, OBS.: A,matrfcula será somente efetuada
com a apresentação de todos lOS documentos exi
gidos.

Infclo das aulas: Dia 25 de tevereiro "-

Horário:' 19 horas.
'

.

Jaraguá do Sul, 20 de Janeiro de' 1981.

1.

2.
3,.
4.

.

5.

6.

6.1.
7.

8.

9.

10.
11.

,

CARLA SCHREINER
Diretora

<_A � .-..., '�."'.;. - .._..... -

FUNDAÇAO EDUCACiONAL REGIONAL
JARAGUAENSE - FERJ

Faculdade de Estudos Soc�ais

Edital
. A Fundaç�o Educaciónal Regional Jaragua
ense, t?rn� pubnco!· pelo presente 'Edita.!, ql!e fa
,rá .reallzar 2.0 Vestibular na sede da Faculdade
de Es!udos Sociais nos dias 20, '21, 22 e 23, de
fevereiro às 16 horas.

.'

.
Inscrições - Local: Fundação Educac,ional Re-

gional Jaraguaense:' .

Data: 10. a 13 de fevereiro.
Horário: 13h30mln às 18h30rilin.
.Documentação: Carteira de Identidade.
Taxa � IniCrlçlo: Cr$ 860,00 (oitocentos e

sessenta cruzeiros).
'

, ..

Ja�aguá do Sul, 20 de janeiro de 1981.
'.

CARLA SCHREINER
Diretora

S"
·

, '

,Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaragu'á do Sul

Av is-o
. .' A Prefeitura' Municipal de Jaraguá do Sul,
aVisa a todos os proprietários ou responsáveis
'Por imóveis situados na área ,urbana do Muni'cr
,pio' que; 'a pariir :(J'�st, data, 'através do Departa-

, mento de Tributação, estão sendo distriburdos
os· Carnês do IMPOSTO ,PREDIAL E l'ÊRRITORIAL
'URBANO - í'PTU, cujos prazos de pagamento
deverão ser' rigorosamente obedécidos ..

Outrossim, comunica que o I:lorário de aten-
.'

dimento para entrega dos carnês durante o mês
'

�d:e fevereiro S$rã o seguinte:

DU 8h às,11h30min.
•

Das 13h30rm"'n' às,;'19h.

. "Jaraguá d.o Sul, 30 de janeiro de 19�1.
VICTóR BAUER

Pç�fE;ttto M,unicipat, r�';'!;;I;;;;':;!>�iIf�.,.�M

(

t < Nota ····.e Agradecimento
)

'
•• 1 •

" ,�, ,,A. F•.milia da sempre lembrada Esposa, MIe,
, Sogra, Avó e Bisavó , ,

B�rtba Pogalski LeWereDZ
ainda profundamente consternada pelo seu falecl- ,

mento, ocorrido no da. 09 de fevereiro de 1981,
com a ,idade,de. 7," 8I'IOS, vem por' eSte intermé
�o agr.decer ao PaallDr Lohinann pela mansa-

, .: gemJj4e ,�forto espiritual e a todas as'pessoas
qufit lhe confol1lOu. enviaram flores, 'coroatB e a-

'

companharam a ,"nta al6 a sua úItI.... morada.
E aproveita a opor:tunldade e convIdaJ paia Clt

culto de agradecimento, na Igreja Evangélica Lu
llWana de Jaraguá do Sul, às 8 IIoras 'do dia 15
de fevereiro, domingo. ' .

Jaraguã do Sul. teVerelrD de 1'981.

r

Estado de Santa Catarina
,

P�ra Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.o 634/81 ,

, Suplementa dotaçlo do Orçamento Vigente.
VICTOR BAUER, Prefeito Munici'pal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições, com base na Lei
Municipal N·o 801/80 de 04 de novembro de 1980;

DECRETA:
Art. 1.0 .-- Fica aberto tim crédito suplemen

tar no valor de Cr$ 435.000,00 (Quatrocentos e
trinta e cinco mil cruz,eiros), para reforço do
programa e verba abaixo discriminadas,' cons
tantes do Orçamento Vigente, a saber:

.

Anexo I - Quadro A
, 0601 - DIVISÃO DE OBRAS '

,

0601.16915751.015 - Const'rução e restauração' de' ,

pontes e bueiros
'

Cr$ 435.ÓOO;00
Anexo II ;_ Quadro A

0601 - Dí'VISAO DE OBRAS
.

. ,

0601.16915751.015 - 4.1.1.0 - Obras e instala-
ções ; �' : Cr$ 435.000,00 ..

A Art. 2.0 - O recursO para abertura �este
crédito suplementar, correrá por oonta ,do Con
vênio DER-SC N.o 24/79 com o Departam�nto de

'

Estradas de Rodagem, assinado em 10 de o,utu.,
bro de 1979, ratificado pela Lei Municipal. N.o
765/79 de 23 de novembro de 1979 ..

,Art. 3.0 - Este Decreto entrarã em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrá,.,:') ,

'

'

Palácio da "Prefeitura Municiipaf de JEi'raa!�á
do Sul, aos 03 dias do mês d.e fevereiro de 1981.

,

VICTÖR' BAUER
Prefeito Mun�cipal

O presente Decrete;> foi 'registrado e 'publica
do' nesta Diretoria de 'Expediente" EducaçAo e

Assistência Social, aos 03 dias do'mês de f,eve
reiro de 1981.

, '

ASTRIT, K. SCHMAUCH
Diretora

I.

.
,

Juizo de DireIto da Comarca de Jaraguá do Sql'
EDITAL DE CITAÇAO

FAZ .sab�r a todos quantos o presente edital de ci

tação, com ,o prazo de trinta (30) dias vire'm ou

dele conhecimen�o tiverem e interessar' possa, que
por ,parte de CLARA DORJNG SOHN, 'residente' e
domiciliada a rua n. 12 - Joinville, n. 79,' . nesta
cidade, através de seu bastante procurador, advo
gadO dr. Reinoldo Murara, foi requerida uma AÇÃO,
DE USUCAPIÃO N.o 7.700, para aquisição do imóvel
s�guil1t�: "Um Jllerreno urbano com a área total de
818,40in2, situado n�sta cidade de Jaraguá do Sul,
no lado fmpar da Rua 12-Joinville, distante' 05 me

tr9s da edificaç.ão n. 113 de propri:edade de �e
hardt Schützer, fazendo frente com 23,25m com a

Rua n. 12 JOinville, travessão dos fundos com 21,80
m em terras da:requerenlte Clara Dõring Sohn e com

1700m em terras de Rodolfo Fiedler, estr,emando pe�
,lo-1ado direito com 30,OOm com a Rua n. 13-Adélia
Fischár (SC-301) Ie pelo lado esquerdb com 23,50m
com a rut:l particular. "DESPACHO EXARADO PE
LO MM. JUIZ DE DIREITO à fls. 8 e verso: I -'Ci
tem-se os confrontantes por mandado e os inte
ressados incertos e descol1hecldos; sob a advertên
cia do art. 319 do CPC, por �dital. II - MàrcS::"se
o dia 17.3.81, às 9h30min para a audiência prévia
de. justificação. III - O pr'azo para a contestação
dar-se-á na forma do art. 943 do CPC. IV - A cita..

ção vale,rá para todos os atos . do processo. V
lt-se. Giente o MR. VI - Cientiflque-se, 'POr carta,
com AR, os representantes' da União, do E.stado ,e
do Munic(plo. (as) Hamilton Plinio Alves - Jui:! d'á
Direito. JS. 10.11.80. E, para que chegue 180 co

nhecimemo de todos Interessados ausentes, incer
tos .e desconhecidos, foi· expedido o presente edi

tai, ql:Je serã�publicado na 19fma dia lei e ,afixado
no local de costume, às paNas do forumt correndo
o prazo êle qulnZ-8 (15) dias· !para contestaçAo,' de
intlmaçAo de declsAo que decla'rar justificada a pos';',
se, sob pen.8 � nAo sendo contestada a ·ação, se

presumirem como verdadeiros os fatos articula(;tos,
pela requeirente. Dado. e Ipassado nesta, cidade de
Jaraguá do Sul, aos cinco dias do mês � Janeiro
do aDo de m.fl növeceÍ1tos e·oiifenta,· e um. Eu, Ao:,
dolpho Mahfud. Escrlvlo, o' $Qbscrevl.' .'

MARCIR,IO CARDOSO FIN,GE�. '"",;�ic",,,,�.

Juiz Substituto em exercfcio :
,

���.......'_�,�

... 4 ,\�,r.' f":: ( "r;', ,;1." ��<, 1".1 ._<;,;' ,'e;_- ": -N, __ ''':�'\�'' ;,t.;

PrlclallS
" .,

de tlS11I111
, ..... - . \

.,

,Aurea NjüIJer. G bat Oficial'do Registro Civil do
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá dó Sul, 'E�tado de
Santa Catarina. Brasil.

.

Faz saber, que: compareceram em cartó.rioj exibin-.
do os documentos exigidos peJa Lel� a tim de se 'habi.:
utarem pata casar:·

'

A construção' de uma

ponte, sobre o Rio ttapo
cu, na localidade de Gua
mil'1anga; inuma extensão

Edital 11.802 dê 05.02:1,981 de '100 metros e meJho-

'Eugênio' Ferreira. e MaJvIna 'Gualberto Pereira 'rias no sistema de -abes-

EIe, brasileiro. solteiro, pedreiro, natural de São tecimento d'ãgaa da Ca

Francisco do Sul, neste Estado, domiciliado' e resi- san no Municfpio, onde,
dente na Rua Alberto Santos Dumont, nesta cidade� das 800 ligações prometi
f,ilho de SeTtino Ferrelrá do Vale e de Ana Borges Ri- das, foram feitas apenas
beiro do Valia., Ela, brasileira, do lar, solteira Í1atu'ral ,1-58, foram ' as principais""
de JOinvllle, neste Estado, domiciliada ,e resldentê na r reivindicações -do prefeito
Rua Alberto .S,an,tos Dumont, mista cidade, filha de" de Guara"lirhn,' Salim Jo- .

'João Gualberto Pereira e de Natalia Bem/inda da sé-Oequêch, 'acompanhado
Cunha. ,-do d:eputado Nagib Zattar,
Edital 11.803 de 05.02.198'J 'ao 'governador, Jorge .K .

· Edgar Krueger e Almlra V61z
.

-,
"

'

'- 'Bornhausen, em' audlên-
Ele, brasileiro, sotterro, marceneiro, natural de Ja- c�a'no-Palácio'Cruz .. � Sou-

raguá do Sul, domiciliado e residente em Barra do
'

za.· --.
. .'

· Rio C�rro,· neste distrito, filho de Guilhetme Krueger' Segundo o' P�efe!.to, .a
,

e Tom Ehmke Krue'ger. Ela, brasileira, solteira, 'sêr':' ponte sobre o ,RIO ·Itapo-,
vente, natural de Massaranduba neste Estado domi-' cu, em concreto ' armado,
ciliada e residente 'em Barra öo' Rio Cerro, ne�te dls- irá facilitar o trensporte
trito, filha' de Reinholdo \Mlz e de Lili Bosse Wii

,. de produtos agricolas dos
.

munleíplos de Barra Ve-

Edital 11.804 de 06.02.1981 lha, Araquari, Massaflan-
Luiz Antonio Chlodlnf e Teresita de Lourdes Nicheltl d�u�a, além de. .Gu�ra�i-

.

Ele, brasileiro, sottelro, comerciante, natural de .. nm. Outra relvmdlcacao

Jaraguá do SUl, domiciliado. e residente na Rua vilâl.,;' de' Salim foi a transferên

ter. Marquarot, nesta cidade; fltho de Juvenal Araldi cia Po! parte do Esta�o,
Chlodini e de Isolde. Vasel Chiodini. 'Cfia antiga estrada que liga.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural o mUlilicf�iO. a Joinville"
de Jaraguá do Sul, domioinada e residente na Rua numa distAnCia de 10 qui
Leopoldo Mahnke, nesta cidade, filha de Afonso Ni- lömetros, de responsabili
chetti e Marina Rosa. 'dade do DER/SC, para a

Prefeitura, em troca de

Editai, 11..805 de 08.02.1981 'urna pafrola e 'um trator.

Ivo 'Renato Bene'IIIa e Ellsabelh Horst 'Quanto a Casan; . De-

'Ele, brasileiro, solteiro, desenhista, natural de Jo� i quêch criticou: a demora
inville, neste 'Estado, dom.iciliado e ir.esldente na Rua da empresa em 'completar
Domingos da Nova,' nesta cidade, filho de Arno Be-

.

as 800 ligações prómeti
n�tt.a e .de 'L!"Y Panstein Benetta ..

'

Ela, brasUeira, sol- das e, além disso•. aten-
·

telra, balCOnista, 'natural de Jaraguá do
.

Sul domici- deu multo ,mal '88 resldên,.

.

liada e. resident'e na Rua Guilherme Hering: nestal ci-: cias. ;'nclusive, sugeri ao

dade, filha de Ewaldo Horst e de Erica Reif Horst.
• Governador, que a capta-

Edital 11.806 de 09.02.1981
' . çlo da ,água. fosse, telta

Otávio;�I\. Vilma DereUi junto ao Rio Itapocul q�e
-Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, na- fica próximo ao Municl-

tural de .

Massar,�nduba, neste Estado" domiciliàdo e pio".' "'"

residente em Joinville, neste Estado, filho de Valen-
. Acomipanhavam o depu-

.tim Der'9tti e de Heia Jaroczinski Deretti. tado' Nagib'Zattar. além
Ela, brasileira, solteira, do Iw; natural de Guaramiriin,

.

do' prefeito,
.

Frederico
neste Estado, domicitiada e residente na Rua Domin-

. Guenther, Pre$ldente do

gos Demarchr, nesta cidade, filha de Antöni'o' bereHi PDS do municfpio e o ve-

e de Hella Jaroczinski Deretti.
. , reador Victor 'Kleine. .

Edita111.807 de 09.02.1981
Paulo da Silva e Inélia Ponciano A' ocorrêlcià de si»ls-

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Jaflaguá
..

,'r05', Dn CD.L ,do Sul, domiciHado e residente ,em Barra do Rio Cer-
ro, ne$te dis,trito, filho de Augustinho Flôr da Silva e O, Clube dos Diretores
de Ana Machado. Ela, brasileira, solteira, costureira Lojist� de Jaraguá do
natural de' lontras, ':leste Estado; domiciliada e resi� ,Sul realii.ol:l semana pas.,.
dente em Barra do Rio Cerro, neste distrito, filha de

.

sada um novo encontro
Manoel Ponciano e Maria Teófila dos Santos.

. da classe tendo C9,mo con-
Edital 11.808 de 09.02.1981 vidlado es:pecial o dr: Adhe ..

João Ferreira e Ondins de Metlo
.

mar Grubba; Delegado
Ele, bra$ileiro, solteiro, lavrador, natural de União Regional (je políma,� Çlue

da Vi,tória, Paraná," domiciliado, e residente I
em São traçou uma breve sfntese

João, neste distrito,' filho de Oracio Ferreira e de Pom- do que fará a DR aos mu

,pilha Domingues Ferreira. Ela, brasiJoei ra, solteira, do nic[pios de sua área de
lar. natural de Palmeira das Missões, Rio Grande do atuação - Jaraguá do

'

S�I, d?mlciliada e residente em SAo JoIo, neste, dis,: Sul (sede), Massaranduba,
tnto, fllha"de Nicolau Nunes de Mello, e de Isolnia Vaz ,Schroede'r. Cor.upã e Gua-
de Mello.", ,

.

ramirim. Grubbe revelou
t:dital 11.809 de 09.12.1981 . que>a Delegacia Regional
Cópia recebida do Ca,rtório de Guaramirim, neste Es- de Jaraguã do Sul será a

tado. .
.

'.
,

' décima nona a ser implan-
Izefer Cartos iKuchenbecker 'e Roseli c:re Souza tada no Estado, 'ficando,

,

Ele, br��ileiro, solteiro, 'projetista júnior, natural após, ,a sua área de juris
de GuaramJrlm, neste Estado, domicUiado e residente dição independente da'

er:n. Gua,ramirim, na Rua 28 de Agosto, 19,39, filho de ',Delegaci1a, Reglonal.de Jo-'
CIrilo Kuchenbecker e de Asta Bruch Kuchenbecker. invill:e" COn;tO ainda ocor

Ela, brasileira, solteira, auxlnar de escritório,; natura� re atualmente,.
de JaraQuá do Sul, domiciliada e ·resldente na Rua .,' Os maiores, benefrcios
E:�pedicionário Antonio Ferreira, 717, nesta' cidade que a Delegaola trará. se
filha de Wepdelino de Souza � Darer Eggert de Souza: rá a expediçAo. de . cartei-

� r;:!' 'oa,rEt, qu�: ctt.egue c; ao conhecimento de todos, ras'� identid�de, porte
mandei passar o presente 'Edital, que será publicado de armas e cartel. de ha
pela imprens� e em carfótlo, onde será laflxada du- bllitaçAo, entre outros tra
rante 15 dias.

.

'balhos de sua competên-
Se alguém souber de algum Impedimento, acuse- cla. ,

-o para os fins legais. - A OFICIAl.
.

"

O presidente do CDL,
Waldemar Bel:lling, relatou
reCente visita do' Diretor

'1'
do Sense de J'oinville,
HOl'$t Schroeder; quando
novamente colocou os cur

sos ,que ministra à diSpO
siçãO' do comércio ja.,a
guaense. No entanto, in
dependente da colocação

Presenteie com Jóias e as,mal� finas sugestões desses cursos, .está acer-
"

'
,

" lado o de' '�Plievenç'ãe;> " e
da RELOJOARIA .AVeNIDA. Ma�echal e (3etúlio.

" Combate à, 'Incêndios",
,

I_�,a,rg�s� ., , " ,_. '_."
.

" '. .',
"

".' .'
.

com ,aulais' te6ticas à car-
_

• .", ,g.o da Senac ,á prátlcas·d'o
,Corpo' de Bombei,ros Va-

..

"

," ", \. '. . "Iuntários de Jaraguâ . do

Fa'ç,a'u'ma-:assiriatu'ra ,do�� SU�'�"ellc�PtrQ, ainda, o

'IC'O',R'R""='10'" DO" \'nnv',O·
.

,': sub,.coma�aante do .. '.' •

'I'"
. . 'FV· '. CBVUS, VUO Walz, pales,:,

" .' ,Y ,.. .,,,..... ,.,.� n

,.

'trou. sobre as principais
causas de iri'cêndlos,
meios de ip'revén'f-Ios é' sj�" :,1;

tua'çees que .. ".�steSr::�ipi'S
trosÄ�pr'" ,ta'm�',' ,�i ". "�.

"f�'
,< ... '.H

' '" .,
,

Relolo�ria Avenida
eTERNIZE,OS BONS MOMENTOS

I, _._
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CONFIRA f\ HISTÔRIA� ..
. --

,. r. ....,.

• HÁ 30 ANOS
,

�. 11, di� t §le f�reiro ,CI� 1��1, fiIM§, ���, Ii\�,
tos e demais parentes e l8,I1ligq§, f�t�j�rlijn tl§ ,ª�8§ �
Ouro o distinto oasal e velhos moradores nesta cidade, sr.

Morte Fi9fßiF' e sua digMl espo� 1-i�1W Fi�lw.
'

___"... O Batafogo espo� CI",,@ d� fliC? �rro, cQf1,tj"
Ma a� sua .dIFeteFlái e,esiöente - VergHio �ubini (reeleito);
Vloe.P-resldeRte - �lfFédo Bruch; 1.° secretàno - Anto
n1e M. 60r#6a; 2.° Seeretál!io' ..:... �Ivaro Piazera; 1.0 Tesou
r:elio.-... Albreoht KQIIII9U (retlelta); e 2.° T�Ryr,ªifi> � lJrn1
liIeRa ,Rublnl.

•
--- C!)s' aniversários eram iflÚm�rRs: çllA 11-, -W�,IV! es

posa de I!tlGh Th. BFluer; Ci) meoilW �1�1ID9 J(>sé, fiUI� �f'
sr. "FaustiA& P. Rubini; álnda n�� m�l11� dEltA p �F. @4!
lJ:ierme Nãlbel, s6cio da $oci��� GráfiQ�. M�O'idªl onq�
.é �ml1>res80 o lomai "Correio cf.!) Pav9,':i �i� 12, G4il�\!l�I'l1"
H. ÊÍnméndóerler, indl!strlal !,�1� prAça; qi, 1'�, Riç�n:I�
Gumil, iAdust�lal em laia }Jerro; !=:ugêni9 �Qªf�., f�'�Etntfem Co.r.upâ e a SFa. 'JustlAS Bertoli, esposa do sr. Álvaro
BéFtOIi, residen,te em Nereu Ramos, dia, ,15, o jovem Heim:
äi08teld, fnho ,de sr. e,loe BIosfeld; Snvia Thomsen, esposa'
d� sr. Sérgl9 'fhamsen, o men,lnQ, ArWr, fiJhp Ef� sr, Alff�P
Vasel; Ther.eza Rau,"esposa do sr. Wl}ldamar �ay; �I" 'lQl
Angelo Pedrl, filho· do sr. AntQI)I� P.�rl a � JRY.el1'l GY'i-

.

Ihe�ma Sahm,ót Jnr.; filha dp Sf, g!lil�erfJIe �çhmi�i 'n\ilu�-·

ti:ial a, n9 Elia '17' a Sra,:' Elfri�4� b1icolíni, @sÇlo�� ç!C} sr.."

CHio MlcOIiAI.'"
. ,

- : ': . . HÁ 25 ANOS.
'- Fler.lanllpolis e teda Salfta Oatarina viveram dias

de gala com. a rEtali:zação das so,len,idades de posse do Go
vernador JeFge Laoerda, ...- Eleito a � Q!it Qyt4brQ . d.e j:U:lfl
passado, pela coligação UeN; PRP, P.ßP, PQ(f e .p,�, R�iegefMla da FREN'YE' flÉMOOBÁTICA. ' . ,

- Na ocasião foi Gemp9�ta (;) sE!çr��i,1ri�do RQ Q�
vemo oatar.inensa: AGfUaULTURÁ - Mário Orestes �rl,ls�;
FA2ENDA - M�roflio Oeeke; JIISTIÇA __", Ii!r�sfliQ .çel�tio
de Oliveira; VIAÇAO ...,- AFaldo Q�fif1eirp dE! ·Ç'�rv�l"'a;. epu
CAÇA0 - Rubens Na�ereno N�fits; §A!)Q� _ Plil,llp Folle'
tes; SESRANeA """" Pelágia Patigot de Somza.
- Eram entusiásticamerite aplaudidos pejo povo os

sra. Juscelino e João GGljlárt, às 15 horas do dia 31, quan
do chegavam ao Ralãcio Tiradel:ltes oride a CâmaflJ' ft. P
Sellado, reunidas em sessão iSol�lJa, I1I!lVlim 1PP�l'le �9" elftk
tas. O plénária fiG911 apinhadrssimO de pr��ntlj!�" qlJas� to
dos· deputado:;; e senadores; inol!J�jv� 49ª partiçto� �i\ .olm- '

.

�ção.
' .

'.

-·Márla filiGOlini, vereaçfpr, f�il1 pURIiF� PIl., IWr
prensa ioeal a nota - VOTO DE LQUVPR AO PlaEFEI'TO,
"atedeooo aos felevant�s servigps pr�tad,,!> � 4�r�ljã .àl' ' ,

.

'àllJ pefé PFefelto Alttir MillIer, no perrodo de su�estão
- 31 (fé. janeiro de11951 at. a presente data": .

.

- Peia Lei flI.° ,1, o prefeiJo àrtur MÜHer. incluía no
prano Rodoviário Munici�l, a vilil P�I:l!i91!:' d�nQfJljFlada

,

Frane1seo de Páuia, situada em Rilil.eir.ão das p�ra{;, 139m
·

tfés qull6metr-es de extensã.o.
- Artur MaIlEtr era Uder d� épQGa: PfJI� I�i fi.lI �, o

· p;efeito em exerGrelO - Jasé Pa�qualil1il d!ll'JlOfTlln�ya de
"PRAÇA ÀR'fUR MULLER", o IpQFf!4ouro pQ!'liAC)J c�f!oStrHf
do na vilá de Oorupá; pela Lei 'n!.o 4, o mesmo prefeito sam

.ciolilava a: lei, denominando ele Estrada "ARTUR MOLLER'"
'a vi,a ptíbllc� q",,, parte da ponte situada ná Filial Weegtf},
até li ç8§a cQmetcial Ailberto Gum�, em 'Rie da 1,.4z (LIJf:!g
Direito). t

• � • HlI\ 1.0 ANOS
,

.- -A Ass.ociação .

Camerciel e ImM"trial !ilt=t.
.

Ja..r?Q\!A
.

do Sul dinami:z:ava as suas atividades, d�bli1-teMlq PF9b1e
mas da energia eiétrica, jUllto à C�LE�C, a m>ya ç�ntFal
�el�fôl'!ica !o,?al; o eentra de treinamento 9§ IIttM' <i!:e PbF�;

.

o Ginásio noturmo gr.atuito e o Turismo, focalizando a ne

ces;idade de inCluir Jarai!Juá do Sul no calendário turístiQg
,

.

. 4oJ�st��0, pel� canfecqão de follileto� iJustradQ� e., e;����
cativos §9pre pontos tu�rsticGs "�ra amplli dl�trf\�,r�ao
,nos grandeS c�mtr.os ,do Pars, p�incipa!lrmente 1'1'8 pr�xlma

tempôrada de veraneie C!)uaRdo é gr�n'Cfle 'o �fl.ljXp de tl.lrfs
tas de .outros Estada,$ à Santà· Clltarina

,

- Vi;jar até as pr�lias· era umà boa pedidtl. IiEfltr�
elas estava � Est;'ada Poço Grande, parabeni�aRd€!;ße QS

prefeitos' paulin� Jgã�,.Efe Bem, de Guaramirim e o' dr. Ha-

r�!d I$ar!)'iann, de Join�ille. A onda de roubos nas ci�ades ,

�a!lne;ãreas exigi� maior peliciamento. � uma ea:lamldade .

públiça, nq Baln�árie de Barra Velha, onde os usuários pa�g'�valJ1 a taJ!:a de lixo e acabavam eriterr.anElo os �'etFitos
para fugir às moscas.

'
.

-' 'O Infor�ati1Í'O Duas Rodas; orgão de àistr.ibiJição
'intem� 4o� f�clonáriÓ� da 'hrdClstrlas Reunidas Jaraguá
SA, estáva no seil' 37.0 número. O seu; t·r.fUIo, au pelo
!lJ€'!1.os, p désenho do seu titulo está de rdu.pagem nova.
- O edital 0.0 7.417, de 4-2-:71 publicava os pro�

clàmas d� casa�e�,to' de Wilson 1<óhlbach, filh0 de Heinz
, À�ddifo 1(0hililaCh e qe Berta Gert�ÍJàe IIse' Gqtetzke: .Kof:ll� ,

b�h e �� LQny Seidel, filha de Leepoldo Seidel e de edi-

,te §iEWerdt.
'

.

B_J1io de tIlàpocu ,

�;h;'74AMA"

. �lIR� ,nOLLÉR GRUBBA
'.

,,ª"elii � �flçial do Registro de
,

P�teatoa
" !DI1.A.L

Pelo �lIes8nte elifital �$ citação pedh:nos aos
senhoras

-

abaixe -,re'uion,dos que com�l!r�9arn
em noss0 palltóriq para trlltarem de assuntos de
seus IntereS'ses: ' - .

, A'1!,JIiI'!Q Hle!'J�shaifll, Ec;trada Ri.G Molhas, s/n.G,
!1�t�:, AdQI�r '1emke! ,Barfa do �IO Oeno, nesta.
Adernar í'Yo :rarter, Aua Dana Matilde; S/Fl.o., nesta�.
�9Q§ti!:!I1Q F; Zi!pRt,erminn; �strªçfEJ, Ifí!PQç",�i!ilho,',
§!n;.:o,�n��r:, �lf�!�tari�.,StJlnan Lt�a. Av. �al., Deo
�Qrq "ª ;F0rJ:�e�l:}� 1�1! !lesta. 'Gul,l�w e el.8l. Uda. �',;.t

,�strªq�,Riº da �u�.I,\nest�. HamlJ�on Amadeo Ce-
,.1ári'?, !lnA qé} F��eJr�1 ,Qasa Sehmltit, J'IIesta.· Luey
Maria de Ol!vel�a, ,EsJrlida Sçhroeder, s/n.o, �ch
rq�4�r-SC� M�urlcto Osni Car:do�; 4V: M�I:. @e�_'
doro tia ,Fºn,seç�IJ��9! nesta., Nilo Trmdade, Cei.,
,d� t\fm�n��, ?Q�, n��tp.: Nelson Je�e Dqrnb,:,s<:h,
,�I)ª .Al:igysto Mtel�el,,5�; n:esa ..,.Remaldo Correia,

.

fl�� ,p'�. Pe€fro' F!af)��I'l' 13, nesta.

Aé:lafzlra. Plazera .,·Azevedo, ,::;;',;;""'";;;:.".�",,,,j:
"

_

" J'--,:'" ",.'�,- l:""-'-::';f:>';�" :- !-1;� -i-f ,� "', ""�'�\
t";,,:12,\�'OfieiâFMalor, i", ..

'

.'_ '�;� '-"_''''.,.,(j:. _" ",,_ " .o•••
'

c. _" )_. ..'__"'!!óo!!!'!!""�

�=::"_���;""'_��������l;"" 'O �, S Ô.S�h el, ,CO!
,

"'0'0 r,yll. ft,ere
, 'alia' ,lroateíras.

..1, '� f;iQflfrade A TRI,
BUNA''';:_' Regional', que

, .

Sß ��tª. na' cidadE\
pÍilJlaAaenSe ". dEL La,

'pa, t"antém pe!mtJta de;
jornliis. Nil ��llc;aQ da se

mana q� 'lmj ,� 1? � � ,

de J·aneiro M 1QQ1, ed'l�aQPlávio JoSé Bruinago, Yvonlle- Alice' Schmi5ckel Gonçalves', 0.9 �Jl(l, {'tA Últim§i, p�gma,\jaime Blank, Pr�f. liaulo MorEttti, SUvelra-JúniQf, R��9!f 1·Ii�c�'l'. IlP aa�..P�f),p IA�rmal, Ci
felEl, Jos� e,.tllho Ptnto, Dr. Ja. Alberto Batbosa..

.

I1Q§�Q Q�fIlP6\Rt:lfitlf9. Ara..
ri' R8daflO. AdmInlSJraçlo , �I��: mio @.�fftj��i,. �ijb"ca o

.

Av. Mal,' Reod. da Fg.Flseca,'1,0 - fone (0473) 72-13091 ... C.P. 19 seguinte: '"'

�250 - Jaratuá do Sul - SC. '

"S:O.S de Um Semanário,;
. 9OmpOsI�! ..........0 • CIrc_Qt'WJ� ...

'

que CQRta Qom, �2 an?��oçi��da Gr�flça AV�l)ida Ud$. - Jar�IJA çlg �IJI '" ip': .

d& idtldJS.. Co", I'FlUita trls.,.
'Asslnatura anual: Jaraguá do $ul e reqlão "', Or$ �oo,OO ��ª virn�§ �l?tª,mp:a�� na
'A'§sllUduffl; §tm)"tral .......•...•.......... �I$ �5f),f)0 prime.ir� p.�glnâ d;O Jornat
Oqtre.s cJdtldmJ , :.: Cr$ 1.0QO,OO f'�gir�� �Çl- Pp'\(o', d� Ja-
Exemplar lWMlso • _.p." �

' e.. �6,60
ra
..
';'�'á QiQ �!:II, A manche��N'iiri,�ro

>

atr��d� ....•.•.. , •............. '. 611 29,eo "lpl�; -.' E,:�,t� semÇln.a-Segumdo li Supervisora (.:Ie Area à reportagem do
'

..III.,.. rtI ......üa- e ....... 1-:,',,,, InnriIEli.:rll, �U�pender .elr.,d f �,., 19..... RIo ..�"'" -- 'por .It -A� !. � !'l")o'-'!' - �rY:!' "!04' ",..,.'1" �,....,
I .i

"mais antigo", "aste' prpgral1'la preten ,e
.

ormar, Gern
J ' • •

cu,@Jç�o". "Jg§�� jorna .con.oessoal seleeionado, moií'itol'l91S para 8ltw�reJ'l'l nas b$,.- '",V@IJf�
'i� �m ß2 ª[1g� de clr�u'"ses da eomulIli.elläde, nos' seus quarteirões, repassan-
,�ªo Inint�rr�f2tas .e e odo os conheCi'mentos bésicos e p�âiUC'OS obtid�s. O

,

�mª"trio m�,I� antl9P de'programa temsuasus.te�t�ç�o e1aJpoio da execuç�o 10-
.

'V· '·aç.,afW".·.. ·'O. 'C'an'�rinh'o §Wltª C€ltarin�" fundad�cal nas Oomissões MtJ-melpals d� M@hr�!, li Él��'{l ql}
,

,,'
-

. � � •

ém 10 de malQ de 1919,contiAl,J'idBide selrá garantido F>el�� Ag�!1cia§ P9 !VIPQr�!
TD

..

ANSPORTE ORBA�O,
.

A-J:.íllpa 'e�tâ sElIndo c�m!-da Oeordehlaaloriá 'de.�ant.a Ca,tari_nl;ll,., �

Gamente ,çl'liaJiT'\�da de CI"I ;

'�T:J;,.UfJ"ANO, EJ�URJ�Qr
dad� �o tinha" e é pOfAcresoentou a 'p�ofa. Emíli� qlle f!1E}g!ªfl�.� II cm,-,- A 'IOanarlnho" pr,oQJ.Ipa-se com a sua lo- issQ. que. �ranscrevemossao áa' ap'rendizag:em

. teórica e prática deste �essoal. comoção Golocando à disposlOIQ ,.,od�rFlfsa,t''' :alguns trie:�hOS do a�,e'lq,�ue sefá rtrelnaáo a Ji'lfvel de município- � o �P9"Q laça!
mos ônibus, c.om pessoal espeolalizado, P03,1� dö' "Carreie do Povo à.

e das Agências do MQbral,. pr��elfl�e,-s.� .,g���nvoly�r,.Ç} bilitandf) uma viagem tra",qGlla, réplda,e s�gur� sua comunidade, paraRroglTama de Educação Allrnent�r, Nytrl'(!3-0 � �aq��! ,

, qme os lapeiinos sintam,em' forma atuante no sistema bola, die 'n�V�,.I?ªrll M!n- Pregrame beml programe CANJ,\AIf'JI:IO ...".. Q também, a luta que en ...

g'ir: a CURO ·e médio prazo as melhori!as
, '\(!§�ºa� R�!9 .,

tllanspe(te earlnhoso. freFlta.mos, todos os jor-Programà, ou sejam: c.ombate da ,desnutnçao lei sub�.
SANTA CATARINA' mÚs efo inter-i.er, para sub�nutrição protêica obtida: com o enriquecim�nto deOS .ii- JAf.l.A�lJÁ 00' SUl,.. .' '",

slstir e por' �ue sentimoslimerlt�s regiolllais com 8S proterpS$. �!aI I!iOlli e �yª In-

I-:::;;;;:;:;;;::;:::;;::::;;;:==::::;;:�===::===:::�
.

taflil:o quando· lemos um�cerperação FIa d'i,9I:a €I.e cada' cjià,; - bene.trcio. direto_e. p
.. m-ftll�h�t� iQual a 9ue CI-iinàdiato ne orQamênto das despesas de allment-��ao

.'11'
IMOBILIÁRIA ÚUllO� ac:;.!mà, }"�Jªm osd'e 50 a 60% a: médllC!> e longo prazo, obter benefiCIOS .

S·,A.,.. NTA M'A�tALtda.". . trechos, até par�ç� guedi'r.e1!os, tais, como: -na áJ'ea de �úQj�, de�enYQ.!vrnlentQ
"

,

"

.' ., .. "_ .

.... ,;
. ,gstão falanQo qa Lapa:frsie·o e .mefl1'àl, malar p'J'odutlvi,,ªd'� e grn §Urn'al, of,ere-

.,.,."
Compra - vepda e AdmiDliitr

�-,,=.
'

...,.

(senuem-se. .treeho.s d.o,.

d '

.

"açlio�e IIilóvels �
..

cer' melhores ehaFloes de rp�rticipaf ,q�� nqve�f!!};"o
ISirtige(do dia: 10'de Janel ..pars, tqmbatendo assim à sup- e a dJe$l1�triçªQ, inflªçª,º 'Ç.r�1 H.O 418-J
ro d� 19ª1l

.ioqosiva, ql:le deStrói tànto 181 I�Qn?'!lI� ,çQmo a, p��- COMPRAMOS N.R. _ Aramis Gorn�s�isoa, permitindo assim, que. QS PlJrtlç,lp�nt� t;lo .'� PrQ- MellJor preço '. � � l.itgltor do semananoQram,a e dá A�ão Gomwnltária irTil,plant�QQ �.fi torne. ur,n VEiNDEMOS '

If2liranaense, valente com-fator dieLdesenvolvlmento regional da pequeniJ, .� )T!�I�
Qqalldade I panhelro que; também, es--agrle,=,ltma e indústria �ocal. 'ADMINISTRAMOS � tá às voltas com a infla-• .

, ,
.

Oonflança /

ção que está engolindo. a..

"Como se observa - prosseguiu - não depende
gregGs e tFeiaRes ..� e_ lu�do que fàz o gGWlI1itÓ para vtlcê �. lim, q qua v�çfi f.�i, ALU�MOS .

ga, oom14m �ª: 'imprensapara ele"e paral� sua c.omunldac;f�, p �ßrn �3tªr_�ÇlÇIªJ Tranquilidade
Intel'loriàna €Jue está aga ..

e leiC0flêmioo de seus sem�IhE!;ntes. Isto é AçE!? ;Ço-
J'lJ'z.:an,t.e e. �s aut.orid:ade�

,

bl m a rpartlel�a
'

'CONSULTE-NOS, 1'EMOS VARIes IMQV�IS.· """!� _munitárla, é a sofl:lção d.e pro emas co .. .,. t:'
-

...
,

'a'lnda' não se deram con ..BI e"'arado Ruà Waldemiro Mazurechen, 42 - fones 72-1342 e!Vão � integr;açãa lEie todos para um ra�1 pr !';�.'
AR NA tª tjo �ue está �contecen,.:'paFa'eFlfnentar os novos terr,pos. �encfo IstO mais Im-, 12�U61 - JARAGUA �O SUL - STA. CAT I

do cem os melQs die co-Iportante aind'a, em u!1l pars que semullld�. as, �statfs-
'mtJnicaç.ão que' vão' su-ticas dos levantamentos da pesJi)esa familiar,

•. �Q �I:I
eumblndl0 um atrás do ou-estado nutricional, aponta que 60% da populaçao bra-'

tro, até 0jf1te"ior não e0,!l-sUelra soffe de sub e dlesnutriçã,o protêiea e este'
tar e'0m mals um 6rgaomesmo 'par.s está quase at"ígl�do ca classificB;Ção (;I,� d:e im'pr�risa". Nãe nos p�maier produtor die uma das mais bararta� protemas do

,

reGe sábio esse proeedl-mundo: a pr.oteína d� so.,a. que,rpod!e: ser usada na ba-
miento, quando a, suase de 2S0 gramas por pessoa di��ilamen'tte, istp �, en-
m'aioria susteflta c,om seusriquecendo outros alimentos que já. são oonsumidos". Belina " LDO - verde primavera met. •.•..... 1979
escritos 9 gov;er.no cC?rI,s ..'Coreel " GT - bege tripolli •••••• '

•••........ �9Ta tjfufd.Q, m:a� ,�s.q\l.ece-seCoree,1 GT - branco e preto 1t'7�
Q� ��r � necSl�s��fla su��Opala OeJ'DOdcno - branco •••••••••••.•...• 1979
tfilfltªcãQ aQ� PQbr�s escn-Chevette Halch - dourado palha ••••••...... 1980
bas énQ.J,I�ntG cfi�ç,!;Jtemeh�ett� L - "&pe •••••••••••....•......... 1978 ass�ntos menos impo�rtan-Passat LS br.aÀco . • . . .. 1979
t ntes' do que a manl:ltenT

VW 1'!100 L - b'ran'co' ••••••••••�.'.'" .'.••••• 19,78, a '.
,

.\iJ

ção d0S meios Cife comunl-BFa�ma - "ege 1979
o�çª� que garantiram até

Brasrlla - amarela •••••••••• � ••••••••••... �$Y� IJgje a,democracia no Par�.Jeep '06 cl�. � azUl .: ••••••••• :••••••••••.... 19i� Na promessa do Pr:esl-
'Me,to HOMda .....••.•..••••••••........... ,1976 idlente de transformlar e�te

Pafs numa democrac,la,
certamente i!1cl'uirá n'essa

sua caminhada, a impren-'"

�
,

sa do interior como o
"

.�,,�

�' .'� A N TI.R E S meiOd' esde ":nVtirt�� é�Ug�,:�s�gunqÇ> � sen�dQr I;,.�moir gran r
. .

..,.." '

.

Varg�s F�rreir�, pnfilsig1fln- q� �eql,!ene� Q�gIQm�ra-.

'" --,1I"�" , ,t dos -elitizBiFldo uma Im-te d� Comi§ß&o I;!<�çutly� �I..!W �., pre�$a qtle �empre' teve.Regi9n�l, qua. ac!jl;i,ntou "
.

os seus caminhos aponta-ql,!é.estª$ '\(1�J�a,� �s b�es
td d d Ctt Id- dos 'Parai o .P�vo, sem :0servln\ para "ym J;>al'smç? r,emp a 0,5

L
e onere o' u 8.

qual a c;i�mocracia ja'!'als
'

dªl �i!!·Uiçªo dg rgal1iqo , '%:
sQbrevi�Ená. Puxa-sacosPfilr� �i Flr:estlis ql,lE} po� ",�ior seg�r.va na cobertura da lua ,ca...
.exi""tem',erp todos os lugai:'sam estar QQorrendo, ve- ..

drificar' os dlre.t6rlos qUE" Fone: 72-0819 res. São os vermes a
;.,'_

"

. t'
'

pefronte a e,asa ,Co.me.rçlal dá Wald,emai" Rau
"

Imp:rensa. Os· "'giletes"alnua 'nãD fqr8;1!l' re�ls r�-
.

..

,€!.u� faturam de um Iladio �dos par� se fazer, noya�
, eto QutF0. :Sãel) o� �J>rQViel-cOJ:'lVençç9s, . älscl!�i� ,

� ,

,;I �n
.

-

I' I I'c"""" . teder.e$. Näß. me"i'�"" '.
-q!:':esJaQ

.

e el9ra �X,p., I �"- "��!N!'--�--'_""--""���""'--I_ "'uênclas ipQr\�ue nãolidIO",.' o. ,.nue é voto. 'dis.tf!t,al !!
.

,

,

'

--.,., ,.__j! . c
r'

i f
tem eQmprOmisS0� comdistritão, etc., s�ber se

a,., ! ,-.':7.,'" N,6.s e.,ola.ca,mO& m.
'

..
·a·8·· /ningJuérn.�ublegend'� I�te'fes�a �.u '

,_ ,Não,' é o nosso cª,so"não e· certamente, verlf,I-! .

a EmplJll!esa J Aramis. Por iS$e temos �càr qu.',ais O,S.·. nOAles do. � '. .co.r'em su
"

. I:' ".'! .

li I que lutar. àté o. derrade'l�p�rtlao que J tê,m." maior I
�

i 're ir'lstaJ1lte. � o que. va;...penle.traçã� �!elro�l, ten",-, , I.",Para isto estam'os t" mes' fàz�l".dlJ'ietas pafa gevernadOs. . f c=t - .
.

A nãG ser que queiramdo. ',e'm vlstà"as'- elelç� "!" "equipados t·
'nas am(lUfrAiF .�arª a im-As regiões fi e 8 ,que

i
,i:ii:i �

,
..

d O I .

i esa-o t0rmaáas "'elos mlk � com um �mo ern
! . pl'ánlA altamat va_, o quIl'"

.... t d t seria lamentével e vergo�nlcrpi.os' de Norte e ·Wor..
,

. 'dep�r�aÍllen. O e ar e.. 1 n'hoso para o mäior paisdeste tifo Estadia" seirão,
',1.,.

, ,"'" ' 1 '�11 . A",.flc@: L.;��i�.
,

•ceo:r:den1a(las p.e,lo aeputa- r

.1 '.� Fo"oll"tla 'e' MaqUinas de ! De qualque,r forma. o.,.do estadual '$elila�tião liiiiiiiii I u

Netto:Campos e pelo su- 1....· "'P"J' �f'<do, _CompanheJr?s
plenfe de �Et"ii�',r-' 4rf'l1?> ... I �� 'ßlpreSs�o,· ,0 E E 5 e�.,� '1·," 4� A "fR,IB,U.NA, ,da �;erOl-

, �.'i�;
..

·.ianL$ãq.
,. , _ .. ,

;",.t����:�����' _��)�L;':'c,l ;< :(;�
, I,endan

·'c/ '

'. : '�Oi r�alizàao em todo o Est�o di� Sa9t8 Catl:J;rina ,

(!je aa 'de janeiro. a 08 de fevereiro do eerrente, seb a

respol1sabitiá'ade 4fa Coordenação" Estadual �� Meblfal,
e do Engenheiro Nutricionista Dr: Jorge Thell, da Ale..

, /m8F1ha, ,Ftsrc:Ucade no Brasil desde 1§50, Q �regrafTla d:e:
.

Eduoação. 'Alimentar, Nutriçãp e aaöde da: Mabr.al. '

..
� '�. - Ô,

..

•. '::
,

. •.
"

'

:
o. tr::ililiJaFlil&nO foj realizadO atend�neto ª§ �mCi)@

7 graAdies {lress de Siumenau" Itajaf, Tubª,lQ'� 1,..,Me§ @.
t Chapeoó. eapa.grande área é div,dida: etlil10 pe€J_lIItOM
é,eàs. A ärea de Jaraguá d'Q Sul, peflilelfle�flt� ;S! g�n"
de área de 8111fTteAaU, lai repr:es�ntada 'pelª- f,;u·PEtrv!�-
118 de Area, Praf. Emflia KrajnSki Vi'centle, que parttel
pou ,dO eurso juntamer'ite cOlJl �. funcionár:k�d1p J;>.e�ar
tamento de Bem Estar Seciªl, da Plilelfeitura MUniCipal
de' SäG Bente .do Sul', Sra. MarcHia Ribeiro de Souza.

.

. ,

'É a Supervisora de Ár1ea concluiu: ",� ,da mais
alta importância que �ada um participe af:iV!Elrfllen
te des Progratnias de Ação Co�u�ltária d� MO�l'al, 01'1-
d� o Pr.ogr�A'Hi. AII�entar, NutFilçao Ie Saude, se'r:� 8'11-

tre.�ue ã vo.cê, de"f6rma que voc.ê tambêm se top\'!,El'
responsáVle'1 para. gue esta cadela de prpblEilmljl$ que
Qera, a swb e _çfe�n�tri�ª,o seja InterrQmg!;fI@:".
,�. • , •

!

POS ·djscutirá Das baSIS,
a. ,reforma eleitoral

Á CàmlsSâD �xecutiva,
f€{egi0Flal da P'!)S; reunidà
"no fi·f1al da' semiana pas
$&da, iMlnfu ó', rot�l,o de
visitas que será 'e,fetuado

" em todas as fegiões do
Ê:stado, com a fiFlalidiade

.

d,e,' através ,
de' caAtato

',com às fôrças pGUfloas de
cada municfpio, efetuar
um balanço real da situa
ção do partido, aparar a�
ar��tas �xi�tel1'tes, çolher
sugestões sobre. IBiS Ipro
postas de reforma na Ie

gi�If;l�ÃQ �elte-ral e propor I
medidas que dlr;uimlzem O:

partido .em cada regJão.
Papsr & roteiFe de visita

'�s bas� QQ Jil�Ri�q,' o ,

.Estado foi dlvldldo em 14
regiões.' �ara a

.

FE!aliza
ção do trabalho to,l'desig
nado como qoerd'enador,
em cadla !!Ima doelas, mem
bra, d� e�ol!.ltlva dé par
tido (titulares 9' suplentes),
fora de sua .área de inl'
fluêncià .elelf0ral.

O trabalho não tem da,..

�a PSjr,ª in.rRi<�! p9r.�I!I1, .. de_

verá. ��tar.· ", çoqçl�fdQo, no
;,rt!,ª"x.!fflO até.,15 p�. r:narçC?)-

- \.,.; .', ".,,' /'. .

.. ',- "

;�('

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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... 'Segundo.Ari' rPiermann,
um doS 'organizad'ores; e

provável a ,divisão do

Uma assembléia extta- dulto,' para' 'partiblpaç'ão Camp;ebnato' em c'inco

ordináriä'aos - clilbes' Tio C chaves, regionalizadas, fi-
. ,- .1..

no ampeonato Esfad'ual. cand'o p.o:r exemplo umapr:óximo dia _20.' sexta-féi- A LJFS
. ,

.

,'P,ara que as não parar as eq'uipes de Sch-
ra, às 19h30m.in;"'no·Res- partl'cl'pa'·n·tes d"'" ""'J..t·ad·ual.

'. v C:� roeder'� SantaiLuzia, ":u-tal:l;r�nte Mar�bá; - defii'Jirá fiquem se'
-

t' 'd d
'"'

. - < • '<-
.

m a lVI a e,-pro- tr,a no pró·prl·o'. N-:-va AII··..n-
o cal,erid'ário '-espdrtivÖ (Ia v á (

- ...... I' "" ""

m� er nap, , e: çer�o" ain- ça, em FranCisoo cite Paulia,Jem.pora�� de .1981, �pre- da) "um fôrneiö' lentre am-
ciadas àS' ·sugeStßes/''dos I?�,�; '�ar�lelamehfe, ou-

no Sel"fanejo (Rio Molha)
partic'ipantes':e e$i'abele..· .... e no Canto do, Aio (imedia-

. . ' .... tro campe()n:�LO �berto, ções do, C.u.rtum'''''' Sc·hm·ltt,).cidos os crité_rios :fécriíeos ...."

ã flli d
.."

'. "' "

.

.' com �eq�lpes n· Q oS as, Ao !proceder'a l·nscr.. ·lça-o·,d'9s Campeohatos:� Ô'"nu- é" 'd P,, , I ".
uma !e6p Cte� :e" ,eladão, a equipe lI.....ebe o, regulla-r.nero d.e 'clu

..

treS ',h,.,a.rtlci- ..
--

ã'
.

f
""""

.. � cUJo cam.pe o·e vIce' a- mento na qual o campeo-pantes 'iem caolf 'ca.mpeo- ra-o 'apó's um' adr;
," .'

, qu
,_

an.- natd será espelhad'O,.cons-nl�to, entrE!! oOtráS: 'delibe- I
rações, átehdéndb.· 'a êfet�r- �u ar 'çom IQ. camJ;?eao e 'tando' as

.

penalidades e
J' v!?e do torneIo,. ,entre os ,16rriluta 'de Jenspulàs.�inaçã�ßo ÇonselhCfJ4a- flhados 'não I?�r.tici�an�

.
.

.

clonai dos DespQrtos !et da do Cam' td E taó' I
.

. própria 'FederaçãO. Càtarl-' p�n�, .' . S _lt�._ �
. Findo 'O prazo de inscri-

A LJFS 'Já ,tem oferec!- ções, será elaborada a ta

�nse d'e
_
Futebol'd_e :8'a- mento, p'or parte da Gráfl- bela de jOgos e demais

aoo' lestarao· em: pa�t.á��' .

ça AveRfda, de, um, troféu, detalhes' pertinente!s, ao
. .oer:t0 é que, � HLna b,lem. como, � GOmo' reipre" , C t

. �.
'

sexta-felJ1"" 'sÁlia': '1""'a'flti·",o' t, ._' t·· ä Ed·... Ab'l ,,�mpeoha o, qlJlEll Lern p.or..., t:J ou lu ' sen�an e a hora. rt.' 6j t"1 é"
• ;, ,'"

o Campeonato-' Infahl"I ".' :",' ,;. .....
..

.

' o e IVO r, untr ,as, lequlpes
r.' . .

."
'

" .. ' .' ' O. ta �����s� gesti.onat_á.Jun:.. varzear:las em tör'no,:ao es-
t"r:lm�tr(? que-ser� ths��a- 'I t� I� éftr.eçao·pal'a a·cessão :. ftie-'rei? .

.

do. Janta, Urbano, cyfus do Troféu Garoto' do Pla-
po

-Marisol, ' A'�g�'�' B�sc> cá�; áêxemplo do que 0- , ,�
. �o�lbach, 'Meneg0!ti, ''0- cöfreu :nös 'Jogos Abertós.
hpe, Ma,rcatto, Rio Molha,

"

Tâmbém '6'dtteforii'dtl In
E'!lmendoerler" .

:A'At3e: e "'(f'ustria :Tê'xtil' 'Jiáiila ofe�
M�rtes! �stà, êtaBoriíftcß o 'Ctsceu"um'trofeÜ' dê' vúlto
pt:o�essö "?��;ftfjiação',�' de-- -'··transitMR1,I.;à� 'ipárte ':l�d�
ver�o paJitiçlpar_da'àSsetn- '"I Cátn�éhnáfo; -

pára' 'dar,bléla.. ,. -

, "., "',
, ""lnaior 'tIÍ'éti\laçãö; destinaI.

- ,Até jUI�6,- a 1:.ig,ä' JâÍ'a- '.l. dó ao clubé que' eonquls-
'

g�a.?nse de Futebo'J"' �
dei 'tã-Io mä'lor núméro dê ve- O IV CalnpéônatO _.

�alao obrigat�ri,amén.fe' zeá"'-de �acordô com,' o '�:.., zeano de Futéból ....... V.....
deverá. t�r. C,!'Meluld'o 'os r 9ul,àln'�to'" qúe

.

será: im- , .J�oJ8.1, tarn reu.nião· crer;.
Cam)?90natö,s Juvenil ,9 a- '''posto., para :tal. !.,P

.

'min� para O,' diàJ 26 dé
.. '-'.1 ". '''':''' ' !.:'1'1 • '-,' ,'� -,', 1 fevereiro, entre -c;sJ ctubes

EltrelIa escôlhe 'DOvef'ditetoiict interessadOS ein partlciper,
•
',..... '" , _ _

. para lraçiM' as diretrizeS.
" Cl ,; �,dla 22 "0 �,�' " dei aÇlo_que cOnduzido

"."

f (, � -,
.' "," ".'

.. �: ;, , , a mais eéta oêd101o, .:d'a�
",,��.�,�eterm.ir1a�ot· para do,tan'ltférh �I'á àpre6iä- qiJéfe"que' é"o'cami»éof1â..
o (J:I:a:' 22 pr6ximo',' ás· 9h do e aprovado o r.el,atório'· to plonefro,' rêUnlndo equl"
�OrrHn �m; prime;ir� convo- 'das 'atMdätfies' e. presta� pes'Vafzeana�-i�,íclado ém
,caç�o Ie Ou às 10 tfO!âs

.

!ção de contaê' de '1980, 1978.9·VärJic)/81 .16 tem I

:tn, �un(fa convocaçª,o além de oütros assuntos O' oféréChnento- de uma

m '��:e"'l::?l.éia' 'get:al" ordl- 'de' i'li1!eressê.· .:" grande-Taça, destfnado ao

C��I�- .d� �oçi'�lad.é Sport
. 1 • primeiro Cól0C8�o, segun·

A!l(lb'),Es�r�ltl!� � l�é :.:N�reu ;80TAFOCo' •. iro '�s 'A�rto ,08ch8�,
. (.�rrl.�s, Iq.ue,f:t!eg�rã.�,'no- O Botafögo'Futebot CIU- Presidenté do 'E.C?��uef�va d,r,etorl'a/ le;eßh��·lho- fis- "bê; dé1 Barl1a: 'dÔ' 'Ai'O' Cer.. rense, clube promOtbr, Cl'o
,cal para o éxercfc·io ,de . ro "cle ''(rem .,'nl'lOced .....do Cam�ato.' J.

1981 d '-dO;
-

.

' '1, ,t" '''''' JIVVII

. ,". ,e, .��r o' .cöm' Os 'lJ'nelhó1'll'as-' em: seu está'dib "
'

estatutós �ociai�..
.'

.

. também le.stãrá reali�ahd'o

t
O ätual pn:�ideh�;��,S- I.neste d.oíningo, di.a 15, as

�v� �'a�h'edl, está" cotivo- sembléla para escolha d'a
,c-a,nd<;>: 'Por �dität�' �lreto- nova direfo'rià, - preStação
,

rQ$ � associ�(fos'�C! ,�I�be ,l(fe. tontas- 'é àsstll'1tbs ge-f)ara: a,ass�mbréla, quan- 'Irai,s."'� '" _' >
'

.

"

I,

I (. I

Cruz • de Mani ,. e :Paysändu
joga,dI ent Rio da llz:"J

. :r _

-lo.
'" ..... \ 1 �

,

f'
.

�Um grande.1ögo dé futeb�1 está réS�rYado ?O 'pú
blico da regIao; na tarde deste domingo, dia 15, a
partir das 16,horas, no Estádip 'EuricQ Duwe em

Rio da Luz I, envolvendo o Grê�io ESP<trth�,o C'ruz
de Malta Ie o Clube Esportivo Paysandu, de Brusque,
integ ...ante da 2.a Divisão dé Profissionais da 'Fede-

· ração Catarinense de Futlebol, a e>'cen1plo do Juven-
tus.

' , ._ , -

-'
"

.

. , I'" -, 'f' t: .

-

.

,

.

, Esta é a segund'a grand� 'Promoção deste tnlolo
de ano, do Cruz de Malta. ,

A primeira ,ócorreu com a apresentação do Fio..:
,,,esta, d� Pom�rode, �m meados de janeiro, com, o
placar fmal acusando. empatei a Idois goles.
Agora, .� � Paysandu quem virá jogar eJ')'1 Rio da,

Luz, cons:tltumd�:1e e':'l a�ração' 'à parte, para que�
· bràr a monotonta origll:�ada\ pela faltia de bons les
petáél:'lös es,port'ivos )Ja. r:9ião. A eqUipe bru_&quen
se para a sUa lap�esentaçao! iem: Jaraguá do Su'l, co,
brará um� taxa fIxa Ó:é crS 18 mil, . porél1);' os gro
�otores, apesar dos dispên1d!ios'. 'que terão

'

COrll a
Vinda do. Pays.an,du, não cobrarão, ingr�so$,_�fere-
cendo, lamda, mteressante preliminar. -, '

.

.

�.

Liga ·,def�rie. sexta-fei.ra
os çampeonatos da .. , �

.

temporada.

-
, ,

BÍumenáuense pr.omote;� testival
� ;�, na,. IIlta da'J�'�igqe��a, '; ,_.: .' ,

.

•

.,.
�

i-
•

� ' ....... -., �..

.

.

'�

O Grêmio ,Esporti�-o T�án�ö:rtadora' 'BlúmeriÇl�
eo�, dos funcionártos da �i1iat ide Jaráguá öo Sul,
r�hza n9$te sábado ,e domingo, no 'Estádi.o Anta;.
010. Ribeiro, na Ilha da Figu'eir� dê' p'rppr)êdad� do
E
..C. Figu�irer1se, festival ·�PO.r!ivo. aq�upando 91"'

qu,ilJS d� empresas 'et de outr!!s filiais do Esfa(jô. .

,. Sao aproximadamente, trinta' eqüirpeS que eonfii'
" \� '�haram participação e que ,a partir das 14 horas de

� "esta�ão à ,campo em busca dos troféus ofe
t�c�dos, ,p�Io ,pr�n:íQtor. As e�Mdaj1es, de domimgo·
-tAI��a"",,se às 8 hol'18$.

'.
.

·

No Jo� funcionará, compt� serviço" _ij;e_. �aJ; _ e

,r::f6���7���nfre_ o�t'.os �frati�os, pró�pri'ós de&-

E••arç��rP Ç�pe- Baep8ndi joga 8� Timbó dia 27
,.; ..DalorVereador: o Clube, j6.tlé.ticO' leáe- . pela"'s . informações, o

'Ivo Baehr
f '

pendi, que ontem à noite 'Germer posSui' um exce-
• • L ': .. ! ·.no Estádio - Max , Wilhelm lente plantel e'o Baepen-

,t'
•

\/'1 ',lo;,' I. ,[ prellou com a equipe .da .di, segundo o técnlco tu-
., '�Até o -dla'-.22, dEh.f8)lje- -

Sociedade Desportiva. Ban- Ia Malheiro, também restá
'r1êlrO, as 'equq>€:lS .varzea- 'd'elrantes de Sãö, Bento formando uma equipe ra
nas 'da região .ínteressa- do Súl. transferido do, d'ia zoável, tendo já oonsegui
das em par.ticirpar:e(T1, do 7 devido ias adverSjdades do a liberação dos passes
Campeonato yereaclor Ivo clim'átfcas' tem ',partida .dos ex-juv:entlnos· petölo
B�hr,- �eliao proc�'�r .

marcadapata o dia "27, e Rogério, ê pdsslvälriién
as mscnçoes para partící- sexta'::'fêira, centra a Asso-

.

te de leta, eSte, pretendi
pação, c0'!1_os promotores clação Atléfic's, ,Gê'rmer, no do .pela' ClJapecoense,
-:- Sebas�la� Cunha (Ga- Estádio Mu'niclpal de Tlm-

.
-

-\ ... ;

-lo) ou 'ArhPlermannJ na ,li)ó� àS" 21 horas. Baeprendi e JaventQ:sman-
Celesc. O clube azurra recebeu tém', as�im",� ,J?Otrt!ca da

�6frció dlf'dlrêtot'ia do Ge:r- bo� yizinh,��ç�t . um� �e:z'Aproximadamente quln- mer conflrmando ii data que é certä 'a nâ6 'partlcl
ze equipes já foram, inscri- do dia 27 pará o amlsto- pação do chJbe greÍ'1â no
tas, número- que deverá so, mediante: o pagiamen- osmpeonaro da segunda
elevar-se palia 18 ou -20. to de Cr$' 5 mllcorno des- divisã9, da Fed:etaçto' Ca-
,O 'custo da inscrlião é de pesa de viagem. . tarlnense de Futebol.
Cr$ 500,00.· .... ,� ,

Já está determinado pa- Natação: Tríanon poderá vir a
ra o dia 1.4J1(fe; .:marçó' a . - - � ..

'J....
.

,�:
,.

.'realização do ,Torneio, lnf- a�agua. em mar90
.

.'

ci�, no estádio do Nova, ,A nataç�o d'o Beira Rio Heiidi, �s�a; d�vido ao� 'es
Altança Futebol mube, em' Clube die' Oampo que re- tudos que .lhe' tOma, temTrês Rios d'O.NQrte,� rec'e,- presenta tambérr': o rVtuni- po integral,' dificiim.e:nte
bendo, campeão e vice, cfpio:�)'niciá-'nê;' finàl do terá 9P��y'nld,ad� dé. rea
't:lots tro1êlJ$,'além'do cam- mês 'o ifrábalho com sua fizar treinamentos mais
'Peão sair com' um ponto equipe"' competitiva, obJ'e- amiúde.r Outros, fatores
de vantagem no Campteo-
um dos o.rganiZ'ad'oJ1eS, é

tivando às (Hspu�-do extra.Jpiscina estão preo-
Cam'peon-ato Estadual '81 cupa'ndo seriament� o

amisto�s que ,deverão 0- treina!Cf'o:r.
'

c.or��� ...n�.stá". temporada,
como co,m o Clube Tria- COD . �etERMIN4.

. nQ,n, ß:e. �acare.f; $ã,'9 p,au- r' "AI. Coor<;f:enadorila:: dei
lo. O Beir:-ª.B.io,oficiou es- Desportos, da. Secretaria
ta,sarnam�, ,à Çfireç�o do de CUltúra, Esporte ,e' Tu
clube jaca�ejense; após rismo, !elm correspondên
contactos irlicJai,s", ,colo- cia 'à 'Comissão Municipal
cando d�á\� à 9isp.osição de 'Esportes, Info'rma que
no decOlr�r do mês de' os J�XRJ9GOS '.',BERTOS
:mar-çC? ...�; • {."� , DE; �A"'TA4ÇATAFUNA, em
Este_amistoso' servirá, Lages, s.arão' realizados

segundo, o, técnico' Ario- de 16 a: 25 d'e,outubrô. 1.0-
valdo"'j(,�yie�.,dl()s ,Santos, fp,rma, ig,4at;n�nte'"',(lue as

para med�r <> gr.al,J' ,de cpm-
'

inscrições, PPf )'l)odalida..

petividad� q_b a;tl��� �pós de" d�erão �ér ,efetuadas
breVoe ,p�ral!z�çãQ" "!,a� �té.,30 �ab_rjJ; at�ßO de
qual o BeIra ,r:tIO".O Tn� maIo tod�$ QS a:t1�tas que

. non re.a�za " tflaj>allío' " de,. pa�cipa"'ã9 1 .dQ,S '_ jogos
renovaçao., < '

... '., • cla�fiç8,tQr�os ", deverrão
Por'outro I,�do•.o técni- ,,:es,â�·i�istraçl,os.; nos me

� JaraguaeJJ')se '. dil?se da
.

ses,de julhO e ago,sto se

necessid��e çjta reäliiàçãO ,_rá r�li�a9� a. �Om!�a (de
de. um, t�a�:a,lho. de",pes.,. rndic� .!p�ra, a nataç�o, e

qUIS�, .ay�r.lg,uaJilqo as po- 1_ l3jtleti�J;rlo '}l;, ª�� " ta,de 8-

ternclalldad�s d�s npvos gosto" a COO acéitärá ins
atlet.as, ,!p,a�a ,suprir" as la- crições",p,ar.� ,os.�A�b, dia
cun:as d'eixl:l�ªs" pom aqueles m.tinicfpios: qlassifi

. sarda; de �r.j�t!,�p�, Hgia e c'ados.,.. . _

'"

I'
,

08.

.� _. -.-' t.;; , .,
, I, � ,

'-,'
"

CAJ!ROVAJ!IAS :��C : 'c'
.

'

.

HOrl1burg.' iridÚstria-:' de'
Carroçarias . Blindadas Ltda.

'Yarjão- DO ,dia
26/02

'

� ') �.
I l\ :. _.. I.

CARR()ÇAIQAS,\
BLINDADAS- E - '1

•

ABERTAS - CASAS
-REBOQUES--

.
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lAR ImóveiS
AGORA EM .NOVO ENDEREÇO:

Av. Mal. béocL da FonMca, G..... "bom�' aI,ta

Telefone'
,

•••••••••••••••• r � .(0473) 72-051.0

II LAR.VENDE '1
�

, CASAS: .

Rua: Henrlque Marquardt; casa de m�eira
em bom estado de 9mx14m, mais abrigo, conten-' I

. do .ainda um galpão ,de 8x10, cons.truIda em ter

reno de 2m2 x 75m2.
'Na lateral 'da Bua: Jorge Czemieweczí 13�,'

magnIfica ,r�idêneia de' alvenalrlâ " cieI 164m2'eon

rtenelÓ 4 dormlltórlOSl, 2 ewc:· 8Zulelado� lL.iwing,
.sala de TV, lavanderia, varanlCl!a e· abrigo p(auto

. rOOvêl;'em terreno -de 710m2 filzendo "rente em

2Om.-:'"
.

�l \.�
-, -",,'� ,.

Rua: Pres. EpJféclo Pessoa. casa, de. ah/.-n&
ria com 2, pavlmäritoS, contendQ 7 'd�rml�6fiós,
excelente para 'ponto eomerclal, terreno beira-rio,
com 300m2 éle áreacon8trítifaa;. "cr$ 2.äOÖ.OO'Q,OO •

Casa de alven�r� nova, acarpetad!a_ .e azule-,

jos até o lIeto, pr6xin:a� Weg 1, terreno de �ãx28
m2. crt 1.250.000,00. .

,

TERRENO: ( ,

. MagnIfico, !terrino ,..idenolai: região calma,'
de 418,25m2. próximo ao Olube de Campo Beira

� "..Rio� InfQirrnaç_ 0$ Lar Im�vels..
'

. .:,
_

,

CHACARA:. . "..

.

.Rio Cerro" - Terréno co'm árés �d'é 151'.�99
m2",çom:área construfd�" c�a'.de.�Ivenarià '�om
150m2" ranc:t)os de madeira. com 490m2 e uma ta

fona com 80m2,.' . '
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Soçildad,: $pol1 'Çlbb lstfella
i Ner8u RàmOs .

ASSEMBlAiA GERAL' ORDI"ARIA ,

J

,í,

-_ ,ÉDlTA\.cDE çQNvbc��ö., '. '.�

, "

�, I. ".

,

, GUSTAYQ''M"ÀTHEDI. abaixo '�in�do"p'rà
si��nte .<;Ia Soc�edáde Sp.o,rt. Club Estrel�a,� u�an
dQ d� atribuições ,gue_lhe ,gqnfere o� estatu

tos. sociais, convoca todos os Diretores e Asso
.ciados do 'Clwbé:,'- pàra, estarem. preSe'n�·. em
s�a sede. soé.ial,· no dla--22 - de fe';.elieh�o dte -'f!�81,
às 9h30min,em 1.a' convocação. ou 2.8 convoca...

� ção no mesmo dia às 10 horas com qualquer
JiúmerQ -de associados .presentes, par:a tratarem,
dos·-seg.ui�tes assuntos:,

1. Apreciaç,ão e fiPrOvj!ção do rel's,tório da

Di'f�tor.ia:·'B �r��açãO' '. �e "contas reJati-
vo ao exercfcio de 1980; ,

2. Eleição da nova Diretoria e res'pàctivo,
conselho' fiscal, para o

. exercfcio de '

"J'_ �,,,,..,19ß1;_'·.�,�,,, �

3. Outros 'assuntos de interesse da Socie-
-�') u .. · .-_

. dade.. �: � __ ... t • ...- _" I '/--

- ..

... '

Naretl RàmJôs, 01'�dJ {eV;reirb de' 19ã1.
\ .. � ,

; <
_. �

GUSTAVO MATHIiDI
Presidente,"

Terraplenà�
Y.a,rgá8 .'

SERViÇOS DE':REiRÔ'ESCÀ�É>'ÊIA,AS' e' TRA1o-:.
RES DE ESTEIÁA' .. '- .

, .. '"" . ".. �

Tubos Sta.' Helena
,. . .

• ..l_ •••. ,� ........ __ �._ .... _ .... , __ i!>o

,;

. :TUB.QS:\'Q!;'i�9$?�Ç.R�rq•. EM.. GERAL ..
, ' . .

. Rua JolnvUJe, j41'6� fQß8 ·72"i'11'01 \.

A ....ran9. da 8ua compra ,ou 'da .u. wn
da,' uma garantia legara ele InvwtImento.

Se voei ·quar comprar ou wnder um lm6-
val, procure ,a ,EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RI()S MAaCAnO LfDA.· ,

�

EmpreudilUlls, .. lnlUilijrils; .

". "MareaHó \ tlda�:! ���.' '.:
Av. Mat Deodoro, 1.179 - fone: 72-0188

,I, JARAßUA -,0«( $UJ.:,,-:"'! SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



di tribu·ção du ICM: AMvau�'
Edlçio nP 3.124 -, 14i102 a 20.02.81 - Preço do exempJar: ,Cr$ '15,00

Oriziéuitores do Vale do .Itapocu fatio
/

concentração dia 18, em Mass,árandllba
Os orizicultores do I çäo, "sern b'Birricadas e

Vale do "ílf:apocu, maior; sem balbúrdia", segun
regiãG produtora' de ar- do ,Dávio Leu, quando

, roz do Estado, como os então se'�á aisínaoo um
, de todo o pals estão a- doc,umento reivindlcat6-
t'tavessando sértaa difi"; rlo a.ser enviàdo ao Mi
culdades devido ,. im- nistério da Agricl,Jltura,
,portação do arroz em mostrando' as' diflculda-
época de satra, elev�- .des que Sr recente me:

dos preços, dos insu- dida governamental de
mos, falta de sílos pa- Importar arroz, agtava
ra armazenamento, au- d;a pelos aumentos sin
mento dos juros dos tomátlcos dos fertilizan

pustelos e ,a inexistên- tes, fruto da ação das
cia de: verbas ou finan- multinacionais,' vem

cimento pat'18l investi- causando 80S orizicul

mentes, além dó baixo teres.

,cust9 pago pelo produ-
to. I "

Diante da caótica si

tuação, o prefelto, D&\lio
Leu,' de Massaranduba;
na última assembléia
Ö8i Federação Catari
nense das Associações
Municipais r- FECAM,
como representante cre
denclado da Assocla·,
ção dos Municrpio$ d�,
Vale do �tapocu (da
qual, agtlra, é o se:J,

ralr.idente), apresentOl':
quatro moções, aprova
das unanimem'ente, so

bre os problemas que
os produtores: 'enfren
tam, muito deles na e

minência de deixar o
plantio do arroz para
dedicar-se a outra atr '

vldade. '

,

"O, que pretendemos'
com lsto, garante o pre
feito de Massaranduba,
,é que as nuvens negras
que pairam, sobre nós

se dissipem e que esta
,

faltá, de mercado seja
de tato suprimida, fruto
de uma poUtica desin
formada e mal planeja
d:a do Gove'rno Federal,
que está alheio aos pro
blemas que os peque
nos e mini-prodUtores
'do cereal :enfrentam,
como é o caso especr
fico\ -da Microrregião".

E pa"á sensibilizar o

Ministério da AgriCl:Jltu
ra ,e ':(f'emais autorida
des Iig!ldas ,a �rea, os
orlzicultores do Vale do

ltapocu assin !O 4.8

feira, dia 18. e BSSa/-'

randuba, um documen
to reivindicatório, apre
sentando uma série de
considerandos da sltua-

�ção, e solicitando o se..
'

guinte:
- Liberação integral

,de verbas; pa"a c_omer

cialização da, produção
,com juros compatrveis;

...:.. Reestudo dos ju
ros vigentes para o se-

To�avia, na próxima
quarta-fe)ra, 'dia .18, às
9 ,horas, no

-

�ntro Des
portivo Municip'8ll Erich
Rode; na "Capital Ca
tarinense do Arroz", a

,

proxlliladamente três
mil, orizlcultores da Mi,
crorr�gião do Vaie do
Itapocu e de 'outras re..

gi6es do Estado farão
, uma, g'rande concentra-

tor de produção;
- Instituição de cor

reção monetária. para
os preços mtnímos:
- Fiscalização e con-

.

trole dos preços dos in

sumos; ,

- 'Suspensão imedia

ta das Importaçõe$ em
.

plena safra;
,

- Crédito para inves
timentos nas cooperati-

,

v,as e armazenagem a

nível de proprtedade
com juros viáveis, para
o setor;
- Estabilizaç�o da

poHtica agrrcoliai �ara
que se possa pJanejar
dentro do. setor;
- Instalação de uni

dades de ,secagem e

armazenagem _ provisó
rias e 'im.edlatas nla Mi

crorregião para' resol'

ver o problema de maior
emergência, consid�,

-

rando-se uma produção.
de 2.200.000 (dois mi-

'

Ihões e, duzentas mil)'
sacas par.a uma capa
cidade de armazena
mento de ,apenas .....
1.000.000 '(um milhão)
de sacas;

,

_ Prorrog�ção, dos

pr�os 'de
'

paglamento
das dMdas dos, produ-

J

toreS, contrardes �ara o
processo produtivo, de
acordo com' situação;
- 'Estendim,ento dos

benefrcios da: ,revldên
cia social 'Ürbana ao

melo ""Mil, 'í
� Maior atendimento

aos anelos das bases.
Está�T·ãs reivindica

ções dos prodUtores ae
arroz do Vale do Itapo-

'

cu às autoridades go
vernamentais, aponta-
das como solu.ção' a
grave crise que atrá
vessam.

o ciclismo pede pass8g�m. E apoio I

Foi desenv idà domin- cles Uno, com a par:tici- categoria, principal, com melhor 'colocado entre o

go, dia 8, no pátiode esta- pação de 59 ciclistas., sen-
um total de 44 quil me..

I jaraguaenses, ,COnSegUinE 'II d
tros.

'

do a oitava colocação, en
cionamento da XpOVI e, o 48 na categoria júnior, Nesta prova, Jaraguá do quanto Walter SimaS �
em JoinviUe, a terceira que 'Percorreram o �rajeto, Sul1provou outrà vez-a ca- verino, que é de JoinvillEt
prova cicUstica, promoção em' 30 voltas, tot�lizando pacidade de seus pedal is- mas co .......ete. filor Jaragu
da ,rmes Macedo

.

e Ci- 25, quilômetros � '11 na
.11.., ...

tas, colocando quatro 'en- sofreu um acidente, fratu

Jaraguá é, O .5°. em, l!gaç6es . elétricâs tre os dez pri.meiros na 'rando a clavrcula,
-

tendo

,

categoria júnior. As três sido conduzido' p,elo sr.

A Revista Dirigente' Mu- dores, lSubdivididos em C primeiras" colocações fo- SrJvio Ewald ao Hospita

niçipal; do Grupo Visão, c,olunas, que na somat6-' ,ram conquistadas, na or- Municipal São José, pela

que. public�u dados de
\
ria determinaram a .colo- 'dem, pelos jaraguaenses fal,ta de ambulftricla no 10-

$�a p,esquisa sobre os cação final !1tntre os "50b
.

snv�o Roberto Ewald, Or- ·cal. Os promotoreS pr�
"500 municípios mais de· mais" . '

làndo ,Moreira e Bruno cúpam-se mais em mos

senvolvidos ,do Brasil", on Por exel'!1plo, entre. �arsQhal, com Wanderlel trar a imprensa o seu tra

,de 'Jaraguá do Sul figurou dez indic,:lddres, ap_enas 3 ZocafeUi obtendQ a nona balho, do flue propriamen-

,

na �4.a Q�IOCaçãO', atra'\7§S muni ios ca ar.inenses fi-
.
posição. Na f?rova prinqi· te com a segurança do,

de seiJs md1eãdores ecó- gurara ,ent os dez pri- . pai, Jonl ptozzarln foi o corripet-idores.
'

nOmlc,os-flnanceiros, de in- meiros da lista: Jaraguá , ,

fra-estrütura de serviços do Sul em 5.°, em númer,o

e indicadores sociais, re- de ligações elétric'as, Tu
vela outros dados interes-, barão em nOmero de pro

sant� sobre o Municfpio: I fissionais liberais e G:as
no que diz r,espeito ao po- ! par, em ligações de esgo
sicionamento dos Indica-' tos. ,Em ligações elétri·

cas, o número revelado

pela'Pesquisa foi de 11.150

de acordo c.om estimativa
da Prefeitura Mlinfcipal de
Jaraguá do Sul.
A ordem de classifica

ção do Municfpio, nos dez

indiaadores, entre os SOO
municípios mais desenvol
vidos do Brasil, em 1980

(dados de 1979), foi a se-
r

guinte: arrecadaç�o mu

nicipal (94.°), ligações elé
tricas (5.0), telefones (89.°)
profissionais liberais, (53.°)
arrecadação federEil (55.°)
Iig8'ÇÕ9S de água (312.0�,
lei,tos hospitalares '(201,0),
valor adicionado ' do' ICM

(31.0)� ligações de eS'gotos
'

(244.°)
.

e, veíoulos (11 ;0) .

' .. NeSte' último' 'item (ver
culos), Jaraguá' do Suliii
gura entre os três primei
ros do Estado, como mu

nicrpio de ,pórte" médio,
·na proporção habitantes!

verculos, por:tanto, a clas

sificação do De'partamen
to de Pesquis·a do Grupo
Visão está de acordo com

o trabalho apresentado
anteriormente.
r

'

,

CooperaliY8 Agrícola ,Mista Itajara Lida.'
EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Gerai Ordinária

,

De acordo com o art. 25 dos Estatutos Sociais
ficam convocados os Srs. Associados, em pleno
gozo de seus direitos, pal'lai Assembléia Geral Ordi
nária a lser : realizada n'o dia 21.02.81 no Salão da
Capela São João, sito a Estrada Itapocuzinho;.Jara
guá do Sul-SC, em primeira convocação com o mr
nimo de 2/3 (dOis terços) de seus associaclos às
07h, �m segunda convocação com o mrnimo da
me�ade mais' um de seiJs associâciOs às 08h" em

terceira e última convocação com a presença de
no mfnlmo 10 (dez) de seus associados às 9h, ria

qual, havendo número legal seré discutida a seguJ!'l-
te ORDEM DO mA: I
1. Prestaçã,o de contas dos Órgãos de Administra

ção e Fiscaf, peJo Relat6rio da DI"'rla' e Pare
cer do Conselho Fiscal, apresentação do Balan
ço e Demonstrativo das Sobras e Perdas.

2 Destinação das Sobras verificadas no exerclclo
de 1,980, devendo parte ser para ",.iegra1Izaçáo
,de Cotas Partes.' ,

3 Eleição do ConselhO' FiscaL,
4. Autorizar a airetorla a aplicar palie ao FA,.ES.

. 5. Assuntos Gerals_, '

"

.

I
.

AVISO: Outrossim avisamos aos· 'ass�ciados
que os documentos relativos ao exercrclo (fe 19B!)
referidos no Art. 5 item I, J:étra "f" dos ' "Estatuto�
Sociais, enconfram-se à disposição na sede da Coo
perativa. Para efeito, de cálculo 'de' quorurn esta'
Cooperativa é composta pbr 19118SS0ciadbs, .

'J�ragl'á'do Sul, 11' de feVereiro é:fe '1981 .'

EAMINIO MORET11
Preslélente

, ,I.

A Associação dos Muni- os pequeno�
, munlcíplos

crpros do Vaté do ltapocu em ê:le't-rlmet:lto ,dos mato

(AMVALI), realizou no dia res, e,icomo em Santa Ca-

061 em; Massaranqubá, a tarlne .tem aproximada
sua sexta assembléia .or- mente ',100" dos saus' 197
dinária e, na mesma data, munlcíplos com pequeno
a extràordinária, que ele- rndica de retorno, equlva
geu,'a dlretorte exe.cllJ·tiva Ie af.irmar que, serão. be

e o conselho fiscal, para neflcladoe pela medida.

cumprlr mandato até feve- São· os munrclplos pro
relro do próximo ano. dutores que sofrerão os

O prefeito Dávio l:eu, na .maícres prejufzos. : Citan

qualidade de reeresentan- 'do exemplo local, se apli
te dá Associação, em re- cado no corrente ano, Ja

cente .,ássembléla da, FE- raguá do Sul deixaria de

CAM, em Tubarão, rela- receber mais de crt 7 ml

tou o trabalho apresenta- .Ihões die retorno, ficando

do, 'constante de quatro o prejurzo da AMVAU, em
moções" enfocando a sl- torno $ie Cr$ 1 milhão.

tuaçãô difrcil dos orízlcul- O prefeito Victor Bauer,
teres da microrregião, as mesmo oonsiderando c

quais foram aprovadas ,. u- prejuízo do município, ao'

nanimente. No próximo chou justos, os critérios,
mês,. 81 Federação Catari- mas não deixou de levan

nense das Assoclações ] tar a hipótese de que esta

Municipais, reúnem-Se em foi uma decisão poUtica
Oanotnhas. do Governo Federal.

A alteração da sistemá- Presente ao ato, o Prof,

tica da distribuiçãodo ICM, Flávio' Velloso da Silva
- Emendà Constitucional Diretor de Apoio Técnico

n.o 17, de 02.12.80, . que dia Subchefia de Articula

torna' '!lais polêmico ainda ção com os Munlcrplos do
o ;assunto, � que 'entl1a em Gabinete do Planejamen
vigor no próximo ano, foi to "e Coordenação Gérsl

explicado pelo secretárit)- (GAPLAN), que informou

-executivo da, AMVAL!, das ,alterações na aplica
Segundo Aldo Passold, es- ção ,da metodologia do

ta ,emenda veio benefiçiar Planejamento Globaf Inte�

grado (PGI)" 'diferente de

anos antertoree, agora, a

través das ássociaç6es:de
munlcfPlos, � {técnicos das

prefeituras e 'das próprias
associações.
No ano 'passado, 529

projetos foram contempla
dos pelo PGI, de um total
de 1 .079 'apresentados, ai;'
guns destes, completa
mente fOra da realidade,'
como por exemplo a cons
trução de um parque olím

pico, que tomaria aproxi
madamente 5%' do orça
mente do Estado. O Pro
fessor Flávio Velloso anun

ciou que ia pretensão é a

tingir cem por cento do a

,tingido em 1980, nieste.
ano.

Anunciou .a visita, nos

próximos dias, a Schroe

der, de técnicos do Ga

plan, para a elaboração do
Plano Frsico Territorial, o

Planl> Diretor do Munic'

pio. Disse ,também qué
para o biênio 81'/82, as 3

grandes metas. do 'gover·
no estarão concentradas.
no Proenergia, Proinfra e

PGI.
"

\

,

t
Outra boa noUcia, o au-

mento do Fundo de Parti

cipação dos Municfpios
par.a o segundo semle'stre,

quando o coefici�nte se

'aumentado 'devidq ao. au

mento 'do 'rndice popula
clonal (assim que o IB�
divulgar a listàg!em. Qfici
da popuíação recensei

da). E edlantou que os re

cursos do FPM, em jane
ro, foram.'étlmos.

\

Oposição tem maioria em duas'
Oomissões: Corupá·

\

Frut� das articulações
do .vereador Ernesto FeJi

pe Blunk, pela terceira vez

preterido de presidir a Câ�
mara Muni'cipal de Coru

pá, através -de' manobra
de seus próprios compa
nheiros, o PMDB fez malo
riISJ em duas importantes
comissões técnicas do le

gislativo co.nJ'paense- FI
nanças e Redação -, a

lém de oom�or, também,
a Comissão de Saúde,e
Assistência Social.

Outro ponto importante
a acreàcentar: entre as

capitais e territórios, San
ta Catarina fiQurou na 4.8

posição, a exemplo de
1979.

'

NOVA DIRETOFUA

dência divulgada pelo co,

lunista Al,"ltônio Neves, no

jornal A Notrcla, edição
dIe terça-feira, em sua co

luna "Alça de Mlra�' •
São estes os membros

,das ComissõeS Técnloas
da Câmara Municlp,al de

Corupá: Finanças - Er

nesto Felipe Blunk (PDS),
Jorge Pinter (PMOB) e EU
dio Romão (PMOB);

-

Justi

ça '_ Alvaro Pett (PDS),
Ernesto Felipe Blunk (PDS

.

e Albano Melchert (PDS);
Saúde e Assistência So-

Alnformação' '.§
.

do pró� elal - . Albano Me1etiert

'prlO' Blun'k, vereador do (PDS), Jor:ge Pinter (PMOB
,
PDS, que· está "em pé d;e e Adernar Jark (PDS); Rei

guerra" com seus compa- dação de leis - Jorge
nheiros de banoadia, co- Pintar (PMOB), Ernesto

mo diSse, por tler, à últimá Fel� Blunk. (PDS) e EIf

hora Indicado o vereador dio Romão (PMOB) .

Ermrnio Morettl i prasl- 'dLUNK DEID

dênela, cargo. anterior· COMISS6ES

mente' ,acertado para'ser ÄreganélO' n1etJvos parti..
seu. O fato causou ampla culares (sic), o vereador

repercu$SAo, e o pr6prio ErnestO Felipe B.runl< r&o

Presidente da Co-missão nunclou no 'úJtJmp (fIa 02

�xecutiViaJ Municipal do de fevereiro, ao, cargo de

POS, Alvim Seidel, conde- presrdente das Cornissões

nou a atitude de seus cor- Municipais, 'de Esporte e

religlonários, ' em defesa CIe Saúde, que vinHa 0-

de Ernesto Felltpe Blunk, cupando por· largo. perfo-,
de acord<> com correspon- do 'de tempo, em Corupé..
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- FESTIVAl' DE· MALHAS DE_ VERÄO
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Os postos de ye;odas, MARISOL e MARQUA�DT estão ,promi)vendo-� �
"

,

+,1
c

"

uma 8eD�acional venda d� m.aJhas de verso com, 25%: 'I' ,-
"

. I �
,

, , de desconto... e voce aInda leva de graça, '. '

,
' � •

NARJSOl.: .

�.:
.

um brinde "MARISOL'" Aproveitell� .
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N·à mesma data, em as

sembléia extraordinária:
.Ifoi eleita a diretoria exe

cutiva, o .conselho fiscal
e, ao mesmo tempo, seus

, membros emposeadoa,
'chapa única apresentada
pelo então presidente Vic
tor ,Bauer foi aprovada u

nanimemente, sendo elei':
to presidente, Ó 'prefei,tCi)
Dávio Leu (Massãrandu
b8), vice-presidente SaliR'
José Dequêch (Guaraml
rim) e \2.0 vice-presidente.
Helmuth Hertel (Schro
der). O Conselho Fisca
"Efetiw: Manoel Pláçido de

Frei,tas (Barra Velha), A
delino Hauffe (Corupá)
José Alberto KIi�ke (Ja
r'aguá do Sol). Suplentes,
íngo Wagner (Guarami-

, rim), Adernar Piske (Sch
roeder) e Hildegard Hes

(Barra Velha).'

DECRETO N.o 635/81
R,eaJusla Tarifas Taxirnl6tr1cas.

'

, " VICTpR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul; Estado de, Santlil Catarina, no uso ,e exercf:..
cio das atribuições que lhe são conferidas 'pelo
item XIV do artigo 5.°" oombln,ado com os itens
XXIX e XXXIV do artigo 70, da . Lei Complement�r
N.o 5, ,de 28 de novembro de 1975, e

Considerando as ponderações apresentiildas 'Pe
los responsáveis dos PONTOS DE TÄX� de Jaraguá'
do Sul, justificando. a necessidade urgente 'CI:eI um

reajuste nas Tarifas ora em vigor;
Considerafldo o'estudo efetuado peta munlci-'

palidade, onde ·ficou evidenciado que as atuais- Ta
irifas estã<;> totalmente defasadas' com a reaJidade

do custo dos serviços; 'd , , •

I Consider,ando, finalmente, qUEt' as exigências' da
Prefeitura MuniC'ipal visam a PrestBflo de um ser

viço 'condizente, notacJam.ente 'de segurança '8 con-

forto,
"

. DEC�ETA: _.,'

Art. 1.0 - ficam reajustadas as Tarifas T8)Ci,_
métricas fixadas,no artigo 1.° do 'Decreto N.o 601/80
de 18 de agost� de'1980" :passando a vigorar, nos,
seguintes' valores:

'

Bandeiradà ........•... : ".. Cr$" 50;00'
,

.

Bandeira I - Km ro.dado Cr$ 45,00
'Bandeira II - Km rodado crs ,50�ÔO
Hora normal de espeJ'la Cr$ 400,00
Art. 2.0 - ,Este Decreto entrará em vigor na

data de sua ,pUblicação,' permaneeendo 'em vigor os
demais dispositivos do, Decreto N.O 601180, de 18

. tle agosto de -1980.
Jaraguá do S,ul, 09 de fevereiro de 1'981,.

VICTOR BAUER
. P�efel!to Municipal

O presente Decreto foi registrado e " pl:.lblicado.
nesta, Diretorta de Expedl,ente; Educação e Assis,,:
'tência ,Soci'al, aos 09, dias do,mês de feverei,ro de
1981.

'

ASTRll" K. stHMAUCH
Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




