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SEMANA DE 21 A 27 DE FEVEREIRO DE 1981

ASsumindo as funç6e8' O governador Jerge K.
,

SerA em junho, 8els, o ,Durante o lU Encontro A Igreja da PJIZ•
. de· VigArio-Coiaborador da ,Bornhausen aprovou COR- tredlclonal Baile do !=8Prrl- de Empreséri08 J,ragua- JolnvUle. acolherA n
Paróquia Sio sebastlio, vênio entre 81 Secretaria, toiSanto, do Baepertdl, no. enaes, que acontecerá 110 C,fomlngo, 22, o baltiz�do dde Jar4P.U.á 9ft Sul, .

o Pa- f/da Seguranoa e Informa- , encerramento da semana·
1

dia 27 de maroo,' o dr. Cllrollna, fllba de, Paul.dre Maurrcio MeSSias de 'ções e a Prefeitura Muni- jda: de" cempetfçöe8 IAter... Gerd Edgar Baumer eon- �o,bert() (Mar:la de Fátima)Souza Leio, transferido do Iclpal de 'JaraguA do Sul, 'Inas de,tlro:8 bolA0 .. Moa- flnnou presença, guando Bauer. Serlo .. pad,rinhos 98.Rio de Janeiro por órdem visando a delegaçlo, ao 'chI e Seu Conjunto, éIe proferirá palestra abordan- seus ävõs' Vict�r
.

,{1;1v:frade seus
� superiores' da 'Estado, dos encargos do 1Blfimenau', que vêm des- dó o tema "Administração Saúer',eWãldo,nílro (C:arla)

ltiversarialles las c i Ife, lo s ,�:;&��:���a::�a���� �:�:��, :b�:��; ���� j�':���:, d:O�:t�d: :�: :;'. pgrf=�te:����e�, d� �í��; ��*�, "', �

'.��,_' '-i>'am'
"

h'ftIaI'_'" 21
Dia 02 de fevefelro 'Maurrclo 'recebeu home- tório do Munlcfpio. lencarregado d& embalo rá no Í3aepeÁdr.

' ,'.
" " 'JÓbrh 'iÍht�· 'bonita," ,reP.

I'U""__'-...,,.., �c;lro, filbo-de SIlvio gens sA"ado à noite, quan -ale*- musical.
'
", ção na residência' de seu

, ElViri, PecJri " .', (Eliane) Boing do' de su� apresentB9ão '! _ : c:: _ =�*;__
"

pais, 'Juli'ans ErnmendOér.
G':iido Otévlo BQrtollnl Dia 03 de feVereiro ,

. à comumdade católica, Retoma dla 25,' de via- :--**;..,. .

�,�

') , i'"" ,,' !ft" 'recêb�u ,no, . tl�bàdo,'Cláudia MArcl,a,' filha de Jackson, fil,Ho ,de, José" com as boas ,vindas em gem a negócios à vArias
'jll I

-

: :�� p'. ',,�éa ,EJärreto 'Bor- drà 14; familiares' e amigui-
O@mar(Célla) BarteI, em (Aarea)' da Silva � � nome da ,�ml!lnidade pelo pafses, O empresé�lo Eg- A Sra' Marli' Baummer nhausen ê a p..,esldent� da nhos!(em cQmemoraçãà ao
Po�ta PQf4:'MT M,aristela, filha de Edu-' sr. Waldir Watzko, ,além gon João da Silva, -dtretor- ;presldente da Ação Social

I
�ómls�o, ä'rifvel estadÍJar; anIVersáriO Qamero um, o-

Mldo Steindei ardo (Veldete) Arl da entrega. de flOlleS, por -presidente *d�Gru,poWeg. de'Jaraguá do 'SLil, espo- �estln,ada ,"�_ l?�orno�er,�. corrido no. dia 9. Victor e
Irf. Thamaen Dia' 05 d. fevereiro grupo de fianças. O novo

sa do amigo, Dr. Serd, es- �no l�ter:naClm:',8I da P�y MaFiá Jbnal: realmente ca-
I � UJler Deizl, filha dê' Lujz (Otr- �igárlo-colab?rador estu-

, , ,

rtä curtindo o sossego da ,�o� D,f1p,I�!;ite, eyen.k? �rla: prlc'haram na
.

f�ção.
,Sr. Jaime; Célio, PI$Zera lia) Ziele dou no Semmário de co-. Assumlndo'o cargo ae maravilhosa Praia Alegre, �o sol) os aUS'pfcIOs, da '''' -**-

-

Diva Clara Schneider Dia 06 de ,twerelfÓ 'ru�á {ele e rnlnelro] e �o Inspetor, fl1uto de sua pro- de onde tetornará, togo ONU. Demais rnembro�: 'Estámos Sflbendo de
.

Delse ,Gomes ,,�, . . _ _ Alessandra, filha de Ar- ,NoylcJádo da
.

arra do RIO moção, o ex-gerente do mals para re,lniclar" sp.,,�� �Ilma, Ramos Fonseca transa 'Imô�lIIáría que visa
........m 8IIl8IIha .22 ,!s,ldo (Lindete), SUveira [�e�ro.

"
Banco do Estado' de San-' afa:zeres fllantróplcQS em

' (LBA), dr. Pa�o de Tarso a foc��o da atual Agên-
pr., Alfredo. Günther" ()., Micl1elle, filha 'de ,Luiz

' �**- , ,'ta Oatarina, em' Jaraguá nossa cidade,. CQmO�d9di. �ontes (S�r. da Saade), cla do INAMPS, $111 ponto
é:fontólogo· - .,� -,' �� "" - , (Ad'eiaide) SaWad�t ... _

Visitando familiares em do Sul, José VenA.n,cio Pe- cada que é �os men,o.s, fa- , ' Es�ela ,P'lazza de Sousa mals c�tFa,I, dá' pldalJe;
!IDth Hoffmann, ·em Rio' D� 09 de�ye.reiro ' �ar�gUA

do Sul, a Ora. relra Janlor (Juca). ReSi- vorecld,os. :' �S�cr. «l{o ,Bem-Est�r' So- preolsame,nte ,na Reinoltlo
(Ia luz ' , ,". '.o"RobÉa:tÓ, fUho de Vergr. etY Marl,a Barbi, que rea- de, agora. na Capital do ...:*'*__ �Ial) e dr. �Ivaro José de, Rau. Vamos conferir. !

,9ra.·'A"'_qy,Wltt \S�rnola, Ue) (Anita) Titz ,

izou estudos ,et'l1 Londres Estado. Oliveira {Secr. da, Educa-
' ,I -" -**.:.....

8!" �.o Pául. ',.
,

'

',lº�o, fllbo de João (Ma- , er:" Paris, onde, também, �*- ção ,e Preso da Fundação 'No Rota,y 'Club de Jara·
,

Paulo Lennert, I
" .1 iria) Sereninl

.. '

rnatavE,l a sal:ldadeda t�r-. *'*
.'

patarlnense de �ducação' guê, do Sul retomaodo' p
,lrJo Joio dos SanÍ'Ôs-' ,t b DI. 11' de fevereiro ra �ela,s pág!n�s do CP,.; Candldafos com conh&. ,,� ,� I ' I Êspecial�: , ,'" movimento através - do
Ofãvio iJ(lsner

'

'Alberto, filho de Mári,o I -**-- cimento sobre direito tri- Ao dona c�jfonha ·em jü- --*.*- ' companheiro José Albßrto
'IIarlsa ,Felipe '(Céll,a) Bérton butárlo, direito comercia" nho estará. batendo na te-

'

Rece�rá' cumprlmen- Barb�sa;' presl(J'en�' da.
DI.,23 � feverelre 'leOdatO',' fHho de' Flávio �8 Semami !passada o mais societário, direito 'previ- siáêficia dos amigos Wal- tos dia 25, de sua grandEi 'Comissão Pr�-Instálação
8ra. Angelina Pedrl Pe- (Osmarlna) Ribeiro snUgo ,jOtnl;l,f' 4:a� Inglaterra iCfenciárlo e trabalhista, In- dir (Marilú Bauer) Conti, legião de amigos ê' admi-' ao Museu' em Jaragu,á do
Ittt,rs '.

,
Darwm Josué, fI,lha' oe +- b TIMES - foi,

.

.final- feressados 'em assumlr o trazendà o ptimoQênlto, e radares, o deputado e&ta"� Sul. Ap,ós r1;OVQS, debates
'Mêrio Haffemann Solon (Norma) Schrauth men�e" vendJ,d9 aQ austra- rec'ém-crlado deparfameri· também' o segtmdo nelá (lual Oçtacmo Pedro Ra- em torno do: assunto, 'foi
S,ra. Ida MOner, em 'Co- ·'Geferson, filho de �Ioio �Ian,o Rudolf '�urdoch, d�- to jurfdlco da Associação do casál prmeito" Victcr mos, representante da mi: sug�riçto um, encontro
:rapé. 1

'

, ;(Vllma) Franceschl ; ElO Cle �ma caderra de jor- ComercIai e Industrial Cle (Elvira) ,�ai:ler�. "'. '.-' crorregilo na Assembléiá com o p�eito Victor..,B_!iu-Sr. <Pagob,,-tct "

SoarêS, Dfa 12 d. feveNJro ' "

�als $, !'�trps �r.gãos �e, �araguá
,
do. Sul, �em, até 'l.Iegislatlva,.por ocasião do' ,para flr�ar �IÇOes� JolnVlIIe., "

"
..

'

, 'patrfcla, filha de Olavo cbo�unlc��ãC? dos ,I;�tact0s o,dia '28 de fe eiro, pra� __**;_: seú nataUcio. E,. amanh'ã, , açerca,�a I�stalaçao d�'�ra. Elftléde Stre6e : (Renlld,a) SaUes '.' tnilfOS. �s, . suoes�jv,:os. zö para sê' reverem, ( domingo, o cc:mhecldO' ot mus�uJ Já Criado por lei,
Slefelt Ives, filho de 1vo (Rove..; ro�lemas; enfre o� s�"d1- I81pr$Senfando o "currl- O amigo _Alvim "Seidel, iIont610go dr. Alfredo GOn,;, há dez anos atrás., E,:o ar�
"'are Anacleto' ',� .'" 'na) Balloc1(', r at� de ,��Pfe�a49� _(fi ,a I

culum vita�" e propostas de Corupá, presic(eh(�, da ther estará també reée tigo dó "CQrreio �o 'povo"
Sllvana.1'8óllla, Dia 18 de tevereiro }, ilJlrE}çlp �� t�rnal, fizeram �Ia�als. 0.$ profissionais Comissão 'Exeêutiva do bando as felicitações p&-' bem fundamentado e es-

D
UueemafB.-lnês Stlngl1en' Rosa, filha die ênelo suspen er as I$uas edições (fevem -se encatnrnhar à POS, dlrigindõ u' uito Ip "nrver". ' Pafabéns' ao� crito p.�r quem tem ,pleno
1.,•• ·,.."...._ ' (C�lIa) Feltnn _.' por:; c�>.�' êfe'lJm, ,Jino.' sec arla,ij'a A�ciaç�o. obrigadó" "-a,.Jor amlgoS" \".- 'J, - conhe�unento de causa,
�ngela Cê11a Sting �

, �demnson, filho de AI- Vêm�rí�gme�9_ria o ![ito ',"'�
c .:;...**..J " f.

nhàull8n� 'aÉJslà� , ":':**'_, _" -\ fot bastante eomenta�.

.

i,Ma""'.-
". ' jlerto (Eil) Han""'BM - <Ira;�,4, pôt( feitQ-, 'A pr!'" �te 'ed�O�o-, com esfdr�da "ádf6itijs .., ':.." � ...... ,,' --**-' ',,'

,
arie klein ,c.""llne, filha éIe,'Aifar .... nossos; )Qcosament, o corrie, rro d nosso co- granjeadCIG InmnerCliS ' .' . Multas' comemoram os

'

� ', ..h I • 'i " ] i

,," . �Jla Borges, ,

. mir (Alll'!damir) Izan costumam c mv ()" nos, !laJJpra or Ja , Castilho n�trciQl;a'Hàli. através anlversArios d��basamen- � A iAfiSOÓiaçãó dos "Cro-
,
sanei Aparecida Gret.. Dia 14 de ,..... so sen:iinãifö, '. 'l) �r:n�' ernte 'sabre. � 'p'articj�áção 'e bbnlii;J " '_r., . � � por&§m, poucos sabem nistaS' äpo'rtiV'öS (f� Sän,-
�, '1 "'I � Silvana, fllba dê:-:Valdé- mas" de .Jãr ,��,�!l!.' d

. dl1� "Jocal' ,09 IoJru- .'

, � � que as (:f'enomlnações �o' ta Catarina, -agradeééndoDlar.2S'_,:fever.elro
-

,',:' mar (RosAngéla) Dálsó- �Ier o fiM,' o

"'!
. enra�uecend6_ 9.8 ar-' originArias 'da FFa'nÇ1l'es ao GP "a amável atençãosr. Octàcßlo' PâdiO Ra-

'

qulo' .,;11"'. ". ,,; .,.. �':.., ,talT(bém, re 96 ,(J ln-- Uivo" da '. Universidade
, ue vem sendo tbantldas demó'nstrâdä durante o a-rrio� deputado estadUal- 'fAbio, filho de Harrl (VEL ,�as., de, uma aguda' e, ,"oi 'c.tO",Urug,uai ,'e 40. ; Carazlnho, fJO<:Rio Gflä êSde' ,:SI antiguIdade.,

. 'IA , no det'1'98Q, etl'Viândó-nos�;.".LfluFo Oêsar Radtke . r,ônica} Pwatb;. - ........-- 1é rue tp���lvo �r" 'I
Jube Brasile1ro ae 'Mo '

(Je rdo I, é adorá- .. trad{çIo, qt$.:ê cónheclda, osjõtnàrs'�:�ando integra��ratJà: '

"

" :Eilza, filha 'dê A1do:�na) �J)PJfllo�,�!.,.. au�I,,�o �� ,IE �,i��9, , �v. vel 'Cid" O aé q.ue de .. :ltIundlsimetite,!'I't�e 88:', apÖIÖ:,_nt>�IF�as"��. Mestor PecJrI . Pavanello : ,<,
;' ,�: -�tJ,-,.' , denciando, <uma vez mais, � 8,,25 de Janeiro/8t, ,co', Itas c;fenömlnsçOes, que! a., .' :rl'�*.... , ,

sra • .Edlt,Gerent, em A,s., D" 18 ., fevterelro, ;�, " o mai$ antigo semanário .memorou C? .'sev '50.0 ,M�. coluna�cfá..de graça: à v<r.· f ' 'f ( iI" ., .,It, "

:tqrg.,pR. '
, ,�. Awsson, filho de Nélson 'i Nosso colaborado!', Jo-

- de Saota Catarina. De, le- de emancipação 'polftlca, cê:' 1�'P ..aniversário, (Bodas
'

.•E"" âtnd8 sobre Rotary,Sra. Hertha Plske Gosch (Ana) Stlnghen Sé .Castilho Pinto, enVian- - ve..:.. '

,

", �stlvamente, comemQrad<: (je Algodão);l� aniversário. sugérlul.se'uma campanhaWaJdlr..Maaa- .....__ , �" ,luJz,1Uho_.de<Jlald�mirD cjlo-nos lindó postal. 'de' , �*--:,:,'., ,.-nlmeIO,aDiXXV'L Congres� 1 '{de Papel .0, (de Couro)�, de' conscienti�ação" junto<Jara MOreHl Florlanl '(Lonl) Koep" ' Montevi_c;léo, Urugual� onde
' 'OBaUe. das.flebutantes: .'-0, ,TradIClo':"!lIsm ... "A, :eii' ".0 (dI& M, eira)" .7.'Q, (de; as em�resa$ comerclals_ ��ceu Simas '-

; DI� 17 de fevereirO esteve Juntamente com ou- deste ,ano, do Clube, ,Atié·, �,a� sed$,,tpallleC(i1a ,�om ",ã), 19;0 (rde Estanho), 1�.� . ,ind�triaià; 'para. qU�, ·nao '

Sr, Venâncio Darem Walter, filho de Valde- Vtl' ,grupö de ,J:araguaerr- tico-Baependi, será no, dia ,,�ossa, co�cerca de ·53 I (de Seda)" 15.0 {de- Cr:I�: ponham 'obstácul� na-a..d"Dia,. de fevereiro mar (Leopold'in,a) Eger ses, participando 'de um .:16 de outubro, reunindo rnn, ha�"e; é admk .If, 20.0 , (de Porc�Iana); mlssiío, �m seus qu�ros-.Darll da Costa em S8... ,

'" mard.' Internacional de )(a� a alta sooiedade...,jaragllla.. II!Ifs,rada. ,"fI:I<lo. prefeitA lo- '.)5.0 (de Prata), 30.0 {de' d-''''ncionários,,' ,de d.e,fic,,'·
'

F�··· lJ'''
... ' ,�:1� • .!...!.•••"Uf."o ''''''ce .,vlslasalll8llioJl. '

, ,,' ,
.' \. � ,� "í' ... lU

ranclSCO do Sul 'neste vedo cOn:I'
'o, (f'rez. c:" , J, en$e e da r8_giã().·�Ö.. mar-' renp Alb""quer.que,.rGraeff.. Pétala), 40.0 (de �l!Jbfs), entes ffslcps, como fort"8Sra. 7 Ursula' KrauSe R. . CI di· "

-_, �'*-" - '-� cante ��Atecimen�G nãe �" p.elo ., v'c�rleIeito, I, dr. " 59.0 (de Ou_ro), .60.� ou '70.'0 de c.of�borar..,a9 ��cesso�2,,:,_·aolnvlll. . • -, '

n �_r.,_a_< . _ ',' �
� .. ,-_ -I'- �em.'oficl:8Jlmente, amda, a., �éhoSel�aoh da-Rocha, -:-conformeocostume{de do Ano Internacional do

�rta .. Solange Doster I I � ,t�o l°ftas d.pa� me: I A: Clcl�dê ganha uni' no"" Orqu�tra.-COIltr-atada. pala .tI.aquela cidade,., Re, .p.r:é· pJam�tes)" 75.0 �u' 100.0 >� De�étlénte
.

FfslC?º,� __��ilüf-9Umem Silva SçhJochet or _IV a Istlnta cll lO Ç9!P!}<:fo��m a volta às o Balle ,Branco,. '" "'... ':,' cho,da Prefeltur� encon- anl'Jer'sárlo (Bodas de Ra- do pela ONU.
IJ;ene CAger ' enteia, duas na Getallo �ulas, segunda-feira, um, ,-**-" ifr-a-se-o-Museu Munrctpal' âlurn)':' ." _,........ ··• .. ·�'T'" .... " , , , .......**- ".,......

�a Tr�pp . � (! "'1 . { : . Varges.!\.u"l� p�, ��r. pouco mals ,oedo do..que 'ContinuB;!'l �m ri�mo de p�fro Vargas, dirigido pe- --**---
-

'
,

,

� 27 de, """'ro ..

,

chal IYeodoro, ,E/m Jara-
•
oóorrla hab�tuatm�te í'em �mb8i;qs�r!ip,ar�i��'M-", lo,�r ,OUvlo' Oijo 'a., peJa I

'

�''1!''tr .- 2' Alfredo' Jacõ�i, � .�s-Sr8.;lEI�lBra9fl�, ..•J·r:r 'l1 I
g!Já d��S,�lt e, outra ,na, .nos anteriores. !l!lIR1,no- r.a o ca��� d@"rY�'I�, sl;la,�sa, a"Uixidermi,t'a. ': '�JuJEft1�tilêC>'Democráti- sarandubã, 'fdl um 't!01F52

E
EIsa,Koehler Vieira 'fu1l28 de �gdsio, '2.177 vo ano letivo que-

_

se Ini- Jarag,uá do Sul,. nas noites Regina Otto, öfgno de ser câ Catàtir\ertsê�"ê5tfão do jprodütó'r'es rur��. c��I:',l
• ,Erlca Reif Horst (Guaraml�lm). '''/,: ,> 'E ,j cla, com milhares öe alu- de 28 de feyerelro e 03 de visto pelo que rep�esenta Parida Dem�crátic� So- nensést"llagWac'atfoS\ C'Orr
o Fischer '

,

CINDEij�. 1 .:1' { t�' hos retornande reos bim" . 'm�rç?,\ . toman�Q _, vias ,para :e.�cu!iÜJra,,: .ciência ,e .. ,cial, que a,'r.lfvel mlcrorre:" prê�los correspondentes
"

sa ,RI�erro Kachella a rnel1J�r p;�� �... �� H, cos �colares, flnd'as as prmCI'&i)aIS da CI�ad�i a,.e-J-(.a:ndát(�, ',00 ; lMunlcf.l'Jo." giona1- tem' no seu com�n-· à sua part(çip,ação;c-"o P�ê-(#onlda .Knlss compr'â8���O•• : ':' ,férias. r' �1 � .. J';.
,

",H' I. xempJo,Q'�I"anos- 8fI�erJ.fJ-';'í�a�abén$, à�adml"'istr.açãa do o'amigo Waldir Bru,eh, mio Prq;d�ti�idaj:J:ft, Rura�, -

�ra. Elf Alclolf, esposa' �-:.I q �C!!! �.» '., -". oJ ,_,")_ ,.>1 res
•.A··UI;udosjcta..er.as(1I�" (:lo mJ,lnlqrp,1Cj)1.e museu. ' ,definindo a realização, de Instrtufdo l?eIo I�CflA,�C?m(fo Sr. Jairo Jerônimo ,11':-1" � .• ) do ·Floi,eIo,! �um�a i:�U : ! �ncontros. nos mun"icrpios () obJ�tiy,O_ de eSJIm.ullllr' o

'

�e Barros
.

',',
' I ••"'" BolI��trel� �,AI�a. do�Ma- . "..

<;'ii 'rw ,�\.,), do Val,e do. IJ�PQcy, obje-, tsetQr.•.agr19C2Je.. e ,�.,P!P!',I..1-
, ,,���mw.t!rsaflfantes, as - ",,'(Pi mRNIZE OS MOMENTOS"DE'AMOR, k. ;nequmha,:este �P!e��tan;. wo, '''''I''r.' - ,li' tival1do a fQ�mação das 910., _ ':. Cl ' .. J "1féJ(c,ltaç,ões desta, eGlltorla ::I', 'Corn'ss sugest6es para p�n\éair da" "�'�'=_' do InçJuslye desfile de al- (l� 110' ': I· ""'1 ..... - ,Comissões Executivas,' a -**--eo,Qfal".

_ ... _ �". __ '_

".,.;T.";'''';'" " • 'guns�per�onagens qo ·fol· Começa segWlda-feira nfvel munlcipal .... ,Bola.!para ' ..
.

Dl. .'

A
' · . clore, ambos reservando dia 23� no CentJ:o de epo-" lrente que" o -j0vem quer:. 'Faleceu às seJs horas do

... i •.ne ,O}OarlQ venlda surpr�as ao pab,lico:. 'n- ,venções C�rlos' eomes, participar e colaborar. ',' (fIa �1'8, altimo,' �m'Joinvifle�
,l '

._ " I .. , _'� _
tenslflcalll os enSaiC?s. pa- em Blumenat:l, ,devendo se .u ,.,-**- , ,( ., . Ci) senhar Gulll:lsJme, Gan-

t· "'T n N 'Marechal Deodóro e Getalio "ar,i� ..�h �,��f>. !:l ra-�rpmo�r gr�l')des �pre- es�nder $té o ,�Ia" 27. a '

1

•

-,
,
_' , - .. �' ,

I, "I ,,',�. zem�!I�r. J��ldr,: r�lde�-
'

'.> .", oo:-r, M, �., .. " }" ..• ...:.':.I_...__..
'

� .. :" �en���.• ,: ',' ,Ir} Sem�!1a_: J�e !,tu�hza�o : Ola 11.6Itim,?,.. às 24h45. te na-rua Macaé 208; eo�,.,) ���-�------�--_._'--""'I;;;,'...-_.;.:' _'; -**-.., Sobre�Çri�nça.Excepclo...mln, rio.Hospital e Mate� a Idade �e 78 anÇ)s,' delI.•

'_ " .... ..:... '.. "'14 ri'p-,
, ,N� Igrej�r;�ng�'Jpa I;u,!, nal"�ujo,s objefivos 'são nidade Sao -jói6: nascel!' xandô' �l\eSi)osa, : Paulinal:1 R Z"ß1í"J, ,J,_,I,', 'r, ,O!. _I"': ,_,,,0.�11x,.,.�.l-Dt'"'.

:Os' cai,dàr de suas roap's'S,'
.... '1

...

' tarana; �eí'ltrö,... '��§ãní.:te' , alvulgar, Infonnars atua.. ,o garotão LeoGiato Rib-elro ,Frledit\'Ganzemueller, 7 fi-
P • •

-

r _'..
•

'às 17 horas deste 'sábado, Ifzar a comunidade e pro- l' Neto, pà"a:,ã-· afegrtar.dos. 8,-, lhas, 7 geDro�, 2�' net�s"

I'
- '_-L'� � -- � •• ,' .... _... o� jovens, GUmar SchalIns· fissionais que militam di-

'

mlgos FlávlG

(M,
arlna) RI- 16 bisnetos é 2 Irmãs. O'

,.,,�

e p o.,3' .

r: !<. e Ruth J Kopsch. Fell,clr ,reta ou Indiretamente�om " beiro, ,;e'e,' Jgerente da extlnt� era 'Pessoa multo
,�

,

'-, dedes! as crianças deficientesr. }r&nsportac::lor:a Blumenau' relacionada na vizinha <:I�,

,,' -�'."'" .. ,Na pauta,' :várias'" cent&- �se, aqui
-

em Jaraguá. é!fade e era pai da sra. HII-'
·n,'}:�f,�l' r1 '<l;l·t�)UDEilkTs,ÊCo., ',� ,�.., '��'� ,

-�I1L:I'n;11'IiI�
' rênclas.' ,'" , Leodsto velo Juntar-se as· CI,a (Hlna), eSi?'o�a �'o sr.

" ,,'.','
� .. ... "�, ..rilll.'. 1..11111110 ' I,' •

,
" frmã:zlnhas ':"Fla:vlane.: oe; E undo LombardI. e tio

,Fone: 72-1881 .' fundos do A�u�e'Mâbnke __ ,., , -, ','.
: �.*- Marcele. �oS-farnlllares. 'Ö' éJ nosso�dlreto'r. Pelo �a-

Feste, de verlo no pos-, ' ,:""1 colU.na
'- endereça ,', sêus-, leclmentá do Onk�1 �iIIy, to de, Venda,s, JARIT�. �),

,I

S
. �

d IA I d t 00Toda a coleçlo JARlTA, enhoM dá "nossa'me- curn&i)rlment�S'. �' .."!', 'as con Ci) l::nc as es ,a ' �

I para Õ, ver§ó a preÇos' Ihor sociedade deveria '_'0 '-" I,\--:**�;, ,,",1: -, luna ,à- Tante, M�ke e (jé-
qu� S6,'"V8!"dO, mesmQ 'pa- reunir-se em março para

- ,'-' -'-Í ,."".. ... h • ",,:" mals famllla'res. -' ...;

ra acreditar. Aproveite da!r' continuidade ao tra- 'Outro nasclmento diã " ""jv�**_
10g_o,'!I.Tod,,, a_P!!�IU�, CL b' Ih ,', 'H' _ :.

' ,

charme d!l CQWçAo v@rl�

"1
",a o Inrcla�o _�o B!10 ..,pas- 11,

. às� 23h40mfn, no os' ...

JARlTA. âté'fS-cre'màrço', saç(O},etqu�, _vlsa,'a:forma- pltal e' Maternidade Jara-,
com descontos� 'espeta--

"

'ção de um Nacleo tf� Vo- �uá, de Darwin Josué, 01 COMPANHEIRO�" ...culai'êà-';;:" éfert8s IlÍe�J- luntérlás e a 'Coordena- quatfO-fllliO dO"'casal Sölon VÂfJlO�A SAO 'RAulq1���sê.1 e,JC.QLusIYIIS :,p�. ' ção Munlclpdl dó, 'Progra- (Norrnâ' Salai) Schrauth: ,'_ J''''''''�'� " ',J.' �,

Anexp: Recanto Turfstl- ma NacIonal do ,Volunta- fl;lzendo', companhia ' sós:
co, Oafé -Colonial, ,J::an- rlado, d,a leQfão Brasileira maríin'hQs� Ram()n, Da�t' 'ê'"
chohete.' $�rvéterlli e de-ÀssISt''rlcla. 'Oona 'EM- Voran. Daqui, vOtos·>tfe fr

'

Ohoper.la. ,,', ,,'... I ra, Bàuer"r prImefra IdÀma IIcldades atJ SolDAi e, Ndr..�
I fo�:-1����6���O�� ,�"'lI�l '

'dÓ Munlcrplo, deverá co- mal à<M Qarotê5'e9í'!ê�eft;s
,\ � .,' orden'är os trabalhos:'! os familiares. hf:- 'i' ,I '

:��=t,��::::::�

" '

Av. MaL Deo�rOr3S4
]aragut dó'�utlYor SC

1
0111 pre$ente ,-p.r. Cad1losto'

,

-Mile�' - aS-,'
.

Saudades' --�11:,
;

; GadeDlraIS:�f

•••••,Cu,••'.. 1.�.I.I.Ii'
.,� �B8coraoões para casamentos - De-

I�_I"'�
, -corações para Igrejas .l.... O'ecôr.açÕ�s. .-

...,--,"'--,�
"

para' clab�s �ArranIos para'festas":"
'

, Plantas�qrnam$ntals e Buquês em Ge-
rai � .

I
� }!'

"

, ) i, I. ,

t 11·--:"1 t�. ;� :;. �I j

FLORICU�TUAA IMPERIAL
l"

, ttUal Reinaldo' Rau, '828 -:';Jar"úâ êlo,
'

... ;f,,:·�8..t_ . �� �_ '" �.e. .... ·f �,." _M"''''
\.�

� �Y
1:">." •

__'�.v .... r..:.__ �

I"

l�fAtà1ç1o:�'Nlêi temos flOats • �� ....
,

'� ' ...

....

J
. it::� � """,' It� �'. 'J. ...�"h:\l:,'�

,

I
,

.
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Aurea.Müller, Grubba,'Oficiai do Registro Civil do
1.0 Dls�rito da Comarca de Jal"aguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil. .

"

. .
.

ii

Faz saber que cempareceram em cartório; exíbln- O Centro de Treln8nien- CIvil, 88 1necrtç6ea ao cur- operado_ ci. PABx, PBX

do oe documentos exigidos pela LeI;- a fim de se 'habl- to Pollvalenie cio' � 80 de �çlo de PoIl- e sistema. aemelhanles. O

,�itar;em para casar: de Clriaco Spezi,a" de Ida Nacional de. Apr.endlza- clal Motorl.a e Escreven- cura0 serA desdobrado em

Edital.11;81,0 de 11.02.1981 Junckes Spezla. gemJnd....lal.(SENAI), de te Policiai, até o dia 25.,,0 ' du.. t'Utmu, com o mAxt·

Ingo AltIvo Roveder e EdltaI1.1.815 de 13.02.198� Jaragué do Sul, tem Ins- candidato deve ter Idade' mo de�.vagas 'cada uma,
Ana da Silva Alindo NorDes • crlç6ee abertas aos' Inte- minima ele 21 e m6xlma sendo mln'_'do para a

EI'e, br:8$ilelro, sólteiro, Sandra Maria SilVa .�S·_"'''''oe de cinqUenta, anos, além prlm.lra turma nas"dla.

tornelro, natural de Aqul- Ele, brasllelro� solteiro, curaos noturnos de· Tor- d.' haver CQI'IcIufClo'8 'à.. 23 • 24 • para a
'

..júnd..

daban, Paraná, domlcílle- servent., natural de Jara- Miro Maclnlco, Ajustador _fie do .1.0 grau•. Estes nos dl88 25 • 28 d. teva

do e residente ne Rua Ir- guê do Sul, domiciliado e MecAnlco, Desenho TécnI- novos po.llclals YI"'o' ele- relro, amb.. no ,hor6r1o

mão Leandro, nesta etda, residente na Rua',Alfred'o co-Meclnlco, LeItura.'. In- ver o aparato policiai-civil da 9 às 12.• das,14 às

. de, filho de 'Klliano ROV8- Mann, nést81 cidade, filho terpretaçlo de Desenho de Jaragué do Sul. 18�".. .

. ..

der e de Elia Zellfeld Ro- de Albino Norlles' e de Eletricista Instalador, Coa- .

NA TEL:ESC .' .
:As Inacriç6es� ...

veder. ·Ela,. b,:ssllelra, sot- ,Elia Campregher Norlles. tu�ra Indlf8trlaL e MOlde. A TELESC ..... T...dHnu. feias atê o dla'23 d....

Estado de Santa Catarina, tetra, operária, natural de Ela, brasileira,' seltelra, lagem de Calças.. e Caml- nIca96e8 de Santa catarl- verelro, seguncla-felra, pe-

, J·aragu do �ul, domtel- costureira, natural de Ja- 888, afê o dia 27 de teve- na realizarA no perfodo de lo teI.fone·� .. (D!JM
Prefelfura Municipal de JaragllA dO Sul liada e. residente na Rua raguá do Sul, domlclli'ada reJro, ,próxima se�(elra. 23. 28 de fevereiro, no Raquel), na 1""c, em

ETO N.o 838181 . Irmão Leandro, \" nesta cl- e residente na Rua João audH6r1o . da A:a8ocIaÇI'o Blum�, aendo a.�

Reajusta .. tarifa do ServIço-de Transporte . dade, filha de Francisco· SamI T�ares, nesta eíde- OS CUl'lOS do iIestIn. cömerctai. Industrial d'e mas· gratuitas. A TeI!MC
Coletivo do MUf'lcrpJo.. ,. -, Severln.o da Silv.a e de A- de, filha de' Francl8CG Cfe doa a candidatos de nlveI Jaragué do Sul, um curso. conferir., . Ctrllllcado ...

VICTOR BAUER, Prefeito MOnici'pal de. Jara- . :polol'lla Augusto. Assis Silva e de Irene De- geral. A. f.tscrlç6es,· no destinado 8 tel8fonlsla8. participa","..

guá do Sul, Estad'ó 'de Santa catarina, ,no. uso. �, EditaI11.81� de 11.02.1981 batlrh Silva. 'pr6prlo CenI'ro di TreIna- '

exercfcio dias atribuições que lhe confere o Item lvaldlno urban e CI.... Edlta111.818 de 18.02.1981 mento, cfeVerlo .... feItas .

f·'
XXIX'do artigo 70, da Lei Complementar N.o 5,

.

T......nha MontIbeIIer Theodoro DI. ira.... das 7h3Om1n às11 hora. e se poderá ficar' sem eIras e

de 26 de novembro de 1975 e, com autorização' Ele, lirasllelro, Solteiro, Jaclra Aparecida Neves ,d88.13 às 19 horas. No dia h·
-

s agropecuárias' em 81
baseada na Resolução N.o 112/79, de 06 de ju- industrlárlo, nâtural de Ele; brasileiro, solteiro, 02 de 'março, is 19 horas eXpOSIçOe I

nho de 1979, do CONSELHO INTERMINISTERIAL Massaranduba, neste. Es- motorfs'ta, nafural de Bo- li... exame de seIeçIo O secretário da Agricul- ta da banana, da hortaliça,

DE PREÇOS - CIP,e'
.

tado,' domiciliado e resl- fucatu, Estado de Slo. e, no dia 05," aulas te-
tura Ie do Abastecili1ento. do mate. da cebola e da

Considlerando 'as crescentes elevações do dente na Rua Walter Mar- Paulo, domfclllacfo. e resl- 1"10 Infclo, com carga tio- Héíio And:reazza, convocou. maçl). .

'preço dos combustfvels, bem como, o séguldo quardt, nesta cidade, filho dente na Rua Emlllo Stein, rtrla das 19 às 22 horã... .

representantes de todos As feiras
. de' temeiros,

aumento das .detpesas de manutenção dá frota
-

de Curt Urban e de Larl nesta cIdade, fllliô Cfe Pe- 'os órgãos ligados, direta . por....exemplo, ��e aICOl'lie-

de vefbulos da concessionária dos transportes Fischer Urban. Ela, brasl- (Iro Dias d� Silva ,e (Ie Ma- NO SESI
ou Ind·lretamer,tte,., à ,reali- cerão em Curitibanos, 4-:0

coletivos (feste Munlcfplo; leira,' soltelr:1iIi do lar,. naIU- rfa Älfce"li Srlw. ....ai, .A Aglncfa iio Sérvf90 O Abelardo L"z
,

_" \II CI zaç'ão de .feira.s, exposi- gua oca;' .. , .

Considerando, também, a necessidade da ral d6 Ituporang·a, neste brasne·lra, solteira, (lo lar" SocIal da IneM"a tem 8- L Ponte Ser-·da,
� çöes.ou certa�s agtope- ages,

. , ....

prestação dos serviços da forma mais regular Estado� domiciliada el re- natural de Avaré, Estado b.rtas ",."'caIaI as Inte
cuárlos no Estado de San- campo Belo. do Sul, Bom

passIvei. objetivando oferecer o conforto e segu- sldente na Rua Walter de São Paul,o, domlcllla- .....a_ para o., CUI'808
ta Cata'rln�, para uma reu- Jardim da Serra, Tubarão

'rança Impreselndrvels na locomoção dos usuá- Marquardt, nesta cidade, (ta e resIdente' na Rua popuIa.... de trlc&, crochI, nião extraordinária "ara e campo Erê, 'deverão

rios;
. I .

filha de Sebastião Monti- Emlllo Stein, nesta clds!- corte. costurá ........
que fossem deliberadas movimentar cerca de .• ' ••

.
.
Conslderan�o, finalmente, que o Incentlvo ao beller e de EfI,gemla 'Mon- (Ie, filha (te Benedito Ne-' çIo alllllllfttar. Elas .pode-

as providências que a, Se- 12AOO ternelros, necessI-

tr.anspórte coletivo é Ind.lspensável como . alte.... tlbeller.. .

ves. Sant" e Cfe AlzIra rio ser feitas até quarta< d In t..,"to de um
, !Olp cretarl,a deverá tomar, em tan o t'�ra .....

'

nativa de economicidade aos usuários que de- Edlt8i111.812 de 12.02.1981 Costa Neves. ,
-feira, dia 25, na Aglnela,

conjunto com estas enti-
.

crédito de 183,52 mllh6eS

pendem desse melo de locomo o,
.

C"-Ia 'recebida do Oart6- Editai 11.811.' de 18..02.1981 das 14 Is 19h3Om1n. i
"'t' dades, no sentido de pres- de cruze ras. ,

DECRETA: rio de Guaramlrlm-SC C60ia recebida do '-
i,

sionar o' Governo, Fad'eral JA as de novUhas, que
Art. 1.-0 - Floa autorizada a Tarifa de Cr$ Altair' Sablno' e I Cart6rl.o (te B,'urnenau-SO EStes' cursos "'0 mi· ã �.- os N"-

8� para qUAI. autorl.ze a liba.- ocorrer o eln �a....1' ,�

12,00 (doze cruzeiros),. a ser cobrada pela, VIA- 8"'_1_ Maria .- Valdir PereIra e Marina nlstra'dOà no pr6prlo .,w., Y ,-

Sã' J'
.

'Im' ',".mes
ii:IIUI'" ......._ __L__ ração

'

de créditos pa,ra a vos, o oaqu i 1o:CI11

OAO CANARINHO LTDA., nos ônibus circulares Ele, brasileiro, S�'ltelro, éI'o8 Santos Bä8foS
.

no 8ImIII1U,.,no atendlmen- Tb''__ d lIt 'reg's-
.

. ,realização destes eventos. e u arav,
'

everao I

que perfazem os trej'efos dentro do perlmetro 'plntor, natural de uara- Ele, bra'sllel.ro, solteIro, to descentralizado, tunna.
Segundo' o secretário, O' trer uma comercializa�ão

urbano. mirim neste Estado, do- c.,mei'clárlo, natural deste dós cursos decor!le e,coe-. que de mals Importânte d. 2.850 reses, 1)reciS'8:n-

.

Art. 2.0 - Aprova os valóres das tarifas das mlcllla�do. r'....ldente em EstadO, dcfmlclllado e re- tura·e .
trlc& funclonarlo d

,�........... elll,5
...., cios ,acontece nestes eventos é do • um crll:NhO uv..,

Imhas JNT�RDISTRIT�IS, fracionadas de acordo GU8lramirlm, neste Estado, sfdef1fe em Blumenau, n� JunIo ao SlhdIcaIo..
a comercialização 'dos ani- milhÕes de cl'úzelro&.' �

com os traJetos, determl'1ados nas tabelas anle- filho de Adarclno' S,abino te �tado,
.

filho' de Herer", (Trabalhadores 'nas IncHí...
mais, que vem a represen':' As exposições' e feiras .

xas, que s�o parte ,integrante deste Decreto.

�.
e de Donailla Ribeiro. Ela, Ifô "ereire. e Tereza Pe- trlas �_'C88, MecI-·

tatu" al"recadaç'ão de para gado de çorte serlo

Art ..3.0 - Este Decreto entrará em, vigor brasllelPO sou-tra, auxl- reira. Ela, brasileira, sol- nicas e,:.:r::..ai ElMIt-
'

I-I d L São

di o d
• .., '.u:n .,..

Sul ICM volumosa, "tão gran- rea za 8$ em ,ages, .

n.o a 1.
'.

e março de 1981, perman,
. ecendo em Ilar de costureira, natural terra, do lar, natur,ai de s.e co de J do. J

. Ab la-'" "u"
de que não dA nem para oaqulm, e.""....... ...

vigor as disposições constantes do artigo 1.0 d� de JaraguA do Sul, doml- .Iar, natúraf ileste EsfaCfo se calcul.ar ,agora";' tubarão; Campos Novos,

_Deereto .�.o 52�179, � 20.02.79 e artigo 2.0 do cfllada e reSidel\t$ na Rua (fomlcnla�a e ,resld'�r:'te NA SCAR
Acrescentou, na -oportu- Água' Doce' e Campo Erê,

Decreto .0 58 /79, de 11.12.79..... .' Francisco Todt, nesta cl- "a--Au. Mãtfn•. ,'�, Aa-JIIatrfcu18a da EIeoIa
nldade, "'ue na reunião do devendo movlment� a-

d SPalláclo d1a Prefeitura Municipal de Jaraguâ dade, filha de AntOnio AI· nesta cidade; mha ide'Ar- de Mlialca da SocIedade Conselh� Monetärio NoA- proximadamente, ,465 're-

ou, aos 3 dias do mês de fevereiro de 1981. ves e de Lourdtts Sablno naldo C:Jos San.tos Bastos de CUltura Altfstlca de Jal" I'"' .

I
__"" cio Sul, para.- •.•' clonai, acontecida' a 19 produtores,-com' 'necess-

VlerOR BAUER Alves.
.

II, (Ie,Älvlna PeUls Bastos. .-v- d. dezembro de 1980, fI- ,dade de um crédito" dei

Prefeito MunicIpal Edltal.11.813de13�02.1981 Edital, 11.818 de 17.02.1981 :�==:ra:;':;. cou decidido que o.setor 69,75 milhões. de cruzel-

"
O presente Decreto. foi r�istrado' e pub1Jca- Mo.clr Donato Domingos �:n=::..:... � teventlro, no Centro ele de pecuária de corte fica- ros.

do nesta,Diretoria de Expediente, Educação e 8 ·LucIa doll. AnJoe EIê b II I ltel Informaç6ee, TurfsticallJ, na ria fora da abrangência As e)ÇposlÇões ,e felr:as '

A�istência Socii8Jl, aos' 13 dias do mês de feve- Ele, brasileIro, ,sol�eiro, I d' r:as.� rQ�1 sde R� Get6IIo "'--So Os�. do crédito ·agrlcol'SJ, bell' de gado leiteiro d�e':'o
relro de 1981. servente, natural (Ie Jam- avr� ()!'. .

na ur
"

'
Jr�."" 'cóino as áreas ref,erentes ter lugar ·nos municlplos

ASTRIT K. SCHMAUCH guá do Sul, domlcilia_Qa e :oe I�r:s, ,n8$te E�ad�, :'0:�s�:'�a�: ao' � .reflorestamento, .cO- de LagesiTreze Tlllas, FIo.

.� Diretora
.

resIdente na Rua João om. c a, o e
. r��, en e ia 18 horaS .. das. 19._ls merclalização de: produtos rlanópolls, Blumenau, Rlo

,

Carlos Stein, 'nesta clda- em G�rlfj�rdf" neste (lIstrf-
2Oh301nIn. Os alunos novos agrlcolas e máquinas, com do Sul, . Presidente G'etú-

.

de, filho de João Fermino '0, fllfio Cfe Älfredo ,Zon- ferio somente o eIIa 28 algumas restrlç�s, por ·110, JoI�vllle, J8ragu6 do I

Domingos e de' Veronlca nemberg, e de, !:",edwig matrf 'serem auto-fI nciados, o SUl e Saudades, onde de-

Martins . Domingos. Ela, %onneml*'g. Ela, tirasllel- para ef!Juar 8U88 -

que não acontece na rea-' verão- se,r comerolalizados
brasUel.ra, solteira, auxi- !a, solteira, do lar, natural cuI_

I lidade .

. cerca 'de 1 ; 010 reproduto-
J'I d 'tó

.
.

t' I ae CorupA, neste �stado, ep-"-a a

.ar e escrl ,riO, na ura
äomlclllada e resl(lente em A S'CAR, atraHe· da sua Até o momento' em que 1'88, o que fi .. r,,,.,vm

Oe Mafra,· neste E�tado, Pedra .de Amolar Grande, Escola de M6s1ca, coloca o CNM deliberou aquela necessidade de um ,cliédl

domiciliada e, reSidente nest. distrito filha de E- • di-IçA0 os cunoa ele decisão, o Governo Fede- to de 80,8 I.",lIhOes de cru-

na Rua Paralba, neata cl- e
.

'"

'd'."""-- rd ral, -tinha por "encargo fi-' zelros. '
"

,'. -

dada, filha de. Antonio dos !"IlIIo Boshammer e e HII- plano, vlolio, &CO 8On,
nanciar a venda dos ani- "E, Ipor último, 88 feir:as

A J d· AnIt J ã d (Ia Bosshammel' • tlauta..(f� fI8ufa Irans- d' d' I rl'w....uelm.....te
n os e e

.

a o o e
Edital 11.819 de 17.02.1981 v8raat, v.Clarinete, trompe- ,mais comercializa os nas e su nos p "'''0'' _.

Souza.
. �raldo Darlng. e _, trombone, saxofone,. feiras, e a juros baixos, o acontecerão nos. municf-

Editai 11.814 Cle 13.02,1981' Denllvà Maria SpeZla
.

.... teoria musical. Outro c..... que prO'porclon,ava' uma pios de . Cono6rdl�, X-an-

Osvaldo WInIIr.
.

Ele, braSileIro, 8OlfeIro, 80 que podêrA... minis- boa renda ao �pradutor. "E xerê, Videira, \SAo M�gu«:1
Saleta! �a Spezla tiancArlo, natural de Ja trado, A--r-do dO,' 'n- se·o Governo Federal per- do Oeste, Chapecó e Cri-

EI b II I It I
-.-.-. sistir nesta decisão, nAo clúma;, havendo a movi-

e; ras e ro, BQ' e ro, raguá do Sul,. dotnlcllfado teresse • do n6mero ele
.eremos mals' 'c'ond'iç&es mentação de a"'ro'Klmada-

Vendedor, natural de Lufs e resfdente n. Ruà "Rio Inscritos, 88r6 o de vIoIr- L' U t'

Alves, neste Estado,' doml- Branco, nesta cidade, filho no. Inscrlç6es para estie de realizar asl feiras, ex- mente l' . 150 - reproduto

ciliado e· resldentà na Rua de Bei1hold'o Max eßrlng cura0, nos miamos' d1as posições ou certames a- res, 'representa�do um .

Walter Marquardt, nesta, lJ Cle Ollvla Paterno �.'D6- ·dos,demala. gropecuárlos, por falta de créditó d.e 13,5 mllh6_" de

cidade, filhó dei Antonio ring. Ela, brasileira, sol� , .
.

" . �ecursos", argumentou AFl� cruzetros. ,

Francisco Winter e de A- feira, auxilIar éfe escrlt6rlo,.
'

NA: DELE�AClA dreazza. Coríclul-se, po�nto,
delia Tlronl Winter. Ela, natural dé Lurs'Alves, nes- PREVISlO PARA 1981. que �nta CatarJna·neces-

ItaslleJra, solt.lra, InduSi- te· Estado: domIciliada e Estio aberta. na Del.. 'Só par� este ano está sita de recursos da .ordem

trlárla, natural de Jaraguá residente em' Massaral1du- gaela de PolicIa. da Co-, prevlsta,a realização de 36 de Cr$ 437,07 mllh8es pa

do Suf, domcillad'a e resi- ba, neste Estado, flftia·ae marca. Ja,.uf do Sul, eventos, entre feiras, 'ex- ra a venda de 17.875 anl

dente na Rua Walter M�r- Vital Spezf.sr e de Maria de acordo com, o. Editai posições e certames (fes- )mals.,

quardt, nesta cidade, filha Bartti 9pezla.
'

,da Academia de '�cI.

Caça d,vI,rá ser proibida Ia Estado
Até agora o Instituto • ternporac:llÍ! nlo seja au

Brasileiro de Desenvolvi- torIzada em Santa catarl..

menr.o Florestal (IBDF) RIo 'na, como vem ocorrendo

comunicou às DelegacIas ." hA trI8 anos. O .......
Regionais a data da aber- do diz que.tê' ag,ora· a

. (Ura oficiai da temporada presldlncla do I'DF·...
ele caça, que normalmen- acelt8do as� cios

.. InlcI. a 15 de· maio. delegados region.... Caso
esfeI'Ide-88 até 15 de a., conIr:A,1o a tempo.rada po

pto. _Mesmo assim, o der6 ser aberta apenas
delegado Nglonal de San- com uma Ilmftaçlo de A

ta Catarina, Un8888,Rog6- raa,�n_o algunl
,10 Arruda de Andrade, munlcfplOSl, e com a limita

mandarA parecer ao 6;- çlo dM espécIes.,
glo central .ugerlndo que

,

.
"

Juizo de Direito da Conaca• Ja�u6 do SUl
-.

EDITAL DE CITAÇAO,

o DOUTOR HAMILTO PLiNIO ALVES,. :J,uiz, de·
Direito da Comarca de JaraguA do. 'Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei, etc... .'

FAZ SABER l8i todós quantos.o pr:esente 9di-.·
tal de citação, com o prazo de trinta (30). dias vi
rem ou dele conhecimento tiverem e interessar

possa, que por parte de ELETROMOTORESWEG .

S.A., estabelecida a rua Venâncio da Silva Por

to, 399, nesta oidade, ·atr:8JVés de seu bastante
procurador, advogado dr. Alldor Lueders, foi re
querida uma 'EXECUÇAO n.o 7.026, em que é e-

.
xecutado' íIVO FUCH, tendo o mesmo sido citado
da mesma em data de 04;09.79, e como não 0-

f�recendo bens à 'penhora, foi-lhe penhorado o

. .guln. Im6vel: Um terreno sem benfeitorias, si
.

. tU8Ido na iona urbana do munlclplo ,de Barra Vle..

,.Iha-SC, constltufdo pelo lote r..o 07 da Quadra:
I'I�O 37,. do denominado loteamento Jardim Icaral,
medindo 12,00. metros de frente para a rua n.o.
2.300 do lado par, margem Óeste; distante 39,00-
m�tros da Av. Santa Rosa, ftmdbs do lado direi
to q\HJm' da ,rua olha o Imóvel com 25,OOm, com
o lote n.O 09, fundos do lado esquerdo cont •.••

. 25,00 metros com o lote n.o. 08, contendo uma
,

área de 300,00 m2, devlda�nte reglstracto no

Cartório do
. Registro de Imóveis da Comarca de

São Franolsco do Sul, sob·n.o 3.860; E, para que
chegue ao conhecimento de todos e.m éSpe
clal 180 executm;fo IVO FUCK e sua espoSa, atual
me�te em' lugar Incerto e nlo sabido' e, ninguém
possa alegar I$lnorlnola, mandou expedir o Pre-
sentft editai, que

-

serA afixado às portas do F6-
�rum e publicado 'na forma da lef, ficando I8imbos
,>Itados . para embargarem a exeeuçlo n.o r . 026,
querendo,. dentro do prazo legal de dez (10) dias,
COntados do tirmlno da citação do editai, sob

. PanI de .rem 'tidos como verdadeiros os fatos
.

'rtlcUlados· pela exequente, ,,",o de conformida
de com a petição Inlc,al. Dado é passado nesta
Cldàde de. Jaraguá)lo Suf, a08 Cfol8 Cflas ao mês
.!!;te ,fev�r::elr'9 do ano de mil noveeentps e .oltenta
, q,m. �.... AdolfO MahfuCl, Es"CrlVlô, o súbscrevl ..

.
' '.

,

'
.

. J-IA�.t�!ON PLlNI.O ALVES
.

',,�,�,;,;.Julz.de.Dlrelto,
....

'," !;"".,: .<� ....., ,}.)'

SEMANA DE 21 A 27 DE FEVEREIRO .DE. 1981

Cursas de AperfeiçaamentÖ na SenaL Outros!·
� I , •

AUREA MOLLEÁ GRUaBA
-

Tab.111 e OfIcIai do .egratro de
ProIeIIOIChevrolet ..

a
. álcool::':

�Ch�v�He • Opals'. Caravãn ._ 1Camlo�8.t.J
'Financiados

.

em· 18

_ EDItAL'-

Pelo presente editai d. cltaçlo' pedimos aos'

'serihcires' ababeo' r.laclonados· que compareçam
.m nosso cartório lpàra tratar.m de ·...unto. d.
seus Interes...: -

.

meses· -

30°/0 d.'entrada

em Emmendörfer'Com. de Veiculos Lada.
Av. MaL .Deodoro (ena ...... A ...... 1IaIrIz)

FoMe: 72-0080 - 72-0811. 72-GI8I
*-

Posto de vendas e entrega
automática liquigás .

. ....�. -'I ", '.. .'-

. ,··,/P�$pqf!l,��ct��1�90t!tíi���t._do�.,l?r� s�,Uv�rGulq

Ditmar Schulz - Rua Erich .Dobrawa, 16,
nestia., Gulitlerme,_Engel, Rua J�rdlm� �!nhelro$;
s/n., nesta. LUiz Carlos Reinerit, RuS! Pras. Epl..
tédio p�

�

2741, néstà. Páuío Fernando Jer..

me, Rua Josef Fonianà 'n.. 52, ·nsátã. Rub�ns
Fischer, Ruâ' Prad. Gomes de .Ol�elrá",�� ,-,eS-:
'tia. Transportadora Wetasal Ltda"., Rua Joa�ulm
Francisco de Paula, s/n., n!81P. •.

,
•

,

.. •.

�
�

� '1;. '\ !;....
' '3' �:

Çi'
• (1\

•

�
"'"

.;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



> C�R�IÕ' �{IOVO-;". '��!;, :,t·

e ·�:i·

',W:"." '_'.. '>._.. i�--,>-:';é
', ... ''''�',

, SE:MA"NÀ· d,� �:a C'A2:7 tie (ÊVER��RÕ' 0:[: '1:98:1 '

•

I.

rONFIRA A HISTORIA .. ,.

. .,.'. � ..AMbS·.

'.....__ 'AWdHi1t':t.cf1l11r lN cm tIOIr8IYcS di 1t.s1 e êK�� .ec�W�� PiI&IktIr dó Átadcr. o a�(u�.4e �.�. O G��6� .fr1i1eu Irdr�8ln,·.,.,u ii d�. à_ldadas dtIRä, iV.lerã � ..ml�. �_ � l'Id,91a lido cteiflßãcfa ao �Rfi, por fnter;,fldro f1J .*1 ftUltre lSr'HIàente. ·�"do JQl'88 LaOerda.� sr. WIy J:raftdo. �ideAté da elmara dé Vereaéiofea.. repmemou _,II. o- df. Ju1i dé Direito da ComarCa. a� Óa.fuofOAlfl'oà <tO totum e bàrn assim' Ilativo.�...�

-- "fa-:ta. o cual Bernardó chúla6a � Maria MOlerG"rúbba festejavam o seu 60.° anrvêraérlo de oasMlenlÔ, .
' .... mapa. o 8OIA8AI8-- ..ra à� .as .mb_ .,.* lbdIt a J&rapae...... ela qua{ • Ilustre c:asaI

'

é ...'"�lflNI& • tradloloAal... &xerceu liWg_,�.destaque no .......... fO& ,pÔr .... de 1$ ....... '

legado de potrcls, cargo que desempenhou com Justiça esob' respeito de todos: Na potrcla militou sempre no Parti;; FtlP'ú&lfcehb, �o ... atMd'arJes P'8rtldirlas
,
4ua...... da rEWOI� de 1930.

- A Socl�ade de Desportos Acarar, com sede em�ragu� do, Sul� fuilá�a &r!l prlme'5.q. de. marÇO d� 1�4S',Inscrftâ no flegfstro cU P'es,so8$ Jui'i'dlcas cfa Oomai'Ca, â..
provava em 1.° de dezimibro de �9S0, HOS noiros estatutos. pubDcade» na fmprenea locaf. no dla 18.{J�,51. À. dt..retorfà er. é; 8Elgur�: �rahclsco Modrock, presldeilfê áehonra; i.lndDifo IIÁ_ presIdente; LeopOldo !'<arsien,. Prlá-I '

.

qe ferreira de Amaral .e SOva. Jds6 Cordeiro; Lourlnof.ßllffer\ teioU�elrot �uilherme Spengler; Adamar M. SUva.'IHI'8!lrl.o: t..evlno KraUae; Guilherme Menegotto;· A1vlno '

� �lsQe Alberto Volgt; HenÄque JacobI; Arthur
GOntIer;; ·Adhur� e Sema Matts,.. .

... ; HA 25 ANÔS

�""'T!'Tf'_ Eiml'ntncl. o alrd." D. Jafm� Qamar� vlsi-.

"tIMt· JMM.'J' do Sul, aendo receDido pelo· prefeito Aithur.
-MOlJer. -Pe.. Ot:Iande X,elaa, Vlg6r!Q dá ParóqUia,' Paire J..,.... c� . .,..�... SIe Luis, 08 dIs. Waldemlroo Mau-.NOIfen e MurHlo Bu�\AzevedQi assim como-·o 8r.� H...... f8I8r! .. Banee» I� iJustamen,te com_,.. _retá.... <IIt o.MJeat. o mesmo prelado era a-col1ll8l1hado pet_ aollÍlä mencionada 'corÂl8Sl� 8 01,....vlH8, no RO ttgleav 1& Capital F8deN1.

��1MIln li falhar .. P�S8& 8IeItGnIls. A
. ,IMe"'_'" ca. Com.,. estava dandq. IIMftl. a' uma pe. .... dor n C5lbeoa'ai'�vo prefeito. Eaee; postó clt..JilvIIr sld6 fJfOlRetIdi num'cont,..,. etern", a' \Rn'membrd-

. der ttr8J IDOIIIV8lmMle OI,..... Êmesb Slunk: Joté.(J�v6 _'u Alfo ....... ...... ao rn8IiIh1o . -PI". tambdHr. til·""",,*Id(f. J'III'a lJ: PSI)' 'MI peslóas dos lta. Cllr!D' To.,"'.
.

, AI'IIrid LIHItrnElllt 00 'Adhy.' .

.

,

1.

OI. a �"..... ., época: "Age;" vele a CGDranva da"

IJ)V8It!Issa • C$ Prefeito Aio eabe GOmo resolver o óÍsoi Re'8li'*o: FoJ mandado que o .-orl11l6l'Io Egfdlo· VoltoUni�1ißsee RIfo· .pedlente até que ·8 caUsa reberHe••• II

--- f)Io dia 31 de janeiro-, d'Poie • sr. Arthur Mül�,

ler,.. ej"_d()' O geverno. de> municrpio. "vereadOres damaioria, oferecserstll 80·... prefeito urne trascaGa 00RIBttRi....... do B.... RGcIoviárlo, q q�" _b6m tOOttnmparte.-GUtrtIJ llutorfClan. locais. Oferecendó a homenag�fIdw O wrea.r Augusto Sylvlo Prodoehli que clfese Gb.mtnivotl rdaqvetá hómenagem, "'&Saltando a ftärrllonlll �"1alsMhte ...., e Utlisletivo e &xáaIUva mJ: qulHq ..enlo' quese findava, tendo o. Ir. Arlhur MOiler sempre pnmaUtf p&-'/ Ió "'elf6 ti d'eollNtes tia CAmara. A1ndá flzertm u!6 ai... - moa. IfJ M",,,,o Sartttto dä AlI'fttd� a6. �h-et6.� 8a UDN , Jt1IO "0011) da CoIta; Irde, im 'piltléto nã'OI",. Muhfölr-I. �'
.

,.'

.

-'
r

.

r

� NO dIa 15 ti" fMrel� cre ,. tElrrftlnl9à b EitIHIo ilf� -,amo fRJ para. Alivio .. os aolWSores 8. Jtlbtí�\ftt ;,. ps-a tfb6M quI_ Irabäfhàl' óbMO 6' o desé}() dá_Hl';\'fo 6tM;,'rasn.tlrO. o eMidó aé 'srtlö� Stfitipér-1b1, motlVt lIiI'I\.�lçOelj )l)ara vlrittàittlis Be q� D encRIMitl 4ö tkttd chi dlmÀ ê t)uef àf�ät nà desfté�1l o qui3ficou por baixo. FêlJill'läittêj a altlia08b de äh'l.�ncla pas-8iú iIö Brasil íel1l ihlttbr9s registros, graças aos ex�'iii, Hi' ttté81dâ, a nlG ii .... 'hbldên_ com Il tmptéfl!!! .�Cllfmêi\te nti ,�, Mtál.
.

. '
- '. ','

.

"

... .
..... � .

L-- A 31 de março de 1971 deveria ocorrer a pas_s\gem de- mais um ano, deade que ae I."GII à ';felto a' 6-
\
bra de reoone""'. cID MS. 'F!afS! em 1V64t. f) �averno,contudo, deseja uma mudllf19fl Ms

.
tradicionais programasebmemoratlvqs, onde prePQnderam os cortes de fitas Inaugurais e de fançamentos de ,"ras fundamentais, assimcomo formaturas, desfileS e discursos. Tempo de cona

lI1I'r, q.., oaracterfmr 8 InIclall.. de um trabalho cone
trutJv9, .�o-ee a oferta. de uma cola. fK)va .. faver
,do b.-n �mum, ainda q� na ,Ilngetesa cio gesto afrnbQ...IIco se plante naquele dia uma árvore. .

'

,

'"--:-t Ó· S��'!'l6' da Aö�lf.üllÜfÂ� ��r;tq•• 'Qi�co� QIj�
,

�r•.•nv!�.. ,büb�
.

iii .f.�: Ji1�J�q8 cqnoratyJa�-��c_5l'" -V9���.Sé�rfa.,' c�� �"IIS ,miWc1�_ péJa �tlttiJO_o� -em J8I'8Qul'_ Sul. d'.Q�ODJ188'Dtó. Cf. öMV>aQb.a
. d.(�rlE�� cp .'. f()� :�08 de.� tqIbà)Jte
pl� éi...u�._, "

� � ',1, r r-' "
_,

.-

"f • _.�
_ -. •. _ '... '.

�."' .... �
�

, r:'1 -n �\. _,..,..�:n"'- ':"'1
- Frei Au"'ilo $tu,lur, de' Nitei'6I-RJ, iaraguaen

se da gema, publl� FONTES VIVAS, entrevistando 08
antigos moradores de Jaraguá do Sul, na pessoa do se-
nhor Curt V '

....

fre O INPO ad ao psra e

reajuste da t.� 88Jneatrall_..
(jade e o referente ao rea-

J" �Iarlal dGs iptOf..
sor-Hi n. decorrer dSt uma
meta8e do ano letlvo".se
'ri, a mesma somada ou
dedgzlda do INPO' adot•
do para reajU8te da- se-

=taBdade, '. ,vip Da
.

e seguinte.

Para flxeoio da sel1\'"
Ö'a1ldad. tamb6m ., Gon"
séJhcr lia 1Mb1*" delte "'
tlVltIo, .sEmeio Cf... ca

posto J'br 1IIt1 ffEt,-rem
'.IIt8 �ill dfl'etoHa (lo ....
bêlêbftnentO, útTr· da: cap
pO.�r1N, �"BI tle.-Alp
no e' otn r�ré9$htänte di
comunldàdW fÓeäl, � pre.
sldldo }SMS 8��t t�
óti! 'd� 1:ç!uttätillö.

.' . ."

.

r- •
•

,..
I

Ot,l$ncfó -d vatö't' MO_'

fä.tl!1�e, reVél.$t tri�tifli:lä'ri..
It;jia ,- Jlf�nCf'-r . ä� 1'.
(trOes, e �l'ki�8 80 �sti�
bel�çi,�eQtQ. e��ed rr'edl�tf
te JU$tiflcat"'� pooêt,i' "tél
!tear o . �aJu$.taVlén�o pe
rante á Co.rol$sAo (j'é �h..
cargos Educ.acltm.at, ' :Jfl)
Gonselbo.Estaduat .dé_l:.dU- .

caçA0, a, trtuJo de. cotre..
ção de def,�m. deven
do o IH'OMSsô, dar en-te."
da até 30 de ürJ' e..aO,�
setembre- de 81.,. re_.Qt�
WlMeAte pa.... .a 1\8 - ..�.'
semestraliCifeQ�. rvalenw.
e8ta' norma para -G.. �slno
dê 1.P • 2.0 grau e '8nslnl:J
SIJP&r1éf� ,Para o ens,nC)
9Upêt'lor vai a ,ressalva
éSpecrfln -de que' "Ba �6fr.
mestralldBdes no regime
dê ênNltOll nil)'- �ev.em

. ri valor da Seme�trali-· ultrapmJá* ö'wkW eßr,...
(fãma, _centrado áftIáYés . J'jottdenté dá' dlséfpll� no
dê fOhn.· 'h. poélanl regIMe 1$t14�.,. rOs _...
ültrapilsàa..,· t) "l'IdlOEf 'Na. bélea"'eJ1tO. que- SO.If�I�.Clonälle �ol'ao' COJ'i;. rêm f1Uft)f'i�r� l'aft! cu�,( .

•umRfi'r M1'rêTêQS(J"à 9� sos· novos aJ C8ná�hõ
mestr.alidade anterJor. Pa;.· Estadual de Edu�O!o de
re a 1.8 semestraiidad� to- verão enviar à ComJssão
ftla-se •�ç, �e *tIi'R" de El"-'8rgos "u.clo�s

. bro Illtllrib. Clt*4cj). EI j;llra pedl,dG "ie aprovaOlo< daI
á 2.a o INPC de junho de ·suas semestra.lldades �-1981, tanto para

_

as � colar�s, mediante ofrclo
mestralldacles:dê 1." e �." e documentação. eneamt
trãus, corno para Q do .,nettos ao Pr�idente do
Enslno�.·. Conselho I:lt.clual deEdu
·

' Ocorrendo' diferença en.. cação.

,.

:J. oom,etênCli·a,.· desde
1970. pa,. t:q7revar _ ..
nuldaeles escolares flxa
era. ee reajuatüa.. pelas
eacetas P*ticular. heJe
semelttrelldacles em tiec�·
rtncla cHI l:.éI . n.o 70&179

. que Immmil,' a ",refi
-8ahlr.laf settlest"'� é elas
airnisae. '8 be�
EdUtnlcionats JOrtW ..
ÓOnÜlhEftf pt li8ttI
dtlif. 4ö ãD, _
força' deS b mOl"Let ..

532/69, de acordo cdm'u
norm. dis6�lMas
éäb(Aaa�. ltiUm-.Efi .or
� ee.nsétho! ,t'êfa b
Slaten\à

.

�ér.dt ., ��
Ífla.a Efiti18ualtt ffEf. Eft�
tla};tU:ft\raiMM6; 'Rtt68
'que (íit�rj() éO tndte&._.,

g:co é cOmpetê�c1If,�· "'iIi' Int8mi1nln.?� .. �.
- ii. P�.-. CIP' \",\7\i�lo-Lef .Ii.o 8(1,.,...

"

.

.

. ,)
· Para Q Catrêl1fê fiN),"
CFE baixou as rHOI�êt
n.Oa 10 e.11l.a1 é1labêt'tcendo as normas dfs,g;Jí)h
nadoras para a flx8glö ê
reajuste das anul�d� e

etemals· contrl"tifc� �s,
cOlaru �a .0. .Sf$)êma
Iied..rai de Enstn6' ê.:O
éEIÚSC as de n·Os 01 é
02/81 respe'ctivarg.e�e Wl6· ...a ".Aaino de f�9 e 2-
grau•• e 3.° grau. para o
1.° • 2.0 semestre.

O QIP, como no 2.'0 sa
"'eatroe/80" njo fi)«)u o ln·
dlce btiiicoj sendo o me&
rrt(j cc:maiderado� I nas. fór
mulas para aumento:por
defasagem, Igual· a zero.

./ fuN...Wd...... de1_ �

C8oMF! N�"14..4aI.88�-36·

.......

VlctQr $chM�'

Viaç�o
tRA�",RTE UR8A�,

�

ImRÜ1il$ÁMO. EXCURSOEl.
A "Can...."bo" pmocupa-se com a sua. lo

GómoçAo. colOcadô' à dlsposlÇIo modemf.
'mOs "'lnisi COnt pfllBoai especializado; POlS"bl�ltando umli vlagent lranqOna, Tépida • segura.

.

PfGlnanie beml; Programe CANARINHO - o.trln8pbrte batlnh08O. . .

JARAGUA CO SUL SAtrrA CAtARINA

IMOBILIÁRIA
[ANTA MARIALtdi.

co.pa - v.ada ......_
.çllo de Imóveis

rf�!!91N.o 41!i>1 It

.',

1_ t_______ J

Construtora' I Seila Ltda..

cONSmoçä� .al!MfltlIA '*
COMI!RCI. BEt.U&LU4,t .
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Segúnda-fe1ra' -, à noite, ríe. geral, '1.° seoretár.io,
repl'1eSentantes dáJuventu-' teSQureiro geral, ,1.° tesou
'de'Democrátioa Catarinen- .relre e delegados, em nü
,se (JDC) dos munlcípíos 'mer.o die quatro.
,de Jaraguá do Sut Guara- Quando da eleição de"Meu caro Amigo' e CS da oultur8ll, literal, e puliJli- mOm8Rtânea orlse do nes- .mírlm, Schroed.er, lMassa- .J,DC. microrr.egional, doEugênio Sêhmõckel oitária de Jaraguá e de so semanário sessentão. randubal e Ba:rra Velha, in- Vlade do ltapocu, 166 fiHa'",

"LI com verd'�dei.ra par- toda a Microrregião do Destaco, também, a difrcH tegrantes da Comissão E- dos, na ocasião, it'inhamtioipação de ânimo o 'Itapocu, de maneira que luta para conseguir os ra-
xeoutiva Provisória Mioror- direito a voto."S.O.S .

..;..;;. este semanário não temos que lamentar o cursos. Lembro da via-
regional, mantiveram en- Para o munlcfpio de Japoderá suspender circula- desaparecimento dessela-' gern à Europa, ceetamen- oontro corrr' O' presidente raguá do Sul, o objetlvo éçäo", que !termina com a migo semanário: O COR- :te para descansar e rever
Waldir Bruch, para definir fiUar, no rnínlmo, 1.500pergunta: "Quem tem algo REIO DO POVO de Jara- famHiares. Mas foi assifl1? o oalenó:ário de datas, ob- pessoas na Juventude De-a sugeri:r?", gliJ�. , Quantas mlss8$ fo�am' re- jetivando 'a, imptantação mocrátioa, Caifarinense,'Não sei se tenho algo a 'Cordi:al abraço e toda zadas na AI'em:Blriha e na
das C0"1issõ� exeCUtivas que se deti[le como urrdizer. Mas, em primeiro boa sorte. asso Frei Junf- Inglaterra, substitliindo re-
Municipais, no Val� do 6rgão de apoio ao Parfidolugar devo di�elr que a sua pero Beler OFM - Rua IIglosas, angariando gene- ttapocu.:

'

Democrático Soc�al ,e quepreocupação "acerca da Padre Roma, 1�0..;._ Fio· rosos marcos ou libras
Na oportunidade Bruch pretende envolver a juven,continuida(f:e do semanA- rian6polis - SC". para a oausa do lar dos

en:tregou os estatutos da tude para que ela parnotrió mals antigo de Santa N.R. - Se 'a Ordem velhinhos? Sempre disse
JDC e o seu regimento in- j pe efetivamente do proCatarina, deveria selr mui- dos Franciscano.s produziu aos meus '8Imlgos que essa
ltiemo, além de fichas de cesse poHtice":'partidário elo antes uma-vive preo- tantos }ilustres �'rellglosos é a maneire tlplca de des- filiáção,;uma vez que até itome par1lie, ,,' ativamente,cupação

'

do prefeito, da ao longo c;ie sua' existên- cançar, carregando .,... 15 de março estas filia- do centro das decisões.prefeitura, da C�ma�a de ela, certamen� o querido dras. ções deverão ser reiitas pa-Vereadores, das firmas, da-- ' Frei Jünfpere B'eier,OFM, I
ra a, eleição da Comissão'sociedrad'e de Jal'laguá do é um de seus destacados Somos agradecidos aos
Ex�utiva Provisória Mu-Sul,· enfim de todas as for- membros. A Par6qul:aJ San- seU$ sábios conselhes. nicipal. Os filiados a JDC,ças vivas de sua comunl-: to Antônio com sua casa Muitos deiies Já est.. em automaticamente: tiliam�se- (fade que se prezam de de reza sempre replet,a fase de apHca_ção. ,� ão ao' PDS, atnavés d/BIS fiohassua eldade, d'e sua tle!rra e de fiéis § ce�mente a entregaremos ,la rapadura 'fornecidas pelos DiretÓ'r:iosda projeção que ela, gra- prova maior. do quanto é tão facilmente. Estamos
Municipais do partido deças e Deus, possui. E ela benquista a igreJlnl:'la da habiituados à luta. O nos-
susten1ação' ao governe,a possui em gtandeíparte, cellna e seus solfcl�os ser- so alierta é, também, para As datas para, implantagraças ao seu semanáriCJ vidoréS. Pessoalmeinte te- 'chamar a, 'atençãO' dos go- ção da JDC foram ,tambémque leva o nome de J'ara- mos grande admiração vemos em fodos os seus,
estlabeilecidlas, a nível mu-guá e tÖdos os seus as- por·frel Junfpero. Como nrveis. Fazer v�r ads res" "I I d' 08 d'-,

-
•

ioll I ,;.11_ 'po'ns-'/Vlels o p'e:..I,:Igo que
nifO pa: Ia

'

,
ié março,sun:tos nao apeJnas par� conselheiro esplr fua \;I'U a li

, em Barra Velha; dia 10:dentro de in.terior do Mu- Serra Clube de Florian6- r9'presenflal e 'Progressivo ein Schroed:er; dia 11, eil"nicfpio e sim, também�, polis - entidade leiga fechamenfo ge 6rgães de
Massarancfuba; dia: 12, remaon.e e seu jornal chegar que reza e trabalha pelas impliensa que servem as
.Guaramirim e, 'no dia 13,em

.

terras br,asilt9liras e,' vocações saoe,rdotais, telJl peque:mlS comunidades, as em Janaguá do Sul. Aféporque não dlzê-Ie. até li sido um gula valioso para pepulaç6es inter'lôránas. quinta-feira não estava deAlemantmj.
'

os seus quase quarenfa Da ferma como está aca- fin:ida a (fata da realizaçãoSencfQ assim, ,creio se- membros, dos qu�is nos cam s6 sobrando o,s oran- da eleição no mun'icfpioria questão de honra para honramos em ser parte (fés 'Jornais, nos 9_rtan,(fes d· c á ...;.. 'li

á
e , ,orup ,no enLC1n.LO,a sociedade jiaJraguaense integrante. i� um homem õentros. Ap'agar-se- a d

'

á 'Id' t· E iii b Ih m:"e',m'6' ri'a- 'd'os',' 'o' 'equ"en-'o,s p'0-
ever ocorrer pr.ovave·e encon rar' melos e) ca': de trabalhô.

,

'�ra a o menfe no dia 09 de março.minhos l(?8ra a sobrevivên- duro para os seus anes voados. Efiflza:r-se-á a ini-
A e�einplo da Comissãociá de seu jomal que é, eu que não sãO', itaml?ém, p�nsa que _ acab,a ,�ão Executiva Miororreglonal,repito, muito mais do povo poucos. 113$0 nos :tiaz,!a- tendo mai,s acesso ao "0-
a Comissão ,Munieipal conde Jaraguá, do 'que, do ß8tlr multas vezeS! sobre 'vo. Isso 'ê' perfgoS�" prt'!- tará em sua diretoria cemcorpo ,redaclonal ou ad- 09rtos Jovens que raivosa- 'cioalmenfe qüãnd'o todo� 11 membros, sendo _,,' praministratlvo do �manário, mente agrldem- os $I1tr. n6s profestlelmos Dela exls� 'sldeinfe, vice-SpresidrenteQuem tem algo a sug';- dos na idade, - como' se a tên,cla da democracia I?Ie- " coordenador geral, secrelfârir? Não seria, nada de ter'ceira idade f9SSe a fase na. 'Está. salvo melhor rur-, '

mals, a Câmara dos va- do, desprezo, da inutilida- zoo não existe onefe se su- -------......-------------
readores auméntar a ver' de, do confinamel'lto. E prime ou se efi:fl�a 9$,6r- Acostámênto' da SC-30t serába de Imprensa'da Prefei- me ponho a pensar_, num gãos de informação, qual-'tura' que a trtulo de pag'ar fato, f1ecentemente ,aqui a· quer que seja o seu tama- m�horado"os avisos poderia dàr uma conteci'do, o que não po- nho. Alguma coisa deve

,

ajuda substanciosa ao seu derá vir acontecer a esse ser feita pafla acabar ,com,fe,ma1. Pois, seria'muit;, jovem 'de: nOSS8i cidade o estrangula,mento dos pe
mais caro para a Prefe.ltu- quando� politicamente ce.- quenos Jornais, que mo'rre
ra publicar os seus avisos go e sentimentalmen:te ob- ram porque tiveram vergo
em outros Jornais-ou edl- tuso, entrar para essa ter- nha de contar à opinião púl

,; �r fo)haS 'avulsas'. Da caiira - idade - ,quando· o blica o que a inflação con
mesma forma, os cart6rios velho é um sábio _;, e en- segue criar para uma aU..

poceriam aumentar a ;taxa 'contrar tudo segundo o vidrade que a.inda está mui-
.

de publicação, p. el., nos seu figur' 0, notar, de re- to dependente de material
,çasamentes. Pois, difvidi- pelOte, que 'as estruturas provenienit'e do exterior.
do essa taxa pOl 5.00 ca· de arrecadação ou de a- Confiamos no Presidente
samentos, suponhamos de poio _ nenhum socorro, Figue!iredo que, 'a'O fazer
Cr$ 100...00 não 'prejudica nenhum decreto, nada deste Pafs. uma Democra
s ninguém e para o jornal substituirá jamais aquilo óia, certamente não esqueseriâ uma grandfssima a- que mais' faz falta: urri cará es pobres ,escribas

,

' juda. "bate,jo do cal,or Imma- do interior que, à falifa de
Uma ca"*,anr.a intefrlsi� no" . maior espaço e oportuni-va deveria conseguir qu� Desculpe, Frei Junfpe- dade, muitas vezes 'alCa

o jornal não faltass9 em '

ro, esse ligeiro .devaneio. bam' engrossando a im
nenhum lar da microrre- Como somos feitos para 'Prensa alternafiva, ,que o
gil10 do Vale do ItapoC1.J. lutar, muitas vezes' me governo tem tanto empeNão sei, se nos demais!5 Inspiro no seu ei'ltusias- nhQ em reprimir porqUe,rrllmicfplos que compõem mo. NãO posso esquecer deseja �ma impr�nsa sa·
a dita microrregião existe a luita pela construção do dia, que desgraçadamenteum jornal. Caso contrário, Lar São Francisco '-(pare- lestá fadada. ao desaparepoderiam as suas Prefeifu- ce-me que é esse o nome cimente.
ras f$Zer os seus avisos e cert9) - o lar dos velhi
comunicações no Correio' nhos da Ilha _ uma obra
do Povo �& Jaraguá. Por de gigante que desafiou a
sinal. seria certamente In: oaipaclda.de de . iuta, mui
feressante, trazer notrcias 'tas vezes mals - do que a
(fos, demais Munfcfpios
transfermando assim o

!'arreIo do 'Povo no Jornal' C
'

,

ICM
-,

'

(fa microrreg'ião, O' que sig': ,resce, O ·em'
n,lflcarla mais 'assinànfes 'J-'an',,' e'l-rO'� Cr$ 106' . mJ·lh,o-esmais publicidade, mais no-

.

•

trclas de prefeituras '9 car-' í, �t6rios �>com Isso mals en-
. Com um superávit 'real de Cr$ '62.398�668,15 ,s<;>-Iradas. ' "

.

.-
bre 'igúal mês, 'no leocercfcio anterior, a receita orça-PGr certo, ainda tiaverla' ,mentária d'a Exatoria E�dual de Jar�guá. d<? Sul

muites' outros caJininhos a' acusou Lima arrecadação, em janeiro/81, de Cr$ .....sondar. ·'E os 'peritos por' 106.129.010,.06, con1ra Cr$ 43.730.341,91 em janeirocerto os 'hão de' encontrar.' do ano passado.' Em jane:iro de 1979, o múnicfJ?io ,ar
Pols, -o que de jeito, nenhum recadou em impostos, .aos cofres do Estado Cr$ ....
pode'aconteCer que l) � 20.417.015,08. '

"

.

,

manária mais 'anti'go de' A 'arrecadação do mês'passado foi a, maior r.eg'ii$..Santa Ca.tarina, ' glória dO' tr,ada pela Exatoria. O mapa dos últimoS anos revela
nosso Estado, vfnculo' de' semprie uma ascensão no volume de recolhimento do
união e par:tlclipAção de teM no mês de )'anelro; causada pela intenSificaçãouma grande e pr6spera das ",endas no 'Perfodo pré e p6�natalino, que !nicia-região, possa, d'$!ixar cfe -se Já 'em novembro. '

,
'

,circular por f.alta; de Inte-. - J�raguá ero Sul, em 'dezembro; ,r.ecolh�!.I "Cr$ • ',.,.
resse 4� seus habitantes. 96.423:32S,61. Durante todo Q ano, ,passado,- a arre-
Quero crer que 'o tirado oadaçJO, drçame.írtár.la foi de crs 672.380.700,83.de alarme do conhéêtdõ' Outro .fa,tor'lmportante a considérar: o Muoicfpio,e estima�

,

J:)lreto� !=�Q,� num , tlnlcQ�mi, a4l;lel�/81')', a�adou ,o' movimentonlo Victor SchmackeJ' 'te. v�rlf,lcado, nos três primeiros meses .de 1980. Houve,nha aberté a vfs§o de;tmt'�L t,à'rríbéÍTl;, com reração a,o perfodo; Eiúinento das ãnquo�,

a gente i�te,
.'

'ria��;W��j, qUe deve Sér consfderaélO,., ,.

.,

, ,.
,

EdIçIoNP 3.125- 21r102 a 27.02.8� - Preço • 'exemplar:,' Cr$ 15,00 ,:.

., � " ., ;...... .

, ,

Renascendo 'das'Cinzas

Muito obrigadO', Frei Ju�
nfpero. Haveremos de s�
gulr as suas Justas ponde
raçõe$. Deus lhe p'àgue!

,
"

,
'

I

IDe acerta ,atas pcua"
eleic;ão das Comis.õe.

M
.. ·

r, UDlCIPCIIS

REUNI6ES
MICRORREGIONAIS

O Pre$idente da JDC
Microrregional, Waldir
Bruch', revelou o $cer,to
para IS; realização' de en-

confros micror:regienais '

de 14 em 14 d�as, sem1pre
às quintas-feiras, num dos
municfpios da microrre
gião. Assim, r no dia 26, o

encontro será em Guara
minrn" dia 11 de março
em Massaranduba, dia 28
de março em Barra: "'elha,
dia 09 de abril em Schrae
efer, dia 23 de abril em 00-'
rupá e no cHa 07 de maio,
em Jaraguá do Sul. O ro

dfzio continua, ap6s. -

Bruch manteve fambérr
esta semana um lencontrQ
cem'osvereador'esdb PDS
solicitando de cada .gual 3
representantes de suas re

giões elelterals para o tra
balho die filiação, o mes

mOo com os lá filiados que
.auxiliarão na tarefa;

, Na semana que vem, a municipalidade ja
Mgualénse abrirá concorrência para· o' recebi
mento de propostas, visando 'a execução dei �ra-'

: balhos correlatos ao setor' de transportIe rodo.
viário do quadro urbano'do 'munJcrpio. Um dos,'
ite;!'fs da ooncorr�nci,a; a contratação de serviços
paflal recuI'eração do acostamenito ,da Santa Ca-
tarina-301, às- duas margens,' da Ponte Abdon,
Batista: à Ponte sobre o' Rio' Jltapocuzinho, na di
visa com Guaramirim, 'que rem determinados
trechos apresentam enormes tacunas causadas
pela ação 'do 1Iempo 6' pelo constante movimen-
to de verculos.

.

Nesta mesma SC-301, serão ex'eicu11ados tra
bàlhos de ,alargamento d'o pontilhão, existenter nas
imediações da Associação'Recrealtiva WEG.

Constarão ainda da concorrência, a: ligação ,

de ,esgotosdomiciliar�, nas vias onde· se proces�
sam 'a pavimentação sfáltlea, bem cemo, reoa- '

peamento de várias :f1l!'ss já , beneficl�dàs com Or

,asfalto, além da construção da murada de gravi
dade n'O acesso a Ponte de Nereu Ramos, neces
sária para o aterro.

Al�ga ..se

Aluga-se uma sala comercial 'oom 118m2,'
lalCarpetada, com divisões; loaliz�da n'O andar
'su1perior da Joalheria A Pérola, na rua Reinolde
Rau. Informações pelo �elefone 72-1066.

,

oose :ho
'

isco irá qDe�.......

comunitárias e ,tD'erDa�
. '

a definição qas p."
,

ç&es qUe 'O 'represerítPI
da Associáçãe leVlSirá p
a reunlão do Conselho
iretor da Federação 'd
Associações CGmerclais
Industrha'i's de Santa Ca
rina - FACISC, à realiz
-se no pr6ximo,mês,
LJages &, a criação do D
partamento Jurfd'ico
ACIJS e a Gleftnlção d
sua atuação.

Dentro, d, nova siste""ã.�
'fica de reuniãO' da Asso
ciação Comercial' e Indus
tdal de Jlaraguá do Sul,
por convocação da dIreto
ria, 'O Conselho Deliberati
vo ,neúne-se nesta segun
da-feira, 23, quando 'na
pauta, entre outras maté
rias trnportantes, o pröble-

,

ma' habitacional, em espe
cial a paralização das o

bras do conJunto' habIta
cional 'die Três Rtos do
Sul, qUe,198fã ao completo COJUNTO
abandono, enquanto a HABITACIGNAI,;
COHAB1SC tem dàdo In- Nevo expediente a ACIJ
fomaçõés contradit6rias à enviou ao presidente c;I'
respeito de leu lnelnfclo; o COHAB/S'C, Nabor Sch
desencadeamentO' de uma' linthing, solicitando info ...

ampla; campanha contra o mações concretas sobre
trâr:lsl:to�de bicicletas pelas relnfcio das 'Obras do c

calçadas dIaS ruas: cen- jun!to habitB:ßional de Jar
trais, piara a qual será con- Quá do, Sul. Através d
vocada a Imprensa e as deputado octacmo Ped'r
autoridades periciais para R'amos, soube..se que
colaborarem na consclen- 6rgão já teria contra!tad�
tlzação dos· ciolistas para nova construtora, a qu
que abandonem essa prá'- deVlerá iniciar seus trab
fica 'Irregular e que verr ' lhos' em 'J,araguá d'o S
causan(fo crescenite,s ainda no decorrer d
trans'fornos aos pedestres' mês.

Oposição também .nas
desta vez

quilas, agradando a p
pria 'Oposição, ql:'e conSi&:'

guiu cargos em quatro da
seis ComiSi$Ões, muito e

bora tenha pleiteado a par
ticipação em àmbas.
pr$Sidente, segundo o pró
prio, utilizou o oritério d

proporcionalidade, isto
23% dos 18 membros d'
Comissões, 'os quais
PMDB, 'n'O seu entender.
tinha direito.,

'

Pela primeira VleZ na a

tuai l,egJslatura, ,a oposi:
ção, representada 'Pelo,
Partido do Movim to De
mocrático Brasileim faz-se

presente nas' Comi'ssões
Técnicas Internas da Câ
mara de Vereadores de
Jaraguá ' c;ib" Sul, oJ'!)osta
mente a vezes anteriores,
quãndo até mandado de
segurança foi impetrado,
,ç:lefendendo a propolrcio
nalidade de representantes
de todos, os partidos com

,assento ao legislativo
nestas Cemissões.
boni 13, vereadores, tO

d'o PDS e' 3 do PMOB, a

oposição representa 23%
da Câmara, !portanto, com
di retto a quatro vagas nas

Comlssõ • come de fato
()oo�reu, esar dos: verea
dores AIVIaro Rosá e Regi
naldo Schiochet, este re

conduzido a liderança da
sua bancada ,por ato' do
'Presidente do Diret6rio
Municipal do Par'tido; Dr.
Fogaça Júnio,r, haverem se

retirado do plenáliio" per·
maneCendo apenas Jose
Gilberto Menel, que votou
em três das sel$ eleições.
A eleição das éómis

sões Técnicas, é sempre
secreta e polêmica disse'
o presidente da Casa, Jo�'
sé Alberto Klltzke; '''mas
estamos apenas seguindo
o nosso Regimento Jnter�
no, que é a nossa Carta
Magna". E com a retirada
dos dois oposicionistas
que, absterafT1-se de votar
a eleição foi das mais tran-

,As. qomlssôes Técnicas
que ápreciam os projetos,
proposições e mo�õeSi qu
dãO entrada ao plenári
,da

I

Câmara, ca!=la qual
formada por três vereado
res, 'Pela ordem, preside'1:
te, secretário e membrO:
Legislação, e JlJ8tI9a
Enno Janssen, Heinz Bar

,

t�l, Alido Pavane'llo; F.nan·
ças, orçamento e, C()ßtai
do Municiplo - H�inz Bar
tel, LeopQldo· Behling e

Manoel Milbratz; 'frans
portes, ,CoínunlCaçàes,
Obras e Serviços Públl'!.
cos - IViO Baehr, Arnc;>Ido
Schulz e Regihaldo Sch'io
chet; Economia, Agricultu�
ra, Indústria e Comércio-

Leopoldo Behling, J�sé
Gilberto Menel'e Ivo Baehr'�'
Educação, euHura, �de
e PromOçlo Socl81 _' ,Ar
noldo Schulz, Manoel MiI-'
crátz e Álvaro Rosá; Reda
ção de 'Le1s - Álldo Pava;.
nello, 'Eugêni,o, Gascho e

José G,ilberto Mené!.

A COMPOSIÇAO

.

"Correio· do Po'V'o'� I
"I Q�";- Bdperlor pa..: quem "".�.� meI� ...•."Faça uma assinalura- Ligue para 72-0091

" \ ,. ,

,Aulas rede estadual, segunda·feira
Cerca de 820 mJ.l oe 339 presentando será a n.o'

'

A duração mínima do' Auxiliar. de Enfermagem e
.estudántes estão inscritos ,computação do sábado co- ano letivo, para o 1.° e 2.°'

_ Construção Civil; Neste 81,
para o período letivo de 8:1 mo dia letivo. No entanto, graus foi f�ada pela s. have�á �mente o Núcleo
na rade estadual 'de 'ensi- este, dia servirá para ativi- c'refarla Estadual de, Edu-, Comum, básico a <todos os,

110,. cujo i.,fclo�. fl1aréSr dades de lazer, sócio-cul· cação em 180 dlas;,excluf-' ,cursos a nfvel de 2.0 grau..

do para o pr6ximo dia 23! tural e esportivas, além da
_

do o tempo 'reservado às No pr6ximo ano o aluno
. segund.felra. Segundo, reposição ,de carga horá.. próvas e' exames, finais, podérá optar por ,um doS,
dados extra-oficiais da 19.8 rJa, recuperação de éstu- quando ,xigidos.

,

cursos ofereci� "

UC�E, ap�xlmadarnente, dos, rél,lniões, pedag6gi- .. .

'

11.200 alunos da recta es- cas, reuni6es das Associa· ABDON BATISTA
,

fadual, dos munlcfplos ele 'ç6es, de Pais e Mestfes e Ap6s hayer sido 8séo1hl-' ram en�S. Até quln-: Jaraguá do Sul, Corupá. outras� /.'
.

. da,'por conSen,G das a�' ,ta-felra:, � aprox!nNt�am�,,Schtoeder, 'M_ssaràntlube rlêfàdes municipais e 'edI.l-" cem' haviam 'sl�o' contIr-
e Gua.-.mlrlm, Jurisdlcto- A carga horárta não se- caclo....s, em meados do m.das, cios 1,93 alunos bt-.��nados a 'éla� Iniciarão um rã Inferior a 720' horas e ano paásadO,' a· Escola' .ã-' ter8ssados quandO da_rea-
novo perfõdo ..colar., 'se estende"' de 23 de te- slc8" Abdon BatI_ pa... IlzaOli, do 'pr.ce.eo 'enviá,

A novidade que a SfJi. v8re1ro. a ,10 de Julho'e de a
.

partir déste ano a opa- ,do A',Secretarfa da 'Educa
cretada da Educação de' 1,0 de agosto a 18, de de- 'rar com o curso,de seglln- ção, pfelteánde C) segundo.Santa Catarina estará a- ze",bro.

,

do grau, nas habllltaç6es grau no estabelecimento.,
, < • ,. ,

• •

"

J'>':L.. ""'�-, "_,-,,'>:,,:,' _". ,:':,., ':
11 I

Ontem as m�n to-

ílt.',Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




