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ANO LXII JARAGUA DO SUL '.--

Abrindo a' PáQinq
fieios da' Pr.evidência
Social. Foram também
alterados os artigos 48!
51, 5S e 95. Imbor.a o
decreto, ctOm as altera
ções, seja cfallacfo de
23.2.81, elas valemi a

partir de V" de Janeiro
deste ano.

'

Os �reze vereadores
que compõem a. Câma·
ra de Jaragull do Sul

(10 do PDS e 3 do
PMOB), passaram a, ga
nhar, 81 par:U�\de janeiro,
a bagatela c:t& •.•.•••• •

Cr$ 30.864,00 mensais,
dos quais CrS 15.432,00
co""o parte fixa e Igual'
valor como parte varill�
vel. E pará abril, ,de a

cordo com os ganhos
dos deputados esta..

duais, atualmente em

· Cr$ 205;000,00, os edis
terio novos reaj�tes.
Os daputados' passarão
a ',perceber .... " . ; ... "

Cr$ 263.000,00.

Os 'novos heränes 'de
atendimento ao JKÍ"lIce
definidos pela Empresa
Braslt&ira dê Correios'e
Telégrafos, vêm contra
'riando multa gente em

Jaraguá' dO Sul, que ,tem
reclamadO contra a me
dida. Os Corr&ios aten
dem, em: dias de sema·
na, d� 8 às 18 horas,

Os bancos, enl'todO o ininterruptamente, aos
País, encerraram ontem" sábadOs das 8 às 12 e

,sexta..feira, no horllrio aos domingos não há
Il&bituat, os seua expe- "expediente. ISISO tem di
dient�, reabrindO so- ficultado que até mesmo
men,te às 12 horasl d, aSsinantes nossOs rece-

·

quarta-feira _de' cinzas, bam o CP nó sábadO, Só
após o. carnav:al.' Os o recebendo na ' segunl
cheques depositados da ou ,terça-feirai, ape
onlam, aferta o Banco ,sa!r das Inúmeras ges-
Central, -somente eSt� töes da redação junto ,a
rã� aptos nal quin,ta-fei- admlnlSltraÇlo dai Agên.
ra. cia local que, embora

SOlícita, não tem conse
guidO acabair ClÓm a a,.
nomana. Mas o Jornal
paga pelo serviço pres
tado religiosamente em
dià. E ca reÇÍpfOlea, 8'0'
que parece, nãO e ver
dadeira•••

Apó� ser desativado
em

-

f&verelro do alio
passadó, o Servi90 Cte'
Oespert�dor c;I� Tel�
deM vOltar a"lunClonár
a partir do $8gundo se
mestre deste ano. A em�

presa esfá criando mats
uma inov�o inédita no
mundo, que é o cJe.sper-
'tador automático, orKI'e
o próprio usuário pOde
rá ,programálr a' hora
que quer Hr' acorclado"
sem Interferência da fe
lefonista.

'. Esboçou-se, na Asso·
ciação . Comerciill e In·
dustrial de Jaragull �o
Sul, a deflagração de
uma campanha de cons
cientização aos ciclistas
para que não utilizem
alS' calçadas, destinad�s
aos pedeStres. Comi a
-anunciada cri8JÇão da
Guarda Urbana, que
ninguéml sabe quando
será ativada·, ãpenas
"quandO o Estado dis�
por de efetivo", a Idéia '

foi abandonáda. Seria o
caso de algum, clube de
serviço comprar a pa!
rada e partir paira, a bri
ga. I� uma sugestã'o vá
lida para ser revista.

.

I
..

Decreto 'de Prefeito
Victor Bauer, considera
como "ponto facultati':

.

vo"� o segund_9 expedi
,nte (tarde) de .terça
·feira, dia, 03 de março,
dando oportunidade aos

funcionários dO Munici
pio unirem'-se

.

as' folias
momescas. /

Os postos revendedà
nes de combustíveis fun
cionarão . no�malment� Deu lern A Notícia, de.
no carnalV.l, informou o 25.2: Quem também es.
Conselho Nacional' do té alçand'o VQo comi o

Petról�NP, que jll a· pensamento 'colorido
nunela novo aumento voltado para uma possí
da gasOlina,. atuálmente vel vaga eml 83 no Pal�
a ,terceira' mais cara cio cio Barriga Ver. é 'o

mU.l1do, _uplan� ap!- sr" Páulo Ba�r, více-.
na� (pelo Paragl:lai e "Presldiente da Erusc.
Uruguai. O feriádo de Esquema' cte Bauer é
carnaiVal, dia 03 dê niar- com base na JDC - Ju
�, terça�feira, não está ventucte Democrática
Inclufdo na rélação d� Cat�lrinense. Espera, •
�sete feriados narcioliai$ vide mente, apoio do
em que os _poSt�fe. pai, IctorJBauer� q!-le é
dlam. O' horário de a·

.

prefeito de Jarag,uá. do·tendimeniô:será normal. Sul. Oetaeílio �ro Ra" .

ou seja,
.

das 7 às 20' ho- mos, deputado eleito
ras. pelo V(lle do ltapocu,

olha o ensaio .. nadla
,

fata'.
o segurado que, após

ter-se
_ aposentado. pór A rodovia SC-30-1" em,

tempo de serviço, ou construção entre Nereu
idade, voltar à ativida� Ramos ,ai Corupá está
ae sujeita ao regime. com seus trabalhos em
previdenciário ou nela ritmo muilo lento. O seu

· continuar, quando -dela leito aluai; no traÇ'aido
se afastar,' teré direito original, em virtude das
a receber apensa o pe- fortes chuvas,' estll em
âaíllo, nlo fazendo Jus a estadQ deprimente, em..

gU�laciuer outros bene- bora com SeIxos. A Ién"
�08. � o qué éStabé- tielio d�s trabalhos Já
Iiêe a nova redação da· provocou '8 intervenÇão .

dài �unda.feirá" d'ia das' autoridades coru-
2.3, �o praa(�te' da I, paenses )unto..aos ór-

. ., R�ltút;»lica, ao art. 27 � , gãos col11pelentes, para .

'R,Ulam�nfo dós Bene- que' sejam agilizados!;
f ,�;<'_:;_

SEM,hNA DE 28/02 A 06 DÊ MAA,ÇO DE 1981
es = SE "5)a"a:"

quer novos' médicos -credenciados Btook ensaia vôo ao pp
pelo Ina,mps I

Os desentendimentos in- I gora tudo está se restabe-
, 1ernos havidos com a elei- tecendo", afirmou.,

"Mesmo que o credencía- slção oritioou severamente -ção da nova mesa direito
mente die novos pro"isslO- as distorções na cobrança ra da Câmara die: Verea
naís esteja suspenso, se- do Imposto Pr�ial e 11er- dores de Corupá, -que orl
gundo söube-ee, é nec,es, rltorlal Urbano - IPTU, ginou numa decisão ,es
séria uma ação firme de cujos oomento8 fogem to- drúxula, através um "aoor
noesa parte, para ,que ( talmente da realidade in- do de cavalheiros" em nné�
seguràdo possa usufrult flacionária do país, que é partir" os vinte, e quatro
dos benefrcios a-que 'tem ,altfssi tingindo em a.1· meses de mandato qus res-
dlrelto aqui mesmo, não gu 129 e 238%, tam aos edis à trêa presí-
precisando recorrer a ou- co ç ao 'preço co- dentes (Errnfnio Moretti, o
tros centros para ser aten- brado no

,
ano passado. E presídente átual, Álvaro

dldo".
'

num comparativo, acres- Ottomar Pett e Ernesto Fe'
Lembrou José Alberte. centou que de 78 a 1981, lipe Blunk), podem tomar

Klitzke, que �,AgênciÇl de os impestos cheqaram a outros rumos, danosos a
INAMPS die j Jaraguá de aumentar 1.600%, um Vier- estrutura do partido gover�
Sul é uma das que mais dadeiro labsurdo na sua 0- name:n�al corupaense, que
arrecada em Santa Catari·

.

plnläo, pois \muitos não tem cinco dos sete verea
na, porém, o' retorno em, podem pagar e as reela- dores com assento ae le-
benefícios e ,atendimento mações são gen�ricas, gislativo.é' -

homeramente despro- prmclpelmente quanto' as r'
poretonal. 'por outra! a ar- taxas, cobradas· e . algu- ocerre que o vereidor
recadação do INAMPS em mas não efetuadas. Ernesto Felipe Blunk, que
Jaraguá do Sul e duas ve- A burocracia excessiva se julga �rafdo, está en
zes sup,erior aquilo' que na' Prefeitura Munjcipal de saiando vôo ao Partido
aplica no Municfpio, dai Jaraguá do Sul, 'na obten- Popular, tendo' inclusive
um motivo justificado pa· ção' de d:Qcumentos, foi sexta-feira participado de
ra que tenha realmente outro ponto ressaltado pe-

.

reunião com o Senador
novos .médicos credencia' Ie ',�Hder", que adota uma Evilásio Vieir.al, principaldos para o atendiment9 filosofia com'piet.amente, a- articul,�dor do PP em San�

.' ESCOLAS
aos seguradOS. náloga a empregada pelo Ita Catarina, juntamient,e
IPTU - DISTOROAO Ministro da Desburocrati- com outros Hderes, visan-
q vereador Ifder da opo- zaçAo, Hélio Bel,trão. do a formàção do partido

em Corupã. Embora o pró-
Feri:. outros 21 prio vereador �firme que

d não pl'1etende deixar °

aproya OS em .

PDS, a verdade é que eSr-

Estüöos ocTäis :fã' descôriléfí�e
.

com a sl
" tuação atual, ßão lestand?

A Fundação Educacio- afastada a hipótese d� e

nal Regional Jaraguaense _

ventualmente, tra�fenr-s.:
(FERJ), realizou de 20 'a '_a �utra agremiaç�o parti
23 do corrente o segundo däna.

vestib,lll'a,r na sedie da Fa-
O Prefeito Adelino Hauf-

. culdade de Estudas So-
te, diz-se alheio a reuniãodais, para o preenchimen- do PP havida em seu Mu

to de vagas. No prime,iro 'nicfplo 'Ie, éomentando o
concurso,' em meados d.e
janeiro, 42 candidatos ins- ,episódio ,da divisão da, pre-

creveram-se para o curso sidência em três perrodos,
de: estudos sociais, no en-

cada qual de: oito meses,
. ,afirmou ter sido a formatanto, -apenas 17 fOliam
conciliatória para àpazi-aprovl:J.d'os. \

,

_ Fin.QImenta a ponte em E no vestibular dest� fi- guar os ânim?s. 'Mas a-

-

'

nal einrcio dá semana, osGuamiranga: Cr$ IS milh.ões 21 Inscritos foram aprova·
, dós; com média: global 2.

. O Departamento cfe Es' de Guamiranga, Interior do
.

São -etes: Maria Terezinha
Iradas dê Rodagem de sta. munlcfplo _dé Guaramlrim! Lenzt, Janice Maria Gal
Catarina (DER/SC), assi- com 100 metros de ext-'"" van, Celso Antônio Frit-
nou contrato da ordem de são, 14,15 metros de lar- zen, Alcir Mario Traivotti,\ Esta semana, o empreCr$ 829.300.000,00 ct8stinai. gura e 3,20 metros de pis- Salate Terezinha Ab�eu da sariado' que· compõe o
do à execução de terraple- ta. O valor do c'ontra,to é Silva, Juciara Barbosa da Conselho DleliberaNvo da
nagem, obras de arte coroo. no montante de. .... ,. . . . . E'onseca, Clarice M. Bres· Associação Oomercfa,l e
rentes, dlrenagem, palVi� Cr$ 14.844.130,00, c()rrén- san, Annegret �auU<!e:, Ed- Industrial de Jeraguá do
ment8ção asfáltica 'e ser· 'do os recursos à contai do son Müller, Márc'ia Inês Sul, debateu assuntos da
viços complementares na projetp "Construção de Franzner, CI8Irice Otma área, quando foi feito um
rodovia SC-438, ,treello Rodovias". F'ranzner, Ivo Pereira, Wil- lexame retroSlpecnvõ ä'EHq
São Joaquim..Rio Lavatu· 'O Góvemador Jorge son Lufs Reltrin, Cléria do o trabalho des,envolvi
do, numa: extensão� 31,3 Bornhausen cumpre, desta Sueli Stinghen, Wilson de do visando a construção
quilômetros. forma, nova promessa, rei- Oliveira Souza, Angela do conjunto habit8lcional

, O, DER/SC assinou, ,tarn- ferada,em Palácio '8 nas Corrêa Gayoso �eves, em Três Rios do Sul, nas
bém, cOntrato para � cons.. visitas qUe efetuou na m.i:. Marcos Zanghelini, Magali proximi�ades da firma
trução de uma! ponte em cl"Orr.egião do Va.le cio lta· Janssen, R,e,inimar Tribess, Waldemar Rau. As obras
concreto armado sobre o pocu, em viagens de ser- 'ro Paulo Ci� e Rol,and ,desse conjun'to já fora,m
rio Itapocu, na' localidade viço. / ncisco Bublitz. r,einiciadas Ie: a en�idade a-

As, aulas da FaöuJdade c9mpanhará de perto o

de Eßtudos Sociais foram seu desenvolvimento, ob·
iniciadas quarta-fetra,' dia jetivando dar todo i8l1?0io à
25. nova construtora para que
ADMINISTRA'OAO a obra não venha outra

/

Ainda está-se. no ,aguar· vez a ser paralizada.
do do parecer favoráVlel Ä., Associação, igual
para a consolidação do mente, "procederá Ia uma
segundo curso 'superior na nova pesquisa sobl'ie: a

Ferj, o de Administração questão, para I�antar as

de'Empresas .. A,Fundação, Ireais necessidade de mo·
no !procesSo enoaminhado radias Iem Jaragu� do:Sul,
ao Conselho Estadual, de para ql,le possa,_co,!" ISSO.,
,Educação, enviou jun� pleitear a consltrução de
me:nte o projetq de cl,J'rsó! 'Cll-ltr9s núcleos' reslde�
um dos requisitos do pro-' clals em nosso Municfpio.
cesso, ê o CQnsel]lo b,aF

,

xou diligência, prontamen
te

.

atendida pela FERJ,
ainda _não aPreciada Ip:e.lo
CEE, que a analisarª �
postijriormente re.rt
ao Conselho Fed;enal, die
Educação para o par,ecer
final.

Kfitzke

Ressaftando a necessi
dade de credenciamento
de novos médicas em á
reas ainda não atendidas,
o vereador-presidente da
Câmara de Vel'1eadores de.
Jaraguá do Sul, José AI
berto Klitzke, aoresentou
esta, semana requêrlmen
to ao Legislativo, aprova
do, solicitando ao Instituto
Nacional de Assistência
Médica 'e Previdência So
cial (INAMPS) ,9 oreden-.
clamento de três novos

médicos; par81 as áreas de
o�t,almo'làgia (olhos); uro

logia (rlns). e neurologia
(nervos).

�

O Presidente frlzou a

necessldade, justlflcatidc
existirem estes profissio
nais lern disponibilidade
na praça. Atualmen�e, .pa-

.

ra lexames nestas áreas,
os segurados têm de, n,e
cessariamente" desloca·
rem.-se a JOinviJJ.e, ocasio'
nand,o d'ispêndios

.

COJJl
traflSpOJ'lte, alimentação e

perda de tempoi em alguns
casos, die'um a dois dias ..

Ni'imero 3.12�

Hauffe acrescentou ,in:
clusive sua pretensão de
dar oportunidade aos três
presidentes de assumirem
o 'Exec,u�ivo Municipal,
pois, como tem -férias -a

gozar, a Prefeitura, na fa.l
ta, de um vlce-prefelto, '

cargo que era seu antes
do falecimento de ringel
bert Oechsler, será entre

gue ao Presidente d81 CA- -

mara, . de acordo com a

constituição. .Porém, dls
se, tudo dependerá dl:!s
ctrcunstänclae e do' rumo
que o oaso tomará, acredi
tando, no entanto, .que Cl)

"acordo de cavalheiros"
firmado verbalmente sej.a
obedecido, apesar de Er
rnínlo Mor,etti ser, de fato
e dê ,direito, plleeidente

. até o término da atual Le-
.

gislatu,ra:

Duas novas escolas es

tão, em construção em Co

rupá. Uma delas, a Esoo-
1,81 Isolada de Itapocu Ha!)
'sa, que substi�ui o' prédio
atüál, está: sendo censtruf
dll em

"

convênIO com o

Estado, que repassou çr$
�70 mil, �endo uma sala
de: aula. O seu'custo reàl,
embora ainda não estima-

.

do, ultrapassarâ ao valor

repassado e será ressarci
doo pela Mun'icipalidade. A
outra, a Escola Munj,cipal,
é nova, com 'duas salas de '

'aula, n;8I- rua 25 de Julho,
'

sem denominação. Os re

cursos aplicados �m sua

construção 'são in:tegrais.
da Prefeitura, aCl'1edltando
-se ambas estejam concluf
das em 60 ou 90 dias.

Ä.viso �O PliblicQ

"O BANCO DO e�SIL S.A., na condição de"
eX!8Cutante do Serv� de Compensação die Che
ques e 'Outros Papéis, comun.ica que, em decor
rência dos feriados de Carnaval, os depósitos efe
tuados c'om cheques, nos dias 27.2.81 e 4.3.81,
poderão vir a ser liberados so�'te at:»ós a ses
são da devolução da CAmara de Compen$ação,
a íer realizada no dia 5.3!81".

Nova pesquisa para. detectar a
. carência de moradias

Nova ambulância
/para' M,as.saranduba

chai Deodoro da' .Fonseca,
. Barra ,do

-

Ri'o Oe:rro, Rio
da Luz e Garibalói, que o

correm frequentemente; o
casionando uma séri,e: de
f,ranstornos às indústrias
ao comérc.io e ao povo,
,de modo geral.

JURfDICO
Com atendimento as

empresas ,-assocl�d'as., às
segundas-teiras, . das' ,14
às 18 horas, confirmou-se
a criação do 'Departam�n
to Jurfdico, que terá o en-

/ c�rg9 da .pra. C�lj'a Cenna
Gasch6 'Cassull. 0- Depar
tamento Jurrdioo atenderá
:primordialmen.te nas áréas
de direito- tributário, direi.
�o trabalhlstà, �irelto co
mêroiallsoGietário ,e ditei-
to civil.

'

Na Superintendência Regional do INAMPS, pre""
. sentes o senador Lenoi'r Vargas Ferreira, presidente do
Diretório Regional do p'OS Je o secretário da Justiça,
Neud'y primo Massolini, foi assinado o contrato· dei doa:- ,

ção de ·uma ambulâneia 'à Prefeitura Municipal de
Massaranduba, r�presentada no at'o pelo seu titular,
bávio' Leu, Ip8lra quem a contr:ibuição, do Instituto "se
rá de grande- valia para o meu 'Munfcfpio, que não
dispunha de 're:qursos' pata a aquisj.ç�o de Um vefculo
tão necessário à melhoria do 8Itendimento méd'ico à
comunidade" .

,,

O senador Uenotr Vargas, na oportunidade, ,res
saltou que "atos com<;) o que, �tamos 'presenciando
são -realizados aos mUl_1ai"es no' Pars, pols a Pre.vidên
ci,a Soci�l, apes8Ir da InJustiça que muitas vezes, prati
ca contra ,ela, tem prestado grandies serviços no cam

po, social, atendendo brasileiros. sem recursos p�ra ob-
terem uma aSisistência 181té mesmo pl'1ecária",

PROJETO' J:ARAGU�
Durante o mês die mar

.ço próximo, ó Centro de
Treinamento do SenaL 'de
Jaraguä do Sul, pragra
mou para o Proj.ete Jara

gué, a abordaglem,dos s�
guintes temas e dias Be
suá reallza�Ao: "Adminis·

LUZ traoão de Cargos e"Salá-
Ä lentidade enviará off-

.

rios", com o Professor
�

cio às Centrais Elétricas Gilb/erto Dias, nos filas 11

<:fé 'S'Mta C8ltarina-Celesc, ,a 13, e, "Prooutlvidad�e l!,,
solicitando !providências dusrrlal", a cargo do Prof.
para �anar o problema, das ... Aptpp'i6 S�Er:�P.o de, J_a
cons!antes�. guedas de Ie".· !$:�Ilaj �g:4P.�r!'9ao de 23,;\.
nergla no eixo Av; Mare- �26 de·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POV!O .. Jaraguá do Sul

, .Iniversariailàs Nascimeltfs� �

Dia"Os creireYerefro
_ ",aulo, filh,o de., Paulo

"

,(Marisete) �amos

Dia 11 de fevereiro.
Edenfsio, filho de Egon
(Lori) Schroeder ,-

I?ia 12 dé i�lro
, :Eduardo, filt.Jo (fé Ma:ü
,r'élio (Marllene) Maurer

.

DI� 14 de fevereiro
CIªudemir, filho' de \/äl
miro (LeonHClla) Wosniak
,.1 " ! ':.. J. " : I .;

�

Dia 15 de' féverelro r_ "-

I

Oscar, fil�ó de José '(I ra
,ç�ma) �elarminoAlberto, fl1l1:o �dé Rud'i
"erfa rT<e'J'léfa)�anfng

"

IDJa 23 de fevereiro
Uoslane, filha de. Guj<fb

,

(Anita)' Reinke
'

$imone, filha de João
(Melãnia) WitKOsl<Y" �':-

SEMANA DE 28/02 A 06 DE, MARÇO DE 1981

* * 'Travam08 di'a destes

!;IR!' gostoso bate-papO,,� in
form�l, cem Q Agent, do
S�I .de Jeraguä do Sul�
A«;temar. lotin 'FFas&flto;�que
nos relatou as' l8itiVidades
durante, c- ano' passadio e

os plan_9s .que pr.etende e

,xecu�r .em 81" principal
mente, no campo asslsten
clal e esportívo. Na pauta
ta.m�é1:l1, nal -preocupäção
quanto. ao anunciaG:o con
fj�co,id�, reeursos destlna
(lQ�I!lO'��i, r:Sen:aj, êesc
Ie· Senae,'1 orlados por ini
ciat,lva�dos empresérlcs da
indústria e comércio, e re=

cclhldos mensalmente na

guilBi ido INPS, para resqa
�e ,(:test"débitos do Institu
t9 para com a rede bancá
ria. :Tal como o Frassetta,
não acreditamos que �o

gOveroo-::t0me �ão antipáti
ca medida, em detrimento
d,e 5inllhões "deI fbrasilei.ros
que' se utilizam 'de forma
(Jlireta ou iodirfelta dos ser

viços d�as entidades.
Seria realmen Q! cú lo!

<*'

*. Parà r.:eflet-ir:� '.S� ...V:P7
cê, não lpuder 'ser, .um ,pl:
nneirp no;:topo'd:a RQJLn�
seja um arbusto' no vale
- mas seja o melhor ar
busto à margem do rega
to" (Douglas Malloch).
\ !" 'C**)

c

,_' �� PP.fl a�,o� ,do, 9,oye'r,na-, '

ct�r_ Jºrg�, K9':l��{"re�r�,
ti�lJfJen, o, dJ:.. ,.. R9�e;gp
H�,�k.� : F.�lh� fpLpromoy:i;
do, Ipor mel1ecimento, (fã
C9marca de Túbarão par�
a Comarca de Guaràmi
rim, substituindo , ao dr.

�aIY�9_ N�ry dac'ri, juiz ti

tl!Jlar,! também
.

pronlpvido
,Rq,r, ,m�'recimen�o. 'A 'Co-

,
marca'd-e�;-G'uaramri'1 in '-faZ
p.a�, c:l� 7'.a-Ciréúnscrição
Judiciária, com

-

-sedê -em
J..arfl,g,uá . dQ, $ul: -Bem :vin
do' o' novo' mag'isti'àdó à
socie�a�e: d� \Í',all���� ll�-'
pocu"

' "

" ,'Em, 9�a,lquef épOcá.'
em q�alql:l&r eSraÇão, óS
:preeenies' dà 'i.änznaster
caem ,no góSfõ e 'nó re.:'
qulnfe' dé' cada um. Vo-
,ci"sabe,

' .,

,-
,

... � ,

í':-a"'n'iR,a' s :1 8 r:
Av. Mal. Deodoro',364;
Jaragua do 'Sul': SC
\.,

..

• ... l\ '
.. ,,'

�:

Mate ,as, '

Sa'udades,' ·;�:II ��
��,

�artéíhaús
_.

,

"',. t Ih <:f ::,:
� pelo telefone 72-1553
Restaurante
Uisque,'a, , " ,

: ',1.
,Piz,arià/Lazanhas, "

e Confeitaria .',
GARTENHAUS-: "

,Ge�úlio 'Varg�$, 847'é,;.l,

ETERNIZ� OS BONS MOMENTOs
'

·L

�. ,','

-:--------

,lie.lell.ala l••ill••
Decorações para casamentos - De

,�ol'ações Rara Igrejas � Decorações.
',� 'para crubes I ArranJos para festas -

"Plantas["örliam�ntals e BuqU�s e}Í1 G:e":
ral.,·,

-
- --, ,

, .'

FLO�ICULTURÄ IMPERIAL,
"

Rua Relnoldo Rau; .628 _; Jaraguâ do
- �r :

Sul Se., J ,', ,,;:> :
' ,

--

,t" ..,_,.:Jd:- �'"
, "

Atençlo: Nlo temos filiais'

'(!� "O·S. I aQrade. e
"8e sente 'hon"add rent" to
'mar conhecimento de 'Que
<apagadas e mal erscrirtas
t;rôniça:$ 'do, seu hqlT.)jlde
escrlvinhador, têm l'nereci
do menção jornanstlca no

Dlárlo Ie no Jornal de Pe�
�rópolis, bem

.

como no

CorreiQ do. Povo, de Jàra-
_

' .J_ )"' f:.:' o:. ....\<

guá ,do ,SUI,.Sq, ,a'tavéS as

'penas brilhantes aos jor
nalistas Lord Jim, P'etrarca
Màr'anhão; Victór SchmlS-
eket Ie Tito Sanitas". Para

quem nãp sabe, ,�stê,��ná�
decimento parte da cidade
de Itaocara - "Cidade
Culitu.ra'�, no Estado do
Rio de Janeiro, da"Acade
mia ltaooerense de Letras,
da .ouat é diretor 'O ex

Prefejto. ,da, ciclape, dr.
'Carle.8 ,Moacyr .de' Faria
Souto, ,o �r,. ,CarlJnl;lo,sl
para O�, fn�·jfllQ.%. ',.1;;--- "'.Ií,,'. 0

T. ·�.I ... l� 1

* * 0_ sr. Wilson Gumz,
diretor do Frigorfflco
Gümz S.A., de Santä,Luzia,
lalcompanhado do V1ereado'r
:AUdo Pavanello, estiveram
'esta semana: no' Braslil
Central,.;também em Brasí
lia, rrafaiíc(o aos. lintel1es�'
ses da._ .empresa,' �c!Jjos
produ�o� a cadal dia artin
gem novos mercados con

SUl'Qi�pres.
, ,

,

-, ,(**), �

I
: ',J (**) L'

* * No dia 26 de' março,
última quinta-feira do mês,
de acordo com os estatúp
'tos, realizar-se�ão as elei
ções no Clube' ,Atlético
Baependi. Haroldo Rist.ow
o prêsiden,te atual, confes
sando-se cansadlo, confi
denciou-nos. sua ilFl/tenção
de passar o· bastão piesi ..
dencial à outro, porém,
não esconde sua :preocu
pação em encont,rar um e

lemento certo, 'com dedi

cação, Ipal1al dar continui
dade âó trábalho que �em
sendo e�ecutado. RiStow é
'p'résidente,

-

cftj "äzurra':fá
pôf'düas geslões��pdftiiH
to,' qUátro '7ários à 'Yésta' do
glorióso àillrr.a. p••

" -,�,_,
. ", -'(**r' _,\11'

'

�"II' r. ) .......,,;..

Calce e. vista-se melhor
neste verlo com a ,

- Cinderela., '_

Quatro roJas, 'para me

lhor servir a dlstlr:.ta cU..

enteia, duas na Getallo'
Varg,as, uma na Mar.
'chal Deodoro, em Jara
guá do Sul e ,outra- na
rua 28 de Agosto, 2.177
(Guaramlrlm).

'

,
-

CINDERELA
a melhor opçlo para a8

compras de verAo.

�* 'IEm ,NerEtu f{amos, ** )pre�8s '"à reuAião�: *" A domàdo� Déi
cenfihnado ' o' nome ,dO do Rotary Club de' Jara-

'

des, esposa do ver

d�portist� Renato Dema- guá terça-feira, à noite, o -'Ernesto Felipe Bfunk,
the para a presidência da 'Sup'erinlf�ndente Regiona' Corupá, recebeu cump

Sociedade SpoJ'lt Club Es- do�INAMPS, ,Auguso "Par- méntos pelo seu natalfci

trelia, eleito em assem- .eias, fE!llNey (ilunharUsbea dia '19. E oomemarould

bléia ,I1eaUzadia domingo. do CeRtro de Recupe'ração piamente, eis que os am

A etíretor-ia 'cümpr-irà man- do Deficiente' Ffsioof que gas residem agora, em n

dato d� um. ánO': Deseja- palestraram sobre as a�i..: va 'mo"adia, desde o últim

m9,s uma feliz gestão ao vldadessoa á'reaí a que' es- final-de--Sß_mana. ,t:

"v,érmelho :;e branco" de tão ligados.
Retorcida'." '·.�,t-\," , �:'

(**)
... ',--- - -

r ;'I,,':l :J�.
* * Logo mais à tarde,

é,sfil,remos presentes, parti
cipando das -soíentdades
de encerramento do ano

ésportlvo de 1980, do Grê.:
mio 'Recreativo Jarita, 'em

.Itapócuztnho, quendo na

oportunldade uma bonita
festa ser& desenvolvida,
ó,omemQrando a'�vidame,,
te a conquisfa ,do tftul�,
nas

- três categorias, de;>
,cjJmp�o"J�to da 'futebol de
salão, no ano palssado. A
Tupy, de JoinvjUe; será a

adversária dia Jarita. Gra
t.os- pelo convite r"

,

'(**) ,

* * José Venâncio P,erei�

ra..'Jdnior e FanÍ.fIia, lex-ge,
!�te ;<t.� �Be�ç. I�m Ja�aQu� .

ffo Sul, nfo-podenao "des!- J
** O jornaliSta e amigo

pedir-s,e jpessoãlmS'nte de presidie'nte dài'''Associação
fodôs os se'us ànligas, em

' dos Cronistas' 'Esportivos
virtude da sua promoção de Sanfa Catarina, Gilber
o faz através da: colunall co- tO' Nahas, foi outra vel ré
locando.-se � ,disposição, conduz,ido à pl1e'sidência
na Inspetoria d'o Ble'sc" na da, Associação dos' ex-,
Cap:ita,J..do' 'E-stado,; -Combatentes' do Brasil

(**) Seção de FlorianÓpoHs
com mandato ,até fevereiro
,de'1983. Cumprimentos!'

, t � •

.

-

*'*-'Cúmpi'i'rri�htos"à\':Cli
r�tóriá," ácioHi'sias "'Ö' 'f�'nl
�ciOn.árfós de Y'J\ Nótfcia''',
de"Jóinville, 'que "viram
passar, 'If�rça-feirá, õá 58
anos' dê fúndaçãõ desse
vibrante mäfutrno.
,

..

_,
..

>O:
" ..

I

(**> '_ ".r

'MIRANTE -SOCIAL. �.

(NOS�� �ENTE • NOSSA TERRA � NOSSO MUNDO)
,

,
(Equipe "CorreIo do Povo")

--�����'--- _/--�--'------�

Ard;,1trSàr� �w '-;- �..

" ,Srél;. ,,Fn�1 ,Fl��r:', .

'

,

;'
Sr -. Martlß�o up';!é ;t;I�'ÓI'!
Sra. Ingrid Radünz
Hornburg ,

,

Fernanda, filha' de Nor-
.berto (Sibila) ,Emmen
doerfer

,-,(�ra., Ir!s ,M�ire, Krãu'�e
Bartei" ,l, ,', "

,

Terezâ 'Lenh�I1t Frán�iés'-
chi

'

Cláudio' MáffezioJf{ !

,v,�e eecnta F.ránoeSchi
Antônio, R.., <fps;'San'fos"
em Joinville '

,

Dlà 1.0' ele màfço::' :

, Leonrsia Cisz '
,?'.

,

,Sr. Victor Bernard�s Em,
,

men'doé"ér ' , J ,-

Sra. Paulá BaeúÍnI�'
"

Sr. Os6rlo José Schrei-
'

- ner
, Dia 16 de fevereiro ' ,,** O I�mpresário João'

Sr. Ronivaldo I
HoffmaJin Cléber, filho de Elói" LÚcio da Costa, Governa-

,_,
Sr. AlfJ1�do Blan.k

'

(Gilda) ZavariZie dor., do 'Qistrito. L-10 de
.

Sr. fEdson Orlàrido' ê ,-! ..
' : , ,< Lions Internacional, parti-

Müller " ., Dfa 17 d&,fevereiro çipou quarta-f,eira ,da,en�

Sr. Waldem(�r" R�e'ck " \ -

Warlter, filho de Walde- frega da Cama Constituti-
. ,Sra.�, Janete 'Gnamko\lIr < mar (Leoppldina) Eger '(a 180 L.ions Clube São Jo-
Dia ,02 de março " , Lurs, filho de ,Idlarrcio sé,:- 'municrpio,'- integrante
Sra. Marize Uanle Mars- (Nair) dos Santos da G'rande Florianõpolis, o
.chalf Schültze, 'em JOin- _' ,. _, _

teroeiro' clube cOl'Is,ti�ufdo
ville

'

DI&' 18 de fevérerro' desde .a sua, ascelilsão à

, "csrU'rfWtl�!?ir,�arh�fti9, em.. Cassandra, filha de .:João ,goV1emadoria. Demais élu-

_
,

,_ (lr�cnda) Oechsller .

bes fúndados: Abelardo

, - .sr. JQãO, Giro_lia; .na-Bar- Du'ce, filha de Paulo
Luz ,e-Gaivão, no oeste do

ra do Rio Cerro-
. JPau.la) Pakuszewski Estado. Realmente com a

,Sr. Pedro Baeumlle "Carlos, filho die Acácio
bol,S! /toda" o GO�ernado,r!

,_Srta. Marileoe, ,Malheiro (Isaide) ele Melo
'

'

,(*'*) , ,

\, ,Wil.so,n_Schmitz' Maria, filha da Fernando
Sr. Almir Zanghelini, em (Maria) Gesser
S. Ben,to do SuJ . , , FabianQ, milo d'e ,Arildö

_Sr.a. l-ara Ballock .Vargas' ,(Laurita) Bison'i,�' C" '

'

Wandér LuIs Buzzl, Vãn)a, filha de Ademar
Vilmar Maurfci'O l{ék�e;id (l-Ianelore) Lange

.

OI,a,,�3_ de. ..plarçq.' /
,

Sra. C'ana Albus
'

,

Dia 19 de ��irO '

Sr. I;rn�sto Srlva
'

Adriano, fifho de And'r,é

�láUdfO, filho; do caSaI ,.' (Roseli) Lares ','" ,,'
,

.
r. ç'aytqlJ ,(Magda) K,a:- . Giseie, filhS! de José

, .ram. ,em, Cur,iti_b:a' , (Norma) Torres
"

, ',Sr. •.
'

Oldair 'Dal'RI; , M:á . f"1
' . � �

r.ela, I Ha d� Glerhardt
lucimar Fusi

, ,(V�ra) YOlkmann
,eeª-triz Mehler, �

\

Srta. Andréa" JlälqueUne Dra' 20 cfe, fevereiro .

,PrqdUhl' , , George, filho, die ,V''·I .....:a
..

r'DI.04_'�' III

.'-yv (Marilene) de Freifas,
Sr. Car'os Àutzen. em A�exandre"filbo <IIe' Egí-Co�upá dia (Alandina) 'Bemol.otti

. �ir ��n,�Çip �°9..�riO�, ß,�'; /,\triz,.filho -de Atriz: (Mar-
,

'. ,cla) SchölembergSra. Márcia Mara Ho'rst Marcolei, filho de Altar-
D��ize,: f,ilha I

d:e, Dorval
." dre;�. (��!<;p R01J1u�Ido(Jutte) Marcatto ' Dorrldo, fIlho -de Harol-Sra. Lonl Hornburg do (Lucila) Jarsen

'vo Ristau Júnior i'.Tafsa, ,fil�a. ,die r FláviOSimone T�reslnha Sch� (Evanir) Maffezzolli
.

D':�Z. ma'_

'

Laércio" filho de frineu
'YV

" (Udia) Weiler -

'

Sra. EHsabeth 'vieira' ftoQésio, filho, �Ie: Wal-
Sra. Iris Lange Engel- " demar (liga) Müfl,er,{"
mann

'

,

,�ra. Lúcia, Luiza A'- Dia 21 de,�reiro.brecht A'
,

h é
' tanos, filho de Nikol;..

nog rio 'Jackson Ra- "

.: dQ ,(AdeUL$.ch�'çf,�.>.n, '

éluenz / ,.

João At�es Pereira
Inês Focri'
Máriá Sueli Raldltke

DI. 08 de março
.,

, ,Sr�..)�{�ora Lúz�, ém,

Curitiba
�,

", ,�. ..'

Sr�. eJuliana K. V. Couti
nho,

"

Aldo Mannrich, em, La- ,

,es-, "

"

�na C'á�dle, filha oe li.
tiierato (Hilda) Ronchi,
em Joinvflle

, Almir L�inski
_ :tA_s f�1ipltSIÇõ�s da co

�una aos a:nlv�rsariantes'
da S$mana". .,

, " '1 l' � '.�, 'r

,_ r ,�pr�en:tel� ;�om Jóias e _as mals finas sugestõàs-

Ida
RELOJOARiÀ AVENIDÁ. Marechatr.e G�!�lio' I

\,��ga�:
,

'

,_

',,'
, �nn'�.... � t -. - ....-m1111_IIIUII .,••..__.

-
-

t· .,:._ rt, }':. -:C�

, ,*
*

,�I:!- ,CO,munid:ade Oa..

tólica, ontem" 18 'horas, o
'casamenifo de' OscarMen

aon9a e Marlene Stepha
n( é,' às 20 ho.ras: die Udél:'
son

.

Carlos DornbuSch ,é
Karin Klitz�e, na !'São Se
bastião". Hoje, também na

IgrejlS! Malrlz, �s 16 horas,
,o enlace de-João Ersching
Filho e Valnif,'a Hanemann,
Valmor Mosca e lierezi-
nha Albano, Francisco Ivo
Maisen e Ani�a Lehnert;
às 17 horas,.Waldemar
Brock- e Sôhia" Regina Oar '

'Festa de verÀo no Po&:
to de"Vendás JARlTA. �

vichiolli; às 17h30min, Luiz
Toda a coleçAo JARITA prcolli Nleto e Edeltraud

para o verlo a preços da Costa; às 18 horas, Vir-
� que s6 vendo mesmo pa- mar Martins e DijaniraMa.
raq acrediiar.� � Aproveite";;. ' ria' Peretra; 'às' 18h30min,

11090111
TOda,a beleza e o 'Jadir Sanson I"'" lliete Ma-

,

,charme d,!! coleçlo v�rlo

I
.,

JARlTA, até 15 de marçó
- ria' -K"áuse. Na ,Capela

..

com 'de'Söoritos espetEf-- "'N.S_; 'da Graça (Barra do
I culares --ofertas Incrr� Rio Oe'rro), às 18 horas,

,
veis - exclusivas para

'

Carlos Fernaindo' Pereiravocê., "

Anexo: -ReCanto 'turrstl-' e Márlené Roeder ie, às 19
co, Café Colonf�l, "Lari-" . � horas, na carpe'a San�:a
dhonete..

.

sorveteria' 'e' LuzilSi, unem-se Hienrique
Choperla.
Rodovia SC-S01 km 5' '.eesconetto e Luzia,Maga-

fone 72-1266:
�.. "

� fit Rosa. Felicidad�S' aos'
- --,---- _'_-, � ""nub'en:te's-.' ' .. _ ,<

* * ReV1emos esta sema-
na amigos em Corupâ, e '"... "_', .

do p.!ef�ito Adelino Hauffe, ** O carnavall é agita-
em seu gabinete, a infor- ção Itotal. �Iém qp, 'c�rná'
mação de ,que o imRasse de- rua, hoje à J;I,oite e telr,
poJrticO causado guando ça;..,feira, nCi)s saiões os fo-'
da eleição da mesal direto- ,nà'es Irão �inl)ép".ua
ra da Câmara de Vereado- polar energias, aproveltan
res, ,está se normall�íiodo. dO'l'n,o ,máxi,rg,o :0::. �J!fd:up
'Mas soubemos igualmen-,', mO!IlI!l,9SCo, � .pno9ramação
te qu'� o principal envelvi- do Super Carnaval 81, de
mlento, /'0 vereador Blunk, Beto Promoçges, - ,pJ'levê
'está ensaiando sua ida ao para às 22 horas deste 28
PP, ,emborá ele não coo- no JU'l!eD:tus�, Baile e Con
firme isto. E �'. cyrse-Mêfhor SIõoo �e 'Me-

,

Ih�or �sia, com premiarçao die Cr$ 5,4 e 2 mil, a
!ém de um troféu para carda colocação. No domin,

go ,dia 1.°, 15 hor.as, a a"
fu.'L.��, " o',

J
PIav';O e ,fl'O Botarro-go. Nos

�ias 2 e 3, 15 horas, car
naval infantil no Juventus
�; no- dia '03, úitimo dia de
r�inädo de mômo, o en

'cerramento com seis horas
"die-�dluràçã(),' rriréi'O- �às 2d
!horas, cónf 'lãnl'iTlaçãö' de
Pop Band e sua Banda,
.também no Juvenitus. Tá
'd�do o recado!

.. " � ,

.... ,

, -,

*,* Outro. marcan:te
contecimento social reser
va o aRo,de:.1>981: Beferi

rno-nos �Bodas I de Fe

ro, 65 anos de casament

do casal MaRoel Francisc
da' Costa, -

o Manduca,
'Wanda Henschel da Ces't

,de Itapocuzinho, que hoj
recebem os cumprimento
dos filhos, netos, bisneto
amigos, admiradores, e d
mais familiares, no Salã

João ReSsoa, em comemo

raçãe a ·efeméride. O ç
sal,de fel'ro uniu-se no di

04 äe ,março de 1916, aqu
. " . .(**> .. > .�� mesm'cy'em" Jara'Q17árnas

oendo desta' união' Joã
Lúcio da: Costa-, cäsad

*,*, Rio Grande do SI:.II, com blga"R'Ohwéder; Wal
,fchê?- Isso' ..JTIesmo!' Dias demar da CQ.sta (falécido
destes o n'osso diretor foi cesado cOIll.JImgard Schl
surpreendid'Ó' atravessãndê , melzer; Rosalinda, casadá
a fronteira.' Quem. viaja com Adolfo Bartei; Maria
nesta ipoca enco�ra so- e!'sa(t'1!{" �omY:Jacob Alfr

ja por toda a parte. Im- do Emmendoerfer (faleci
pressionan.tel A riqueza da);" Waltrudes, casadd
da planta verde' brofando oom Orestildo Tomas,e!li �.
da terra roxa. Milhares de Clemência da: Costa. Vin

quilômetros cob�rtos com 1$ e um ,netos oe trinta e

o v,egetel dadivoso,., Uma um bisn!etos descendem
loucura! Vlacaria, 'Lagoa desse matrimônio, marca·

Vlermelha, Carazinho (oóm (lo pelo' amor,' dedicação
seu museu municipal, cui- e constância. A comemo

dado !p,élo sr. _Oltto)� .Jjuí. � ração,deste sábado 'servi�
Santo Angelo, Santa Rosa rá para marcar f.estivamen
('O 4.° municrpio mais de.- te os 'sessenta e cinoo a-

'senvolvido do �stado e se- nos d'e vida conjugal, que
de dos.jornais '.'0 Noroes- o "Correi,o do Povo" tes-

I
• ". ,

te" J9 "O Grade Santa Ro- temunho da Iprópria hi'stó-
sa" com uma,visita à reda;'" r:ia Jaraguaense registra
ção), São Miguel das Mis� com a maior satisfação,
$Öes (as portentosas ruí, .pois tem no "velho'� Man
nas' dos jesuítas incorpo- duca Ie: na: dana Wanda e

radas ao' patrimônio da familíares, grandes amigos
União), São Lurs Gonzaga, e leitores de longa, data
Santo Anitô,nio das Mis- e faz questão de cumpri
sõies, São Borja (terra dos mentá-Ios, mandando, ar

,pl'ieSiden{e� Getúlio, Vlargas quele abr.aço.
e, João Gaulart)" Santiago'

'

Jaguari, São � Vicente do
Sul, Santa Maria (com seu

marcante campus unlvér-
sitário), Júlio de_ CaStilbo.$__ ,_ ,..:

e Cruz Alta. AU tudo r:el-
_

** Na Igreja. Evangélica
cende a prog}:e.s�A,� P!ª;. ;J.:uterana, centro, a oele-,
senvolvimento;- - ." , ..tlração neste sábado, de

culto às 1'9 horas, pelas
,', -. � L�'as 'de Prata que nle$te

� Qifa\ 28 completa o casal
, Gérhard (Milda, Vogel)
Sch'ütz. As 18 horas, em

trngua portuguesa, o enlru
'ce maf.rimonial dos jovens
Valdir Dallmann Ie RoseU
Rueckert, :8�S 'quais: dese
jamos 'felicldádes.

* * A Assembléia L.egis·
lati�a do Estado de Santa
Catarina escolh� neste sá
bado a sua nova mas; di':'
l1etora, com uma única

c;harpa, através có nso

parttidário das du 'cor

J1entes que se C'onciliaram,
escolhencfo Epltâclo Bit
teocourt! -como presiden:te,
O deputadO' 'OctasfliO' Pe-- .'

'

dr.o Ramos, figura como 1.°
* * Cumprimentos aos

s.ecretárlo aa mesa direto- confrades 'd'A Impl1ensa
ra, cargo que ocupará :por' CatariJ')ense, de Caçad�r,
dois arios, caSlo seja, de p�IQ 1'!_.0 aniv�rsárilo d�
fato eleita n,ar manhã de clrcu'açao do VIbrante bl

hoj�, sem "virada de me- -semanário do 'me,i,o-oleste
sa" .

. oatarinense. .

(**)

*'!r No dia 06'de março,
o G i'At.( Baependi compile
'tará seus 75 anos de exis

tênci,a, em atenção a data
de fundação da Soc'ieid1a
de de'Atiradores Jaraguá,
uma das quals deram ori

gem '80' clube, fo,rmado em

15 de novemtiro. A data é
motivo de júbilo à' todbs
'aque'es Q'oe - dele fazem

parite ie também da,socie'"
dade jaraguaens&- que Fl8'
Ie tem um ag.rrupämento
-Social rnais -tr:adlclonal do
Municfpio. E 'â' coillna
sempre a'fenfa,' regi!:ftra-' o
aêõn�'CílTrénto; êfue Pouca
gente sab.e. De I�ve ...

.- "f •
1:

, <**)'
. \

:1. s�", _

(**>

FAÇA UMA
ASSINATURA; ,]

O� 'barãe salvará
olrséssentlo". '

,._' .� tf

PRESERVE O MAIS·
ANTIGe S�A��IjU� \ .

DE STA. CATAfUNA. ,

pAGINA 2;
rr

<**>
II. , L,

* * Antônio José Gença
.ves cumpre a 'paJ'ltir dlest
data, as funçõps:,C,(il.ßl� n

vo presidente 'do Grêmi

Esportivo Juventus, re

leito que foi para o carg
na assembléia realizad

on�em à nette, ,em, Jaragu
Esquerdo. ,Uma exc,elent

gestão é o q.ue a <N'Iun
deseja, também aos a d

mais membros da direto

ria grená.

. .

(**)

c**),

,

* * O Governador J.oãdl
;

�LÚCi9,:' do" Dj&tri�O· �

G.�1
a

"participandQ- de reuniã
pr.e'paratória... em Brusq I

oom vistas ,à ConVle:nçãq
DJst�ttal, que ocorrerá nê
"Ci'dàc(é do� ,ecidos" dê'
'10 a 12 de abril pr6xirhos.

I -
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r88 já falecidas. Foi ferroviário Duarte, e� julho, e em novem�
durante 40 anos e no seu tempo bro desse mesmo ano o velho, .....-------------------.Nos primeirO$ dias de março, da ativa passou, 'talvez, cent.. companheiro de 'rtfAneIa" emde 1977 eu escrevia. neSte mes- ,

nas de vezes por Jaraguá" pois Rio Negro, José Rajin'ns.d. Emmo jornar� a crônica iJ1ltitulada
na sua qualidade de inspetor Junho de 1980 o bom cunhado"Os 80 Anos do Paulo'\ de tra1e seGuIdamente fazta o �arcnho; em agosto o amigo

, � escrito eu abordava o
percurso CurlUba-Mafra�S. Fra,,", Sebastião (Bastlca p_'" n6s OllaniverSáriO de meu tio Paulo
élsco e vice-veraa. rnthos) ela 20-TIHTa que cita. antes tinhe com- ' • agont no

�
..

pletado 80 anos, e come�.ava D-.perece o Paulo aos 84
Paulo.

a grande festa que
'

se fez em allQ8, pols completaria, essa be- E ........ aos poucos vão de-
sua hcin$nagem, da qual' parUcl- ta kIade Il1O pr6ldnie dia 28, saparecendo 08 parentea • •
param numrosos parenles e a- deIx'ando enlutadOll a filha, 10- migas moiro estImado8, mes o

mIgoe, alguns � de muito landa, casada com' o Dr. Vlrgi- meu grande consolo 6 que
longe J*B tomarem � do Ro C8ni; os netos ArieI, Cezar Deus me deu o dom do jornalis-
evento. e Paulo; •• noras CrfaUna e Ja-

\ mo ,e, graÇl8. a IS$O, posso,. a
Hofe, ,,18á'_ 4 anos, volto na; v6r1os b'8..8108; 88le arft- lêm da amargura, íntima por

a 88CI9V8f' sobre.. �uIo mas �. famUla, bem CQmO a __� .,..... pela Imf.
desia vez para falar do aeu fa- senhora Aml:»rosIa, sua esposa preM8. de__ ..todo .. meu
lec:ImeIiIo, ocolildo ela 20 MIl- de segunda. n6pcIas e com senllnlanÍo 8 Í'espeIto por ....

\ mo, .... Piçarra... cufo,...,utta- qÚam .....
' fIIhaIL enles niuft'o queridos.

'

...... deu... no cemfttIfo da' O meu ..�. ..aIdo
A. Verde, em CUItIIbIL Com o Pauio 810 .. pes- 'paulo estI'mad'o, agora você fof
O Paulo perleucla • Uma fa· 8088,'" parentes 8�, 8I1ICOIIIIraH8'com a MarIa a sua

mOIa bastante gninCN de' 'No que venho de perder ...... 6J. pdIIIIb...... .... ...
Negro, poI8 conIaVa com cßver.. ,._. doI8 anDe" pols ó ptfmef- maçlo. 8 culo falecimento em

\ _1nnI08 Ih CUíldo ro foi o meu estimado P,I'Ofeaso"r. 1982 _ou-lhe tio, daeeapera-
Cbm minha Ba 1'InIo 1'..... Venceslau '.hIz, fa1ecICIo em do. DeIca... em pu sempre
,ra,,;�ue ta'� .

em ,"2,.CC)ßI .Janelro de 01979; de- . ,sob, a proteçl(»cde peus .Nosso;
qtÍem teve as mhas MIá, 'Irai- param nUmero� pa..er1lres'e ,a- .SenhM. .'

.

;r--;---���4........"';;·'i;;!.".;.....;..-��,:..;.;.;--i__�;.;,;.;..-;.. ': ��:�;I()I�\ �s dwt,. ��. �Is a ��e�da,5utlhad� Cenira

CORREIO DO P,OVlO - Jaraguã do Sul

j • �
Juizo de D1reito da Comarca de Jaraguá do Sul

E�TAL DE ÇlTAÇAO (LiElLAO)

O
.

Doutor Hamilton
. Pllnlo Alves, Juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá 'do Sul, 'Estado de Santa
Catarina, na forma. da L:ei, ato. . .

,

FAZ SABE� (em resumo art. 687 do CPC) o

s�guinte: Venda em 1.0 leilão: Dia 03.04.81, às
10 horas. Venda em 2.° leilão: ma 14.04.81, às
10 noras por quem mais der e maior lance ofe
recer. Local: E(fiffcio do Forum desta Comarca.
É�ecução n.o 7.619. Exequente: Texrtil Elizabeth
S.A. E�ecutado: CONFEcÇõES, LlSPORT Ltda.
Bens à' serem leiloados: 1.0} Uma máquina de ,

costura, marca Juki, modelo industrial DOI 227,
de 'costura reta, com motor monofásico marca
BraSil, usada, avaliada em Cr$ 28.000,00. 2.0 Uma
máquina die costurá, marca Vigorelli" modelo Ro
bot, com motor amo tipo MC, usada, avaliada em
Cr$ 18.000,00. Valor rotai da avaliação: Cr$ ...

46.000,00. Nos autos não consta qualquer ônus
ou recurso pendente. Dado e passado nesta ci
dade de Janaguá do Sul, aos 22 dlas de dezem
bro de 1980. 'Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o

subscrevi,.

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direi�o

Estado desanta Catarina �
.

Prefeitura MuniCIpal de Janguá do Sul
DECREToO N.o 638/81

VICTOR BAUER,. Prefeito Municipal de Jara
guá .

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

exerclclo de suas atribuições que lhe confere o

item XXIX do antigo 70, Lei Complementar N.o 5,
die 26· de novembro de 1975,

DECRETA:
Po.NTO 'FACULTATIVO nas repartições públi

oas municipais, o segundo expsdlente do dia 3
de março de 1981, em comemoração ao Carna-
v�.

'

.

REGISTRE-SE e PUBLIQUE-SE.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraquá

do Sul, aos 23 dtas do mês de �evereiro de 1981.

VICTOR BAUER
Pl'iefeito M�nicipal

O presente Decreto fo; l'iegistrado e publica
�o nestar Dil'ietoria de Expe�ilente, Educação ,e As

.

sistência Social, aos 23 dias do mês de feverei
ro die! 1981 .

ÄsmlT K. SCHMAUCH
Diretora

'

Estado de Santa Catarina ,

Prefeitura Municipal de Jaragu/á dO Sul
DECRETO N.o 637.(81

SL\plementa e anula dotações do
/Orçamento vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa Camarrina, 'no uso e
exercrcio de sutás atribuições, com base na Lei

\ Municipal n.o 801/80 de 04 die' novembro de 1980,
DECRETA:
Ai1:. 1.0 - Fica aberto um ,crédi�o suplementar no valor de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de .

cruzeiros) para reforço do programa e verbaJ a-
, bai{<O', discriminados: .'

Anexo I - Quadro À
0401 - OIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.012 - Manutenção das. atividades

da rede municipal de ensino de primei-
ro grau Cr$ 1.000.000,00

Anexo II· - Quadro A
0401 --- DIVISÃO·DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.012 - 3.1.2.0 .- Material de

Consumo � ' '. . .. Cr$ 1.000.000,00
Art. 2.0 - Rarra fazer face a despesa do ar-

·tigo ante'rior, fi'ca' anulada parcialmente a seguinte dOf:ação do orçamento vigente:
Anexo I - Quadro A

0501 - DIVISÃO. DE CONTABILIDADE
0501.99999992.030 - Reserva Orçamen-

tária ...............•.... Cr$ 1.000.000,00
\

Anexo II - Quadro A \05Q1 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE:
0501.99999992:030 - 9.0.0.0 -, Beserva de ,

Contingência ... ;........ Cr$ 1.000.000,00
Art. 3.° - Este Decreto entnará em vigor nadata de sua publicação, revogadas as disposiçõesem contrárid,.
Palácio da Preféitura Municipal de' Jaraguádo SUl, aos 20 dias do mês de tievereiro de 1981.\ .

.

�

VICTOR BAUER
Pf'1efeito' Municipal

O 'Presente Decreto foi registrado e publioa.do ",esta Diretorià de Expediente, Educação e
Is,sistência Social, aos 20 dias .do mês de feve, '

'hlirOl.de 1981. ", '

ASTRIT K. SOHMAUCH
, Di,!"eto��.,

CGCMF 1'1.0 84.429.752/0001--62 Empresa de Capttal Abelito
'

DEMONSTRAÇõES-FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
Período - 01.04.80 a 31.12.80

ATI VO
770.410.082,93·CIRCULANTE

Disponival .

Créditos
Contas a receber de cllentes
(�) ntulos descontados
(-) Provisão pldevedores duvidosos
B8I1cos Conta Vinculada

.

Depósitos a prazo fixo
Diversos

Estoques
Despesas do Exercício Seguinte
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE

InViestimentos
Imobilizl!'dO Técnico
Ativo' Diferido·

TOTAL DO ATIVO
.

106.820.381,08
406.783.082,33
444.449.131 ,06
94.917.239,42

• 15.404.079,26
20.014.259,11
18.738.841,16
33.902.169,68
230.511.742,,49
26.294.877,03
6.614.944,80

.....-�=

282.981.630,17

CIRCULANTE' 483.810.589,07
Fornecedores 128.441.914,14
InstUuições Financeiras 232.799.500,87
Obrigações Tributárias 28.452.291,04
Obrig:a:ções Sociais, 13.352.941,49
Comissões a pagar 18.513.983,01
Provisões pllmposto de Renda 53.720.364,95
Provisões

'

'8.526.547,95
Contas a pagar 3.045,62,í

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 87.109.807,99
Instituições Financeiras 49.980.053,79
Provisão p/lmposto de Renda 34.017.405,00'
Contas a pagar 3.112.349,20

PATRIMONIO UQUIDO 489.086.260,84,

Capital Social Realizado 222.098.232,50
Reserves de capital 152.721'.938,34
RleservaJS de Lucro 5.742.158,80
Lucros acumulados 1�.5�3.931 ,20

TOTAL DO PASSIVO '... 1.060·006.657,90
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.066.495.443,17
Viendas no mercado interno 1.065.111.435,21
Vendas no Mercado Exrterno 1.384.007,96

.

(-) Impos�os e Devoluções 173.816.636,16RECÊITA OPE�ÄC1t)NAL L(dtJ1'õA 892.678:ä07,01
(-) Custo dos produtos vendidos 452.854.350,73

LUCRO BRUTO 439.824.456,28
Despe'sas oom vendas 105.764.716,74
Despesas administrativas 70.894.431',75
Despesas financeir·as 93.508.918,64
(+) Receitas finanoeiras 11.425.890,56
Despesas gie,raisl e itributárias '7.575.269,13

LUCRO OPERACIONAL 173.507.010,58
Resultado não operacional 480.360,76
Correção monetária do balanço (14.157.599,19)

LUCRe ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 159.829.772,15
Provisso pl Imp. de Renda

. 51.305.840,95.

LUCRO UQUIDO 108.523.931,20
LUCRO PIAÇÃO 0,75
LUCRO PIAÇÃO S/CAPITAL M�DIO 1,02

NeTAS EXPU CATIVAS
1 - es lestoques estão demonstrados ao custo de aquiSição

-

ou produção
que não excedem ao valor de r;eposição.

>
'

•

2 � O Ativo' Imobilizadlo é d�prle�iad� pelo método Linear, com base nas ta,;.
xas permitidas pela leglslaçao vigente.

3 - Os investimentos iestão demonstrados ao custo de aquisição, corrigidos
, monetariamente. •

_

'

.'
4 - Do lançamento de 60.028.129. açoe,s,. auton�ado pel'a: AGE de 10.11.80,

24.751.422 ações toram subscntas ,e Integralizadas até 31.12.80, sendo
que o saldo está sendo colocado em of!e,rta pública conforme registro de. e
missão junto a CVM sob n.o 7 SEP/GER/REM-81/006 de 05.02.81. .

PEDRO. DONINI Dir. Presidente
DEVANIR DANNA Téc. Cont. CRC-SC n.o 6187

39.538.570,83
241.016.893,39
2.126.165,95

1.060.006.657,90
RASSIVO

Pauloo -falecimento do
,

'"

ELE DESAPARECE AOS 84 ANOS DE IDADE
por José Castilho Pinto

-

, PROCLAMAS Da CASAMENTO
Áurea ·Müller. Grubba. O�lclal do Registro, Civil do

1.0 .OTstrito da Comarca da Jaragu4 dO 8.l.It, Estadq de
Santa calarlna. Brull. .

.

Faz :saber qu� compareceram em cai16ffo, exlbi�
do os documentos exigidos pela Lei, a fim de se habI-
litarem para c_r:·

'

Ed ital 11.820 de 18.02:1981 motorista, natural de Jlara-
AdeHno Erbe e guê do Sul, ,domiciliado e

Maria Salete'verblnen' residénte na R!J!! 25 de Ju-
Ele, brasilelro, solteiro, lho, nesta cidade, filho de

operário, natural de Pouso
I
Anselmo Marar:tgoni e die

Redondo, neste Estado, Adele Nazato Marangoni.
domiciliado e residente na Ela, brasileira, solteil18l,
R�a Henrique Marquardt, costure1ra, natural de Rio
nesta, cidade, filho de An- do Oeste, neste Estado,
tonio Erbs e de Frida Erbs.

'

domlcllladae residente em

Ela, brasileira, solteira, na- Santa Luzia, neste d'istrito,
fural de Guaramlrim, nes- filha de Bruno dia Costa e

te 'Estado, domiciliado e de Jandira dia Costa.
residente em Guaramlrlm, Edital 11.826 de 23.02 ..1981
nestle Est!ido, filha de Emi- Raimir Behllng e

110 Verblnen e de Helena SIlvia Marina Cardoso
Kasprischen Vierbihen. Ele, brasl'elro, solteiro,
Edita111.821 de 18.02.1981 industrial, natural die Ja-

Magnos Muller e raguã do Sul, domlclüado
Cleuza Alarcon Jatti e residente na Rua São

Ele, brasileiro, soltelro, José, nesta cidade, filho
mecänlco, natural deste de Rodolf Behling e de
te Estado, domlclllada e HUda Keske Behling. E·a,
sidente nesta cidade, filho' brasUeira, solteira, auxlflar
d'e Teobaldo Müller'e de de desenhista, natural de
Amanda Juppa Müller. Jaraguá do Sul, demlcllla
Ela, brasileira, solteira, do da e residen�e na Av. Má
lar, natural d.e Paraná, dó- rechai Deodoro, nesta: ci
rnlclllada e residente nes- dade, filha de Otavio Her
ta cidade, filha de l':Ielson mi'io Cardoso e de Laura
Alarcom Jatti e Mairia Rita Fontanive Cardoso.
AI Edita111.827 de 24·92·1�1arcon. .

.

Edita111.822 de 19.02.1981 Nilson Morch da �lIyal e
Mario �hwartz e Beatriz Feiler

'

Lúcia' Kuester Ele, brasileiro, sonerrc,
Ele, brasileiro, soltelro, operário, natural de ��

operário, natural de Jara- ges, neste Estado, dorntel
guá do Sul, domiciliado e tlado e residente na Rua

residente em Francisco de Lourenço Kanzler, nesta
'Paula, neste distrito, filho cidade, fi:ho de Astrogildo
de Tereza Schwartz. Ela, Marques da Silva e de Ma

brasileira, viúva, do lar, na- ria da concercac Morch
tural de Blumenau, nes r da Silva. Ela, brasileira,
EstJado, domiciliada e re- 'solteina, operária, natura:
.slcente em, Francisco JEl de Massaranduba, nest=

r'lula, rC?ste distrito, fitha Estado, domicijiada e rs-:

c!,:� rranclsco Raulino E> ... sidente na Rua Lourenço
Elsa Raulino. Kanzler, nesta cidade, fi-
Edital 11.823 de 19.02.1981 lha de Francisc·o Fieiler e

,

Silvestre lKremer ê
.

de V,eronica Feiler.
MariIsa Vitti Edita111.828 de 24.02.1981
Ele, brasileiro, solteiro, Univaldo Schrnlcft e

industriário, natural de lsolina Clarice Müller
Lurs Alves, neste Estado, :Ele, brasileiro, solteiro
domiciliado e residente na industriárid, natural de
R G 'Ih me Kopmanr. Gual'\amirim, neste ·Estado,ua, UI er ., I

nesta cidade, filho de An- ,domiciliado 'e l'Iesidente em .

seimo Kremer e de Catha-
.

Guaramirim,' neste Estado
rlna Sabei Kremer. Ela,' . filho de Bertoldo Schrrid:
brasileira, solbe'ira, cos':u- e de Edeltraud SchmidL
reira, natural de Guarami- Ela, brasil-e'ira, solteir:a, in
rim, neste Estado, domi'- dustriária, naturarl de Ja-

,

ciHaid;o e residente' em raguá do Sul, domiciliada
Guaràmirim, neste Estado, e residente na Rua Major
filha de Amabilio Vitti e de Julio Ferreira, nesta cid�
Dári,a ViUi . de filha de Adolfo�üller
Edital 11.824 de 23.02.1981 e de Joana �ei.told Miiil!:l�.
Ivo Cani e' Dorlf fideIIs

Ele, brasileiro, 'soPeiro,
industriárjo; natural de
Guaramirim, neste Estado,
domiciliado Ie restdente na

Rua Ney FI1ar'i'co, nesta ci
dade, filho de Hilari'o Cani

.

e de Helena Cani. Ela,
brasil:eira, sOltei'ra, indus...

triária, natural de Aplúna,
neste Estado, domiciliada

I e re'siden�e ntBi Rua João
Doubrawa, mista cidalde,
filha de José Fidelis e de
Juracr Grignani Fidelis.
Edita111.825 de 23.02.1981
Josl Luiz Malrangoni e
Janice daI Costa,
'Ele, brasileirÇ), solteiro.

Edital 11.829 de 24.02.1981
Adolar Wolski e
Maria VanUda Klemfz

EI,e, brasUeiro, SOlteiro,
torneiro, nafu'ral de Jara

guê do Sul, domiciliado e

residen�e na Rua Walter
Marquardt, nesta cidade,
filho de Arí Wolski· e de
Doris '� BOna Wolski. Ela,
I brasileiJ'lBi, . solteira, o:perá
ria natural de Jaraguá d'o

SuL domiciliado e resi
. dente na Rua Wal�er Mar

. quardt, nesta cidade, filha
de Wakfemar Kllemtz ,e

Christinar Zapella' Klem1z.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
.

INDÚSTRIAS M'ETALORGICAS, MECANICAS E DO
MATERIAL ELnRICO DE JARAGUA DO SUL

I.
EDITAL DE CONVOCI\CÃO

Pelo :presente Edi,taJ ficam convocados tOdOÄSos reclamantes do ADICIONAL DE INSALUBRID -

DE da Eletromotores Weg S.A., para a Assem
bléia Geral Extraordinária fi reallizar-se no di.a 02
de março de 1981, às 15 horas, em primeira
convocação ou às 15h30min em segunda ,convo

cí!ção, ha Sede do Sindicaf.io dos TrB:balhadores
nas Indústrlss Met&lúrgICilS, Mecânicas e do Ma
Iferial Elétrico de Jaraguá' do SuJ,

.

�ita .a Rua João
Planinscheck n.o "'57, , nesta cidade de Jaraguá
do Sul. ipara deliberarem, ·sobr.e fi seguinte ordem
do dia:

1.° - }(cordo de 1n:s8llUbridad'e Qom a Eletro-
'motores Weg IS.A.

.

'\,2.0 - Honorãrios' Advocatrcios.
l

Jaraguá. do Sul, 24 dre �erelro d� 1981.
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SEMANA: DE28!021,06 DEMABÇÓ DE1981

a Bornhausen
CONFIRA A HISTÔRIA.H

MUITO OBRIGADO AM
GO JORGE.
Com. Alvim Se_dei

Presidlante da', ComiSsã
EXiecutiva do PDS, de C

rupá •

senliilJ' Repator-Chefiei: durante uma década, co

'Co� se�pre tenho mo vem percebendo no

meredidQ a ia1!elnÇão desse atual Governo, motivo pe
co�ceituad() Jornal!.. para lo qual entendo 'que tat

'

p.l.lt'i1icação dos artigos ou ,fato dave ser
•

div�!ga9� .

comentãrtos que, espora- ao püblloo. De, minha 'P��-
dicamente lhes tenho en-.., ;:te:!,..;a:::p:e::.n:as::....::po.:.sso;;;.:;...;.r��pe:;.;;..t""'lr..;.: • ----.ivlado, agradleceria a' pu
blicação .de mals o se-

guil;lte: ,

'

MUITO OBR,IGADO
'JORGE -,

Nla atual conjuntura e-

conomlca ftnancelra, real
mente difíoil para muitos
mas as vezes por sua pró
pria culpa, os nossos Go- '

vernantes em geral, I€stão
sendo rnals criticados do

que elogiados.
Per'mitimo,_nos -entretan

to de fugir a regra e elo

giar o nosso estimado
Governador, meu v611ho

amigo, Jorge Konder Bor- �

nhausen, e os seus S�

-cretärlos de Estado, por
tudo aquilo que Corupá
está recebendo em bene
fícios do Estado, sem deI
xar de destacar a sempre
pronta e eflclente colabo
ração do esforçado Depu
tado Octaclllo Pedro Ra
mos, que nl!nca medie ie,s- ,

forços para retribuir, den-I
tro dtO possível, a confian
ça die seus, amigos, seu

'

eleitorado.
,

Durante o atual Gover
no Corupá já recebeu, ou

está l1e:cebendo, entre ou

tros, os seguintes beneff
cios:
1.0 - O asfaltamento da

estrada Corupá-Jaraguá
do Sul que, lembo.ra não
tenha si!dia ooncluída dien
,tm do prazo previsto" em

grande parte devido' as '

condiçõess m.etereológi
cas adversas, a sua im

plantação está progf1edin
do, oontra a vontàde de,
alguns pessimistas, e com

, certeza estará concluída
logo, pois 'a.lém dum Go
vernaidbr amigo de Coru
pá, confiamos plenam�en
te no seu e1iciente Secre
tário de Viaçãlo e 'Obras,
Esperidião Htedou Amin.

2.0 - Extensão pela CE
LESC das linhas de elefri
�icação rural', para as es

tradas de Rio Paulo Pe'"
,queno e Caminho do Mor
ro.
3.° - Oonstrução duma

cancha Ipolivalente (g'ina
sio dos esportes), em

convênio com a PI'I€Jfieitu
ra Municipal e a ajuda
espontân�a de muitos se

m.inaristas dia 'Escola A
postólioa Sagrado Cora
ção de Jesus local, ie aqui
contamos com 00 ilustl1e
Secretário dos Espolrtes e

Turismo, JúHo Cesar,
cumpra a sua promessa
de providenciar a cobelrtu
ra do mesmo, ainda em

1981.
'

,

4.° - Instalação duma,
extensa rede d'água pela
CASAN, servindo to;do o

perímetro' urbano.
5.° - Asfaltamento da

Rua Roberio' Seidel, em

convênio corn a_ Prefeitu
ra Munici'Pal, no. trecho
da SC-360 até à ponte no

centro da oidade, servindo
como acesso princiipal ao
oentro de Corupá.

'

6.° - Construção de duas
escol,as; também em con

vênio. com a Prefeitura, e

auxrlio para a çonstrução
do auditório no Colégio
Estadual Teresa Ramos.
7.°;.. Construção dum

prédio para instalação da
Dalegi8ioia de Polícia e

Cadeia Pública, igualmen
te em convênio _ com a
Prefeitura de Corupá.

. PGr tudo -isto:, :d8$l€ljlo
agradecer de público ao

amigo Sr. Goverf'lador do
Estado, a seus esforçaoos
ars. SeoJ'lEWtários, -e parti-,
cularmente 100' Sir. Dep .

OofaerJio P; Ramos.
-' L<�nge 'de' querer detsfa
zet os nosso's Governos I

. an!teriores, flão,é erxag�rß;
afirmar 'ql:le',"Go'fU!i?á <rj�0
tem"l'ecebido 'tarüÍ;is ,oeÍ'á:s"

t·· ',"'. ,
.

B/arlo de·---....,-_·•....--. I

frlA 30 ANOS
. ,' ..�Ainda hoje se fala d'fl pequena' repre
sen.tação .dc município nos escalões do Gover
no ESitiadual. Salvo melhor juízo, a memória é
fraca. Querem ver? No dia 24 de ' fevereiro de
1951 realizava-se um 'banquete no Clube Atlé-

.

- -tico Baependi que a população de Jaraguá e a
Pre�e'itura Munioi'pal oferecjam aos drs. Luiz de
Souza, Hercflio Luz Filho, Aguinaldo .de Souza e
Ney de Aragão Paz, petas suas recentes nomea
ções 'para alfo� auxifi.ares do sr. ,Governador �o
-Estado. .., ," ,

- O Pr.efeiro Municipal concedia bolsas'
de estudo aos seguintes alunos:-,Carlos Humber- ,

to Künzei, S,inila ·Müller, 'Oomfle,ia Masoar,enhas,
Amides' Martins e Holando M: Gonçalves.' , '

'-", ---- A 1.° Jele março era 'franqueada ao pú
blico a Blbflotéca Municipal, mandíB.da rsorganl
zar-e instalada"na 'antiga sala de obras públicas.
onde fica mais acessível ao público. A blblloteca
já contava com elevado número de . livros d!e-·
vendo em breve receber uma' nova remessa.

---- O sr. Prefeltc Munlcipal baixava ato
elogiando o escrltuärlo Emflio da Silva, qus tra
balhando ,ativamen� até um domingo, .atualizou
a planta cadastral da cidade, cujos assinala
mentes ds construções estavem em atrazo, des-
de 1946.'

,

- Realizava-se em Corupá a posse do sr.
Rodolfo Rey no oargo de Intendente::Ex:ator, ten
dtO para ali ViaJadio o dr. Marcondes de Matros,
digO? Juiz de Direi't'o da Comarca, Ney Franco,
preSidente da Câmara,Municilpal Ie o' prefeito Ar
ttlr Müller.

Eugênio Victor Schmackel

CoIQonIcIorM:
�Iávio José Brug�o, Yvonne. Alice SchmISekel Gonçalves,
Jaime BI�nk, Prof. Paulo MoreHl, Silveira J(anior, Rudolf Hirsch
feld, José Castilho Pinto, Dr. JOSé Alberto BarbOsa.

RecI.,çto, Admlnlstraçio e Publicidade:
Av. Mal. Deod. da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091 - C.P. 19

89250 - Jaraguã do Sul - SC.

Compoelçio, Impreeslo e Circulação:
Sociedade Grãfica Avenida Ltda. - Jaraguã do Sul - SC.
Assinatura anual: Jar��ã' do Sul e regiAo .,. Cr$ 800,00
Assinatura Semestral ..•.•.•.••..••..'....... Cr$ 450,00
Outras cidades ..••.•...••..•..•..•......• Cr$ 1.000,00
Exemplar awlso •••.••••••••••• :......... crs 15,00
N(amero atrasado '

.•..•... 'c-s
:

20,00
Eate Jornal' nie .. responsabiliza por artigos assinados e nem

'devolve ortglnala.

Fundo rotativo
,

beneficia transportes
:

coletivos·
sa Brasileira .de Trans

, portes Urbanos.
INTERIOR DO
ESTADO
O convênio beneficia

rá, além da Capital e
ctdades eonurbadas, as
cidades de Blumenau,
Brúsque, Itajoa,i, Lages,

,

Criciúma, Joirivilte, Ja

raguã do Sul, Tubarão,
e, Chapecó, as quais,
segundo estudos fePos'
pela Secretaria dos

Traneportee ,e Obras in
dicam uma necessidade
de : aproximadamente
1 .000 ônibus novos, do

tipo Veneza ou similar,
para o atendimento da
demanda.
A intenção, segundo

o engenheiro Marcens
Rovaris, da STO, é fa
zer com qlJe ,as frotas

sejam renovadas e am�

pliadas gradativa�ente,
na Iproporção de 100 a

150 novos ônibus cad"
ano.. Inicialmente serão'
alocado,s Cr$ 2..0 mi

Ihões,do Programa de

Mobilização ao B�desc
,para a cQonstituição do
fundo, sendo depois

Os proi'etos de outros l'Iecursos finan-

am!pliação e renovacáo' ceiros destinados pelo
de frofa serão financia- mesmo PME, pelai EBTU
dos com a seou'inta' < e, -complementarmente';
compOsicão: até 70% pelo �overno' do E�ta
do valor da Droposta rlie dó de Santa Catarina,
compra. J

cara" amtllj,,,- po� <f9taçao. -orçamen
cão de frota. sendo até tána. Para IStO, a Se-

50% afravés de recur- oJ'1ert:ària ,e o ban�o, �e
sos ,rtE'lnassados oelo com!Jm acordo, flxarao

FINAME A �té ?-O% l=Itra- oportunamente os mon

vés de recursós, tr:;lns- tantes a serem financia
�elrido�' �nali", �Pr.rFl,t�l"jl'l dos e as fontes d.�. I'I�
dos Transoortes ;1"0 OI.. cursos a serem utillza

bras elou oela Em!nre-' das.

eenetíclos Imediatos
para os transportes co

letivos da capital Ei mu

nicipios conurbanos,
São José, Biguaçu ,e Pa

lhoça, e demals nove ci
dades', eatartnenses d'ê

porte médio, devem re-,
sultar do convênio de

cooperação financeira
assinado entre o Banco
oe Desenvolvimento, ci:o
EstadO 'de Santa Catari
na e a Selcretaria dos
Transportes e. Obras,'
oom a finalidade de alo-

I

ViaçãO'
.

Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção, colocando à di$posição modemfssl
mos ônibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura,

car recursos para
: a

constltulção de fundo
rotativo destinado 'al ga
rantir e operacionalizar
o Programa de Renova�
ção :e Ampliaçã<;> d'e
Frotas de On'ibus Dara

Transportes Coletivos,
.

de que tratai convênio
anterior, cel;ebrado en

tre o Governo dio Esta
do, o Ministério dos
Transporteis e Obras e

o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Urba
no, estes através da

Empresa! Brasiftelira de

Transportees Urbano.s,

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.

SANTA CATARINA. HA 25 ANOS
- O' relacionamento dos Poderes locais

nem sempre era o nrais amistoso. Com a pre-�
sença· de fodos os seus vereadores ie sob a pre
siiid(ência do sr.' Ney Franco, realizava:-se mais
uma reunião da Câmara Mu�icipal, que foi se-'
�retaria:da :pelos ,srs. Fidélis Wolf e João J.' B.eir
toli. Do expêdiente constava um ofrcio do sr. dr.
Juiz de ,?i�eiro d� Comarca, o.nde 'aquela au:'orr:�
dad'e soliCitava a desocupação da sala da Câ
mara, �filJ1 de selrvir ao judiciário. A Câmara,
por sua' unanimidade de votos negou o pedido,
pondo à disposição db jurzo, diurante ,a sessão
dp ju�i, aqüela d'elpendêncta.
'-,- Foi de grande agitação a última reu

nião. de fevereiro da: Câmara Municipal. No ex
pediente foram lidos dOis r.ecursos contra átos d!o',
sr. Pl1efeito Municipal, um do sr. Obfacrlio Ra-'
mos e outro do ,sr. Alfdio Floriani. João lúcio da
'C�stal, ,dizendo que havia procurado cr!ar um
climá de entendimentos entl'le o sr. Prefeito Mu
n'icipal e a maioria: dia Câmara, mas diante da
atitude daquele, exonerando 'iPo.r ,perseguição
polWca .diversos funcionários públicos e" pràticando atos de hostilidade para co.m correlegionários seus, 'via-se forçado a vo:ltar atrás, e, na
quela casa, levantava seu enérgico' pro!:estocontra os átos do sr. Prefeito. A Câmara deu
ainda [provimento aos recursos ldie Paul'o Morêtti
e Elisabeth R GI1�sSinger, aqu.ele exonerado de
Inspetor Escolar e esta contra o áfo do Pretelj
to que anulou uma oonoorrência pública de ne-
góciO' perlieitQo e aoabado.. ,." , ,

- O vereador Augusto Silvio Prodoehl
entnegava propoSli'ção, mandando 'inserir um vo-
10 de congratulações conf o sr. Governador
,Jorge Lace�dla e deputado Luiz ,die Souza pela
indic�ção deste último para Ifder do g�verno
na: 'Assembléf�. Depois de justificad'o o pedido
pe�o autor, fOI o mesmo aprovado por unanimi
dade die votos:

JARAGUA DO SUL

IMOBILIÁRIA

SANTA MARIALtda.UI41rttiJ//- , Compra - Venda e AdminlBtr

ação de Imóveis

Crecl N.O 418-J

COMPRAMOS
Melhor preço,
VENDEMOS
Qualidade

AD,MINISTRAMOS
Confiança

"

ALUGAMOS
- Tranquilidade

, CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.
Rua Waldemlro Mazurechen; 42 - Fones 72-1342 e
72-1101-- JARAGUA DO �UL - STA. CATARINA._

[.. �
VElCULOS USADOS REVISADOS

é

Moretti, Jordan & Cia: Ltda. Contribuições da empregado
doméstico

Belina II LDO - verde primavera met. •..••... 1979
Corcel II GT - bege tripolll ••••••••.•••..... 1978
Corcel GT - branco e pl:'eto •••••••.•....... 1976
Opala ComodorO - branco •••••••.••.••.... 1979
Chevette Hateh - dourado palha •••.•....... 1980
Chevette L - bege •••••••••••• • • . . . . . . . . . .. 1978
Passat LS - branco •• � • • •.• • • • • • • • • • • • • • • • .. 1979
VW 1300 L - branco •••••••••••• '. • • • . • • • . .. 1-978
Brasfllá - bege ••••••••••••••••..•.•... :.. 1979
Brasnla - amarela •••••••••••••••••••••... 1979
Jeep 08 eil. - azul 1975
Moto Honda CB 200 ....• ,e • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1976

A partir de janeiro deste ano o, empregado ,�o:
méstico com ordenado men.sal supenor ao salano

mínimo' do ESitaidto em que' trabalhe, terá de calcular
,

o seu recolhimento para: a previdêncta social, sobre

o val'or anotado em sua Oarteira de, Trabalho,. desde
que não ultrapasSIe, O' limite <;Ie três �alários-minimos re

gionais. O reoolhimento. de fevereiro. correspondle. à
competência die, j'aneir.o e deverá ser efetuadlO até o fim

do mês em qualquer agênci,a bancária, .,'.
A afirmação divulgada pelo lAPAS - Instltu�o Ade

Administração Financeira da �r_evidência e ASS!�te��
cila Social'esclaliece que Ia declsao decorre da Lei n,

6.887180,e ql!Je não. atinge aos �iO",ás�iCOSI que. p�rc_e;
bem menos qUie: o salário-mín:imo, cUJa contnbUlçao
continuará sobre o�salário-mínimo da: região.
O QUE MUDOU

-

,.

' '

Antes da Lei 6.887 ISO, qualquer que rosse o orde
do Ia comribuir apenas, sobre um sa.lário mUnimo da Re�
gião. Agora irá oontribuir sobr.e,o' que receber de fato,
até o. limite de 3 sal.-mrn. regionais. A medida em vigor
terá um reflexo' futuro" ém termos de benefício�.
Contribuindo mai�, quandanecessitar recorrer à previ
dência sooial para requerer auxflio-doença ou aposen
tadoria, o em:preg-ado domés'tico receberá do Insti1uto
um valor maior.

. 'HA 10 ANOS
.

-- ,,?ctacrlio Pedro Ra�s enVliava para a
Imprensa Jaraguaense ó seguinte ofício: "Hon
ra�me sobremaneira comunicar a·V. Excia. haver
nesta. d�ta assumido o honroso mandato de 'Del
pu't�do Estadual, pará o qual fui eleito no pleitorealizado 'a 1 � .de novembro p. p�ado. Ao '€,"
IS�Ç>, d�s�a p'arti,clilpaç.ão, !altamente l?ignificativa
para BI mmha vida pública, permito-me! colo68tr
meus préstimos de Deputado ao inteiro dispôrde V. Exoia. no' encaminhamento. dos p'roblie,.
mas de sua Comunidade o que farei aliás com
toda a �di.caç�o Ie .ent'ussiásmo, procurando a
par das 1,ImltaçQes de Parlamenfar trazer-lhes
soluções 'que possam contribuir p�ra o le:ngran
decimento d'o seiU municfplio e, bem estar dê
seu laborioso PO:vo. Com os mais elevados pro
pósitos de servir, valho-ma da grata Oportunida-,

de Ipara com alfa estima e' d:estinta considera
içãq, subscrever-me, cordi,a.lmente. asso Octaci
fio Pedro Ramf;ls, Deputado 'Estadual".

,

,__ Terminava no dlíá 28 de feVereiro de
197� o prazo a lentrega dos trabalhos ao con
cu�so, "Um Hino.. para ".JáÍ"â�fl:Já

.

dó Sul", patro.Ci
nado pelO' Rtotary'Club� Enl' pOder- do. clube de
serviço já: se' encôr1itravätn' 'Idliversos trabalhos.'
Conht€tCida a letra, paSSàrá ö cÓncurso' :para, amúsic'a 'prel'l'fiando -Iguálmente aquàles correspon- '

dentes. '

. - Aos gritOs 'de "f.ascifá", um bando de
jovens romanc;>s agrediu' Dino', Baf(flàUjf que cal
mamen�e tomava 'um àperitlvó na mesa de um
bar� Baldazzr, de 47 anos, que' n.ada entendia de
política, é· constantiément'e- insultado qu:ando sái
à rua Ipor' sua semelhança com Benito MusSol.ini.
O, sósia do Ducce iá es'tt\· J'i)efolSando em subml9,
ter-se a um'a o�r�ão,plásttca para :evitar novas
confusõe's;'" ,,'

'

.
.' , '

,

,r>:',,!,:· ')�:·2" \'::::'J/:J,c<>:.'·\"�·;�fP�E�rjlF"
�----�--�------------------�
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I.' 'I
I � Nós colocamos mais!
I

'

cor em sua� Empresa :
I !§. Para isto estamos I
!
" , equipados

'

I

I =- com um moderno, !

! CE\ depart�mento de arte. I
'1i ca

'

,

.,., i
! .!::! Fotolito e Máquinas de i

1�lmpressáO OFFSE'T'�
� , i-��--��--��������-�-

ParcelamentO de cfebitos previc:tenclários
'

Os Estados, Municf.pjos e respectivas ,�l;Jtarquias,
bem como ,as entLdlades filantrópicas têm. 'até o próximo
dia 30 de março Ipara r.equererem � parcelamento de
seus débi�os cóm a Previdência Social, em: até 120 pres<
tações mensais. A informação ,é do lAPAS - Insti't:!uto
de Administração FiNanCeira dá Previdência e Assis
tência Socia( de lac'Ordo com o Decreto-Lei n.O 1.806,
die 1/10/80, que reabriu o prazó an'teàormente conce
dido. O parcelamento. inclui, �bém, os débitos rema

nesoen�:es de quota d'e pr:eviq'êpoia e, na dalla de s!ua

conçessão, o valolr principal da dívida será consolida
do com os juros de mora, e la correção monetária, con
tados até aque,lle, mês.

Faça uma assin'aua do
uCORR,EIQ,..DO POVO"

'PI'ellioldados'�' de 'Cöncrito ·LI4�.
,

" ) - "
.

Maior segurança nEl, cobertura da luàC8IL
•

1
d

�

"-, ., ''fone: 72-0819
Defronte a: Casa Comêrcial 'de Waldémar,'R.äu

.. "}.:' l,':.� ,.:, :f, , , ,""_
,

......,' "1

Jaraguá,do'$ul '..... 9r$, 800000
Qutr.,as cidáde.s .. ;

� � ',' .,;: .t. ; � >�çr�, ,1 ,ôoq:OQ{ ,,'

.

�!�ue pàra\'72"i00�;1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Juízo de Direito da Comarca, de Jaraguá do, Sw
,f ,.EQITA��E C�TAC?A�, (��ILiO) I,

".j

.

,

PAZ SABER (em resumo art, 687 do QPC) o

seguinte: Venda em 1,0 JeiJão: dlia 03.04.81 às
, 10 horas. Venda enr 2:0 �elilão: dia-20.04.S1.;' às '

:10 ·heras'po'r qu�m .rnals der ,e maior tanoe'lOf.ere
oer. lOCAL: Ediffclo do Fórum diesta COmarGa" ..

Execução N.o -7.656. Exequente: Atfredo lenke: �

EXl9Cutado: VIRGILIO EICHINGER,. Biens i8i serem .

leiloados: Um conjunto vibrätórto, para' faler tu
bOS de 30cm. de boca por 1 metro die cQmpri
mento, ,marca MenegoMi, equi'pado com motor'
Kohlbach d� 3 HP, equipamento esse bastants
usado, avaliado em Cr$ 37.070,00. Nos autos não
consta qualquer ônus ou recurso, pendente'. Da
do e passado nesta cidade die Jaraguá uo Sul,

<1112.2 dias,.de dezembro de 1980. Eu, Ad'olpho Mah-
fud, Escrivão, o subscrevi. ' . -. ··II.! !::''- , ...•
Hamilton Plínio Alves Juiz de Dil'leito
) .

LAR Imóvei��. ,

AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Av...... DeocI. eilt FoMec8, Galeria "DOft) Franclaé:õ" ./13
Telefone .....••••......... (0473) 72-0510

"LAR VENDE'�
, CASAS: -'.'

Rua . .Henrique Marquard�, casa de madeira
em bom estado de 9mx14m, mais abrigo, conlten-
do ainda um galp�o de 8x10, construírda em terre-
no de' 22mx75m2,

.' Casa ele alvenaria nova, acarpetada e azule
JOs até o Iteto, pr6ximo-a Weg 1, terreno de ....
18mx28m2. ,gr$ 1.250.000,00,

TERRENOS:
Magnrfico terreno residencial, região calma

d� 418,25m2, _'P.tóximo ao Clube dI� Campo Bein�
RIO. Informaçoes na Lar Imó'leis,' _'"

Um lote re�idencial medindo 14x28m oorres:' !

pondente ao Io.te n,o __09 no LQlteam:ento Jardim
'I' Pinh,eiros ". Informações na lar Imóve'is.

.�
-

"(AR IMÓV�I.s:'" (lecessita de casas para cli
�ntes pl'ieferenciais.

, , ,.l�r Imóveis [t' r�onsabiJIZialise, pelo , aluguel,
,negócIos seguros oonfie seu imóvel a lar Imóvei$.

r ���(/)���� dd· Povo:'
I. QuaUdade superior para, quem· exige o melhor!

. Faça uma ,qsslnatqra, Ligue para,72-0091

/

I·. �OÇARIAS
, Hor.��u.rg Indústria'· de'�

Carroo�r_i�,s� ,Brindadas Ltda.
CARRoçARIAS
BLINDADAS E·
ABERTAS -- CASAS
-REBOQUES _
ESQUADRIAS I" - -,'1 ."

M6VII8.\ p�
_

I;'" -!-l.IJn.

HC

,.- ..

-, ._� ......,;;.. .... . ..... , .... - .. ' .... �. .,

Av. Mal. Deodoro, 1.479
_

-!-
.

�-Teletone: '72�144
JARAGUA DO SUL':';:':' s.e

i ��. 1 .' I .. �
� /

•

� "".. ..

J.t'Jt!. �v- h,:, _. �.. 01. _","_!. '.

>\' ,�r:-��eIiàgein' r

::, � "", :::':: �,� t,��árgas ,I,.

,t\� " "" I, I t. �
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SERVIÇb�'DÊ' A�Ó�SCÄV!ADEIRAS E TRATO-
R�S, DE ESTEIRA" ,. o" '

) .'.

� r;:. . r:"1
�

';'"

T_,

f \ -""�
•

',r' .... A·

TUBOS DE CONCRE.rO 'EM-GER'Al
• . I'., -

Rua Joinville, 1Q16,-,Fone 72-1101
..

'

. , -

, ," r
A � ., .

A segura,.ça da ,841,a compra ou da súa ven-
'

,

da, uma g�..antla segura de Investimento. .

Se voct quer comprar' ou vender um Im6-
!el, pro�ure a EMPREENDIMENTOS IMOBlLlA.�_
nIOS,MARCATTO LTDA. :

'

"_'.

'Emprl'andimentos} Imobiliários'
"

" I,' MirélHó ltda." � "'::' �'
�"

-Av. Mal•. OSOàoto', 1.�7g..� fo.e:' 7-2-0166
.t�·-�t:>:�. ",)���GdÁ DO SUL '-'''se' '.

lU,"118$:. Sonçal,8S, c,otinal na
,

prlidAneia
o Grêinió Esportivo

.. ,Juv.us. ,�,�!� 'o��
à noite, ." sua sede so
cial, a nova' diretoria que
administrar� o clube nó
biênió 81/82,' çonfir
maneIO o nome dé, atual
presidente, Antônio Jo;'
sé GonçalveS para cum

prir m'andalfo ,por malls
dois anos. Além, da e

leição
.

dia' nÓVa dir&tO
ria, foram aprovadas
as contas, expostos 0&

planos de trabalho pa-
_ ra o biênio, além.

.

das
metas para 81, bem co

mo, discutiq-se muito

'quanto a participação
.
do clube. no eampeena
to da 281. ,'dlivisão da
Faderaçãö C:atarinense
de �Fütebo' pàra; 'ã 'tem..

porada, culQS crlt4rios
não foram ainda esta
belecidos, uma vez que
a FCF tamPouco apre
sentou calendário aos

clubeS, dificultando o

estabeleCimento de di
retrizesi de' a,ção no se

lor espoitiV"o,para,o .cor-
J

rente ano:
1'.'-1 f" Ib.-

-,

O secretário de Culltura,
Esporte e Turismo Júlio
Çésar � o ne'itor da Udesc,
Lauro Zimmer, foram re�
cebidos lesta

.

semana-em
alldiêlÍcila pelo Ministro da
Ed'uC�9ãO e CliJftura', quàn
eto apresentaram um pro
'jeto que-visa dOJtar todas
as iÍls.ti�uições dlel ensino
sup�rior do Estado (19xce
to a 'UFSC) de praçãs: éS
portiVlaiS para a :prática dó -

despól'!t,o. Segundo Jül10
CésaJr, o projleto, de�â'tito
Iria ,âia!'Secret.á e da Ud.esc,
tem 'custo 'de Cr$ i 00' mi
lhões. A proposta ié de um

rdlesembolsô de Cr$ 50 mi
l1'l'ões:este' tino e a"õutra

J', • �� ,J' It_,.� ," �", 'ttte'tätfef:-rio !prÓximo 'ano.
/ -.

Um total de 42 ciclistas. O projl�o ,atendle Ia! dois

Largaram, subd!ivididos em objetivos: segutr a polfti-
, duas ,oategori'as, com 42 oa da Secretaria de desen

quilômetros na principal, volver o'espo·rte amador e

onde Orll,a!ndo MOl'leira; de ao mesmo' :tempo possibi-.
Jaraguá do Sul obteve a

litar às instituições 'de ert

quinta posição e, 34 quilô- sino su�erior, ou' à Acafe,
metros na estreante. NIeS- o cUl'!lpÍ"i:me'n_to da lei �ede

ta
.

ca�egoria, os ciclistas! ral que determina a� obri

SrMo. Ewald' e Bruno gato'riedaJéf1e dai disciplinâ
George Marscha1',. obtive- Prática DéSportlva em ter

ram, . respectivamente, o
das as escoll8JS com con

primeiro e o segundo lu- diçÕ'eS de ni,lnistrá-Ias,

gares 'paira Jaraguá do 'O, projero
1

prevê, ainda,

Sul, performanc.e que vem a, c'onstrução de quadtas
(sê' nepetindo desde as 'pri- PQliv�len�es' 'féih esõôlás

. básicas dia! redle estad'uat,'lIFleiras,pr.ov:as. em' vâ�íö�rfV1uniclplos� .-

�.

'Júlio César àcredita que.,
O bõm desempenho des- consfrufdos' eSses centros

S1es jovens ciclistas .�em eSponivbs" mui�os 'álunos
despertaJdb ' entusiasmo q�e äfuàlf.nê'tite nã6Rôdlém
nos -'méios esportiVOS '10- praticàr 'esporte, PCll'tlue
oajs, ,com. perspectivas/de nãO' lfêm o local adlequa
.�PQilc>:�,c,omq.1a '!ie'!rJ ,Qcor- ,do disponIvel,;, Passaroão -a

J!3!1�:9.'lc�"1�Jr §r�L"rUPM�, ;s� .i�ntereSlsar" p�lo espor�
��, ,serr!,", uma C(�rlnição :té::'t dess�\'1nféhesle po:.
quantõ'aó-'p,(6'p'riö äéstino .cférá ràãYi11la!rll�\)"e:pairec:í- ,

do amad011smÓ' j'àFâgua't. :rii�niHj"" t�:aIEl boJiif r 'átlétas',
I

ense, em vista da falta :q'Ulê póàer�en5e 'aptoVei
de. definição ofiyial do �aäos pelas" re�pecNv:a�
Prefei'to RQ-JtQCante Si des-- � ,CMEs dos municfpfôs pàra
tinação ldie. net:..Ursos e 'CQn- :comp�ições,' intermuniç�
.tratação de,técnico$, fato IPailS. GPp1o' :são .o( Jog��
�ue VlelD.tfesagradMdo ,os Abeflt,os.' '

.

.

cfroulo$>-;.. eSPQ,rtivos . pela :, FUTe.B,Ok. . ',' " ,

�Ol',ostc.;J\açle co'mo a ql,Jles:, ,,',� �4d;,i�n7ià 'c;or:n, Ö. Mi:-
. .tao v�., sEl:ndp. ;t,çªta,ga; Inistro Rúb'em LudWIg Q
.relleg,ada ,a; pla!)o, _secun- secretário também-trall'o-Il
dário, Ip.elo / q�@t s� t�"! do Óampeonafó"'ÖattàrYnen':'
obsen(ado. s�, quaniCIb solicitou uma

/

•• , definição ·sobne?a il1:Ç,'4S�Ö
1 V�. _.. ._ ..

o clima' da assem·

bléta de'ontém à noMe
(oi harmoniOso, ficando

.

a diretoriâ juventina. "

com �a cônstitulção:
Presic:lênte de Honra -
José Schmitz, presid&n
te - An.tônio José Gon
çalves,' 1.° 'Vice-Presi
dente - Vitor Emmen
dó&rfer Fllhö: 2.° Vlce
-Presiden.te ...:.:. Alfredo
Reede, 3.° ''VIc.e-Pvresi
dente - Renato Pradi,
Secr�tãrio. Geral -
Cláudio '<>linger Vieira,
T�ÍJi-eiroGeral- Luiz
P,ícolli, Depto,. de Fute
bol' .s: Vitor Emmendo-

. erfer Filho, Depto. SO
cial' .....: Alfredo Reede,
DeptO'. da Pátrim6nio -
Renato

.

Pradi, Depto..
Médico Elizaklo
Leul'precht e Depto. Ju
rfdica -'- Dr. Humberto
Pra:di e Dr. Irineu ,José
Rublnl.

Os- demais membros
da diretoria e completa
cobertura da assem..

bléià, o CP tra.rá em"

sua próxima edição.
�

,

.

Silvio# pela quarta vez.
,

. o melhor no ciclismo,
nador Uno Thellackier • A
tletas die Joinville, Janaguá
dia SI:II, ,Araquari e São
-FranQisco do Sul tomaram
parte da prova, ,realizada
FlOo iaJStfafto da ma Guana
bara, na Manchester' Ca�a�

O pedalísta Sílvio- Ewald
J'Úni'or, dre!Jaragl:lá dlO Sul,
confi'rmou seu. favoritis, ,

mo, domingo,· em JQinvll
Ie, vencendo com folga,
pela quarta vez çonsecuti-

.

v:a, a 4a. pro-va cicHstica·
de- âmbi�o negional, ·'pafro-

I rtnense, I' " ,:'.'" r",

cinada pela, Herm.es·Mace-
'. do, Câmara de Vereado
;nes; Comiss_ão Municipal
fde Esportes de Joinville e

'orient�ção técnica-do trei-

Enc'erJ:�metlto
hoje DO

Grêmio Jarit�

..
O Grêmio Recl'ieativo

Jaritai, l1elaliza n�, tarde
deste sábado, 28, as

festividádes de !encerrà
mento do ano esportivoT ::r,� ,1�H' -f''lt '" I � "h

de 1980, pr-ömovend0
confraternização Ie en
tretenimento esportivo,
quando, serão enfregues
as faixas de campeÕ'ss
aos aUretas das catego
rias adul�o, júvlenil e in
fantil, que em 80, dlel

. ,forma brilhante, coh�). _ • '1', �'f J. �

quistaram lOS tÍ'tulos no

'futebol, de' Sà'lãq .. No
terreno Jesportivô;':'a 'I{'E?
sociação Atlle'tica Tupy,
nàs três'categoi'iiaJS, me�
dirá forças;{<om o- G'rê-- .

mi'o Jari:ta, às 14 horas
no infantil,.às 15 horas
no juven il e às 16 horas
no ad,ulto. .

.

): "I;:I�verâ''-seg(Jid:;imente
'aó ',férmino' dá j:>rogra
rt;Iação,

..

um, j:antar die
côlifr,á!l:eniizaçã0, eFitre
eoi1vidâ!(:(os e atlejas.

,-···Chevrolet ·'a_ /álco.ol '.
'.

Olle. equi.es Ilflirllies ,.ifSlicÍs· destá all
,

A temporada de 1981,
.

do flJÍ�ebol de salão, �ro-
m9te, reviver os prihieirós
.anos die criação da Liga,
a contar pelo número de
equi'pes"'Que confirmaram
participação no campee
natos adulto, juvenJ.l· l8i in
fan'til. A Liga 'Jaraguaens.e
de Futebol. de Salão, sex
ta-feira; nb'·Bleira RI�,. 'rea
lizou ·assembléia' . com 'ÖS
clubes, "decldlnd'o"s$' "8S
dlsputas do, 'cam:peonàlto,
nas três categorias, de
uma única forma, ou seja,
turno direto entre as parti
clpantes, ctàssificando-se
as quatro prtmelres, que.
na final, juntas, parti-cipa
rão de um quadranqutar
que, também de fofma di
reta, apontará campeã e

vice de oald'a cátegoria•. '1:

Pratas esportivas para as Fundações Educacionais
•

.

o Campeonato Infantil
Inicla-se noda 21 dei mar
ço, cOm as inscrições a-

(Chevette - Opala
,..--

Fi�n.anciados

o

- Ca�avan.. ,. Camionete' r"
.'�,��,

"alm '�'18

bertas até o dia 13, A tr- IP,eOm�tos estão encamí
t4:lo de,. ill_9Prrt,iv:o, a, pnEr. l\ha��s;;:8 �ab.e!a,.esboç·asidê'n'c,ia, através censen-: da ,e 8emais detalhes em

so 'dos demais dlretoree; fase dleJ acertto finaL Co
houve' por bem.. isenitJalr as mo inovação, este ano, a

.
,

equipes infantrs em ein- Liga Jaraguaense de Fu

qüenta porcen o das ta- tébol die SaTão fará a en

xae. O Adulto e J,uv.enjl tregat-(le trolép$í e meda
�erão'·inreio s�guidmitl'erft'e IIi�lt5go I�õ§ Q término
ao Infantil, de acordo com de cada Campeonalto, a-
o que ficou estabelecido. credltandc-se atletas e, di-

rigentes' poderem.: desfru-
Na assembléia, confir- tar . mell,o'r "oc sábor·, da,

maram a partiCipação nos conquísta'', teCJebiendo-: os

campeonatos, doze equi-. prêmios ao término da

pes - Mirtes, Blesc, Rio
. competição.

.

Molha, Emmendoerfer, Oy
rus, Marisol, Arweg, Mar
catto, urbano, AABB e Ja
rita, além da Breithaupt,
que

.

igu'aJmente deverá
pertlçlpar . Men�goltJti,'
KohlbacA e Olipê, oficial-

.

mente confirmaram . a in

tenção de não tomar piaJr-,
te das promoções oficiais
da lJFS. eSte ano. '

Desta forma, 'os cam-

E Ia Liga lapela as em

presas inter8ssalCl!a$ em

patrocinar troféus. ,e.me

dalhas. que colaborem,
doando-os como maneira
die lncentlvo a atletas e

dirigentes ,

. 'As'finalis (f'C) óámpeon.a-
10, nas três categorias,
deverão ser' dis!,iutadas
jun:tas.

.

, .

ou não de mais quatro e

quipes na primelira (f'ivi,são
do Campeonato Estadual
dest� ano,

.

Campeonato Varzeano, döm-ingo,
o Torneio,'-Inicio

Dezoito equipes inscl'1e-, ródrifo; quan.do necessá
yeram-se oficialmente no rio. Haverá turno e retur.- '

Campeonato Vel1e'ador Ivo no,

Baehr, do futebol varzeano ' Formam a Chave A: Ca
de Jar�guá do Sul e Sc":' xias' A, Caxias B, Gnei'pe,l,
roedlelr, e já neste domin- Equi.pãa, ,Santo Antônio' e
90

,

i",icilam ,as . dis'putasr� Vila Nova; ChaVe' B: Flo
participarid,Q . do' Torneio resta" Blangu,,� Posto Mo
Início, junto ao ,Estádio ser, Canto do Rio, Rio Cer
,do Nova Aliança, em Três [,0 e Flumil'llelnse; Chave C:
Rios do NQl'lte.· Nova Aliançal Arsenal,
A tabela do Torneio Iní- S, D. Mabted�"" Sef!tane1o,

cio está elabOrada, comE'- EstraJdra Nova' e Juvenlu
ça'ndo os jogos às 8 ho- de.,Quatro - 19quipéS de

ras, O campêãQ,--alem do cada chave dassificam-se'
troféu pejo trtulo do "iai- à fase semifin'áll do.Cam- -

'Hun", sajrá cQm um pon- peoriato ,Vereador Ivo.

to de Viantagem no Cam- Baehr, após- part!cipa�·m
peonato. -a.partir., db dià do tur,no e returno.

'.

bito. ' A expectativa em torno
Segundo, o Sr., Ari Plle,r- deSt�.Campeonato é d'as

mann, um dos organiza- mais intensas, .haja vista;

dores, as _18 agremiações as dimensÕes tomadas,
'foram divildlidas em .'três . transformàndo-se no maior
chaves de ,seis; QS jogos cemame do lCI\esporto, var
não serão num único 10- zeano dos ultimos tempos.
cal, mas . sim, em locais Mas é muito importante a ,

alter.nados, nos· campos disoiplina, para um deselJ.:
d'aqueles que os possuam, rolar tranquilo dó Cäm
oQede'cendo o � ,'critério de'

.

peonato .

.

Demathe preside· o Estrellá. /'
.

,;�..
'

_

-
.

,em 81 _ ,.,
A 'Soc i,edade Sport Club san, 2.° -Tesoureira' - Jo

Estrella, de Nel'le,u Ramos, sé Mathiedt, Mensageiro -
fundada em 1919, mesmo Marina Schuster,

.

DireJtor
.

Mo' , de- iun'àação' Idesre Comercial - -Alfredo Ga

jornal, ellegeu Renato De.. doMi, Vice-Diretor Comer
malthe para"cumprilr o osr- cilal - Osm.ar s.l\�eliira,' Di
go die presidente durante lIefor Soclal- Cirilo Voelz

.

est� ano, 'em assembléia Vice-O'iretor Socia!'__: Nor
eXitrã.orÖ'in·áriEf' acohtecida bärto 'Lafin, Diretor Espor
na manhã de Qomingo, e.m'" tivo - i:rio,' ,dQs Santos"
sua sEide sOdlal. 1.° Vrce-Dlretot Esportivo

. A constituição oficial da - P1edro A. Garciä e 2.°

diretó'riä: ie,st'retâiOlàf1ê esta: Vfoe-Diretór
-

Espo.rtivo'. -
Presidente de Honrà � Arno A. Zimmermarrn.
Ota,viano -rissf, e�es,l,qen�e - ,; -'. ,..

'.

'

..:i1\'Rsná'to Démathe, VI,ce-' ,Oonselho 'fiscal: Gustavo'
-Presidente' - 'Bel1toldo> MathêCff,"'b.s6rio·. ',Pauletto

'

Ê3ac�es; 1.0 SecreJtári.o -,- e Mário �anella'.' Suplen�
,

pauld f1orràni, "2.ó ·SecJ1ei- tês� Fãbto Väl;énfinfYjvl)
. tario�':"':' Célso rAlq-ühii,' t.'O G Fadl' O Id 'B I

..u
.. a·'n.... !; .J� . �X�: _o ,; I;?

Tesoureiro - Már'io Bres- u

.,
. r- ... �

Débitos previdenciários parcel�os
:::.

,. para' clubes' de' . tutebol' .' .: ,"
.._ ,. r,.o< '.,;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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WEG intensifica exportação
/ ao mercado auslraliaD� -

.

Juizo de Direito cf8, Com�rcai de Jaragué, do Sul

- EDITÀl DE CITAÇAO .(lEILAO)

o Douror Hamilton Plinio Alves, Juiz de Di
reito da Comarca d'e JaraQuá do Sul, Estaçl.o de.

'Santa ,Catarina, na forma -da Lei, etc ....

,FAZ SABER (,em resumo art. 687 do CPC) o
s,eguinte: Venda em 1.° leilão: Dia 11.03.81, às
10 horas. Venda em 2.° leilão: Dia 23.03.8:1, às
10 horas por, qu�m mais der 'e: mai'or lanc� ofe-
recer. Local: Ediffcio do Fórum desta Comarca,
Execução n.O' 7.426. ,Exequente:: Posto Km 7 Uda.
Executado: ABELARDO MODESTO. DA SILVA:
Bens à serem leiloados: 1.) Um fogão a gás de 4
bocas, ·maroa Semmer de cor branca com insta-
lação, CO!11posto de um bujão '9 válvula, usado,
avaliado _ em Cr$ 3 . .500,00. 2.) Um. televisor, mar
ca Philco, de 23 polegadas, modelo -preto.e bran
co, usado, avaliado em Cr$ 3.500,00. Valor fotal
da avaliação: Cr$ 7.000,00. Nos autos não cons- '

ta qualquer ônus ou recurso pend:ente.' Dado e

passado.. nest� cidade de Jaraguá do Sul, aos 22
dias die: dezembro de 1980. 'I;ti Adolpho Mahfud',
Escrivão, o subscrevj., '

HAMilTON PtlNIO ALVES
Juiz de Direito

Clqerblnlol ,:i-silla filial
eio C"Up.�

.

Com aproxlmadamen'te setecentas familias
dedicando-se exclusivamente ao cultivo da bana
na, o munlcipiÓ de COIupá". o maior produtor
desta fruta em SànBl Catarina, em tomb de 50-
mil toneladas anuais, . 181'6 dentro das próximas
semanas, instalada, uma filial da Cooperbanana,
de Garuva, iniciativa partida dOs próprios agricUI.
tores e que conta com a colaboração da Emater/.Acaresc do município e do Sindicato dOs Traba-
lhadores Rurais de Corupé.

'

Atualmente está sendo elaborado o processo
pára a implantação da filial da Cooperbanana,
lendo acontecido reunião na quarta-feira, com lí
deres, na � do Sindicato, diséutindo-se o pla-
nejamento e detalhes do processo. '

I

Segundo Júlio CéSar Do"_lnÓßi, da Ernaterl
Acaresc da Corupá, os produtores estão entusias.-

.

mados em poder contar com uma filial da Coo
perbanana, a.de número dois, uma vez que tarão
g�rantia de melhor comercialização, malhor pre
ço-e proté,gidos dos atravessadores, além de po-,

derem comercializar outros prõdufo� hortlgran)ei
roSe

Até final 'de março, ,a. Cooperbanana! serrá
realidade em Corupá.

Idêntico movimento esboÇa-se no município
de SChroeder, pertencen� também a área de a-
tuação da Cooperativa de Garuval. '

i '

....

E a Mare�hal será, transformada
: em pässarela, E carnaval
Por duas vezes, O Jalra- desfllar, encerrando o pro

guaense terá oportunidade grama de apresentações
de 'presenciar o carnaval que, segundo os preslden
de rua este ano, com a a- tes da "Unidos da Bras!
nimàda bateria,

-

passistas lia" e "Estr:el,SI D'Alva",
e ·as diversa� alas mu�tico- Osmar Leooádi'o' Ró9r\iguesloridas da Escola de Sam- (Fio) e Manoel Rosa (Ma
ba "Unidos da 'Brasília" e nequinha), "serão algo de
Grupo Folclórico Bumba sensacional, jamais apre
Meu Boi/Estrela D'Alva, sentado em Jaraguá �do
as duas únicas .escolas de Sul, principalmente no as·
�amba da cidade. As fes-, pecto da indumentária e
tividades mome'scas de', dos sambistas,

-

estes, já
rua serão neste sábado: com o ensai,o geral r,eali- ,

dia 28, às 20 horas, toman- . zado e prontos para 'pular
do toda a

-

Mareohal Deo'- i na avénid'a". /

,doro da Fonseca, trecho i Acredita-se que, juntas
da' "esquina do Hertel" r mais de duzentos figuran
como o -local é mais co-

.

tes. farão
.

o êSpetáculo.
nhecido, até as

imedia-, Atrás, d,as Escolas o povo
ções do Colégio Divina outra 'vez poderá extravas
Providência. '.

-

-

, sar sua alegria neste car-
Um palanque oficial se- naval, pois a lesta é sua,

rá instalado para' as auro- a maior mSlnifestaç,ão pú·
ridades e convidapos;: blica e, com o' sambá no

E na terça-jeira, dia 3 pé, "momentaneamente
último dia de reinado de' I esque'cendo-se das agru
mômo, ambas voltam a.

-

ras do.· dia-a-dia" .

.-

� o que se �pode classifi
car de'exágero. Ou, então,
apelação" .

.

Ao que o SinfrOnio, ar
na Brasma, terra do po
vão, Perto do Supermercan
do Lenzl, desabafou: "Da
maneira como segue só
vai ter santo na oposição.
Santo do pau Oco ... ".

seAR: ativida'des do -Coral
reiniciam dia ·10

O Coral da Socled'ade
de Cultura Artfstica de Ja
raguá do Sul, r.ejnic,ia suas
atividades às 20 'horas do
próximo dia 10 de marçç,
no Colégio - Divina Provi,

. dência, sob a regência do

maestro luIs Fernando
Melara. A diretoria da
SCAR ,está convocando to·
dos os componentes do
Coral para a apresentação

.

na data determinada.

Sesi· Agencia. de J. do Sul
Oferece vagas para Recreadora de J�rd'im de

Infância

Horário _ das 13 às 18 horas
Maliores informações na AgênCia•.
Comunica, também, que o início das aulas de

Cursos Po,pulares. será no dia 05 de março, às

I 20 horas. No mesmo dia lriiciam-se os tral)alhos
nos Clube de Mães e GI1Ip9S de Jovens.

.

ni'cia Q na Ie i
Sorri urna c'riança
Toda vez que uni novo

ano letivo tem liVcl�. há
um misto de expectativas
que exploderß e de _pro).
tos que brotam.
Na eXpectativa, o ar as

sustadO dos novatos, nos

,projetos a conflang8 ,de
todos em bons resultados
Um ténto ausente a ex-:

pectatlvas e pro;&fOs, a

criança se insere neste
quadro de atividades, ora
apreensiva, ora sotrldente,

E o sorriso de uma cri
ança feliz enfeita qualquer
lescola• Sim, porque é um

sorriSo espontâneo, natu-.
ral, sem refletir 8\ hlpocrl-_
sià que, mais tarde, pode�
rá substituI-lo.

,I!! um serrlso sem amar- '

guru, sem deses�ro, sem
malícia,' porque / t1 ,o pró
prio reflexo de 'Inoelncla
• 'da vida que desabrocha.'
�

I_ aonfso que Irradia
feliCIdade, que cura trisle·
zas, que reacenda espe
ranças. Um sorriso que
difunde paz, all'\Plia ami
zades, multiplica, o per
.illo.

,

Por trás de um sorriso,
no entanto, às vêzes, se
esconde a tristeza, a d'ás
nutrição, o abandono. !
ent.o que o sorriso de

'O Diretor-Presldentel do Outro fator ressaltado lIeda a
.

má1-di!-obra �'!?Grupo WEG, Eggon João pelo empresário, com rela- -

é esoassa, mas mesmo asda Silva, reuniu quinta-fei" ção ac comércio Brasil- sim -a empresa tern.ccnsera a lmprensa, para anun- -Austrália, é a deficiência guido funcionários, "masciar' os resultados dos re- nc transpcrte, principal em prejufzo de outras�',oentes contactos quê man- mer.te rnarítlmo, uma vez ! como admitiu Eggon Joao
• teve com empresários äle- qUE; SOmente um navio

I
da Silva, numa análise reamães e australianos" pre- mantém linha reçuter, da listá do problema.vistos no plano diei expan- frota. brasileira. Eggon Adiantou Eggon, que assão das exportações. "Qs constatou também, que o duas novas empresas doresultados que obtivemos Brasil é multo pouco, divul- Grupo, '81 WEG Máquinas e

... foram muito bons prlnclpal gado, a julgar pela surpre- a WEG Acionaméntos, jámente porque, na Austrá- 881 demoristrada pelos em- estão funcionando, junto alia, de 300 mil dólares ex- presários, com r:elação aos matriz. Até junho, o p!éportados no ano passado, produtos da indústria bra- diO e demais dependeneste ano -atingiremos a 3 sileira, no seu atual-está- ciss da WEG Máquinas,milhões,. enquanto a pre- gio. ' no Parque Fabril WEG II,visão para 1982 é de 6 a lembrou o tltular da deverão estar ooncluldas,7 milhões der dólares", Q- Weg, que a empr:esa ante- '.a, em março, será dado ofirmou. '

riormente já havia feito ai- o infcio ao -estaqueementoNuma exposição da �i- guma exportação à Aus- da WEG Acionamentostuação australiana, merca- trälla, como por exemoto cuja conclusão �,stá predo que a WEG conquista, '.

em 1980, quando atlnqiu- vista para outubro.Eg90n João dá Silva- disse -se a 300 mil dólares, à é-� Os _ investimentos na
que 'há oerta semelhança poca em quer a representa- construção e _ montagemcom o Brasil, principal- ção estava confiada um destas novas empresasmente no aspecto territo- agent� norte-americano. E -estão calculados em tornorial, cuja área 'é 10% me- apenas no Iníclo da ação de Cr$ 500 milhões. A
nor, contudo, lern centra- do novo, Grupo australla-. WEG Máquinas, funclonarépartida'; tem apenas 14 ml- no, está garantida a e,x' numa área construída deIhões de habitantes, com portaçã() de 1 milhão de 6. 250m2 e a vyEG Acionauma elevada renda per ca- dólares, valor que dev�rá mento.s, de�4. 500m2.pita. As expor.tações� lá, a- ascender'·a 3 milhões até Atual.!!lente, concluiu otingiram no ,ano passado o final do ex,erclcio. Para empresário, a em'presa fa-16 bilhões de dólar�, en- .

1982, ,81 previsão está entre brica mensalm'e'nte ,110quanto que o Brasil che- 6 a 7 milhões de dólares, - 'mil motores, de todas asgou 'a �O bilhões, com um, com a WEG servindo de 'potências e ·ta�anhos, adéficit na balança comer- 25 a 30% do mercado con- través dos seus 4 mil fun-cial de 3 bilhões, ao pas- sumidor australiano. cion�rios; em 8.1, já foramso que a Austrália regis- efetivados no, quadro fun-trou 2,8 bilhões de dólares NA ALEMANHA, cionaJ, 300 pessoas, istode superávit, O Oiretor-
/ apenas na Eletromotores-Presidente do Grupo Weg Na' República Federa1 WEG, que, para atEtnder aoressaltou também outro� . AI,emA, 'Eggon João -da SII- seu plano expans,ionjstaaspectos econômicos do .

va m�eve contactos com - rieoessi,tará até o final docontinente australiano, a aJ.ta,l'à'Jreção da Kl6ckner-, e�ercfcio de 800 funcionácuJa economia está calca- -Mo�U r_, de Bonn, empre- rios, enquanto a WEG Ada na industrialização . sa qUe .em fina' no Brasil cionamentos de 200 'e abem .desenvolvida, e, na e ,à:cordo êõmercial com a WEG Máquinas de 100.agricultura, que tem na Eletromotores WEG S.A.
mecanização o seu fator A empresa jaragua�nse'-fa-mais irnportante de desen- brica componentes eletr()- OUTROSvolvlmento. -el:etrOnicos sob licença da

,Nos conta�tos, ficou a- �KI6ckner-Moeller, Ipodendc _' No complemento do encertado que o Grupo War-
.

brevemente: ser formado contro com a im:prensa doburton Franki" com 81 a- uma joinf-venture, entre Municfpio, o Di�eror-Presi-nos de exlStênciá, espe- ambas. dente do Grupo WEG re-cializado em
.

im'portaçãó e velou que a expansão e
r

-

venda de PIodutos ele:ro- DESCENTRALlZAÇAO novos meroados são a tô- O que se comenta na cídade,-eletrOnico; além de pos- nica do' 'programa de de-suir em:presa voltada a A airetarla d'a WEG, re- senvolvimento do Grupo. Esta foi. estampada no' fre, padec� muito.área d'e produção e pre�- cebeu o 'oferecimento de- Atualmente a WEG at�a O ESTADO da semana Mártir foi' um dos qualitação de serviçqs, com 8- 'vantagens para implanta· em mais de 50 países e passada, comentando os ficativos dados para o Detuação, além da Austrália, ,çlo ide novos complexos vai reativar as vendas no' ag-itos na Capital, dias ·a- putado Francisc-o Küsterna Nova Zelândia e Nova industriais dos municlpio� ditrcil me'rcado estaduni-.· trás: EXAGERO - "Mes- em mensagem pública queGuiné, irá, dor·avante, re-' de Brusque, Rio do Sul e dense: interrompido por .
tre Aurélio Buarque die Ho- I lhe foi 'S'mitida por oposf'presentar a WEG nesses Chapecó. Sobre este fe- determinado perlodo em. landa nos ,dá a segúinte cionistas da cidade ,de La-palses. ma, o Diretor-Presidente função de ordem ·com 9 definição :para-a palavr·a ges. )·0 Grupo australiano, por afirmou a WEG estar na rEPresentante naquela na- ,mártir: (do grego mártyr" , _**_

31 anos representava um:3 expectativa, muito embora çao . .!= outro b�m merca- testemunha"" 'Pe.lo latimindústria inglesa dê' mofo- a intenção é permanecer do _em persp'ectlva, segun- marlyre). P,essoa que so
res, porém, dada a fafta aqui até' quando for possr- do �ggon, é o Canad�. _

freu torrTÍentos, tortura oude condição, procurou ou- vel ,SI expansão e resolvi- E a WEG, nos próximos a inorté, por sustentar a fé
tras empresas, e, a'pós es- dos aspectos essenciais a�os, na área de d�nv�l- cristã. -Pessoa 'que sofretudos éoncluiu pelã WEG no munlcfpio, corno infra� vlmenro da tecnologia, tormentos ou a morte porem r�zão de ser uma .em� -estrutura d�. hát.ltação, concentrará, �Iém das a- causa de suas crenças ou'
presa dinâmica, moderna água, IUi, dis:r!to indus-� tuais� �tividades na área opiniões. Quem se 'sacrifibem estrutu_:rada, COm alta tr·ial, entre outros, p:Jr "-a eletromca, para. a qual ca, sofre ou perde a vida
tecnologia e qualidade do' /1 maior jJreocupaçãc, a· vem s& preparando. por um ,trabalho, 'expetiên-seu motor, que demons- . cia, etc. Pessoa que-sO-I troú melhor desempenho
e elevado ,forque, nos ri
gorosos testes realizados
pelo Grupo W-arburto,n
Franki.

Acompanhadci do Dire
tor-Presidente do grupo
australiano, ' lan Montgo·
mery, e do diretor comer
ciaI; Eggón Siivá partici
pou da apresentação· dos
motores WEG em cinco re
giões da Austrália, nas ci
dades de Brisbane, Perth.

IAdelaide. Melbourne e Sid
.n.ei, em encpntros que
reuniam de 200 a 250 em
presários. "Fizemos na O·
portunida_de ,SI apresenta-

.

ção da ,empresa e do 'pro
duto, além de promover
mos também o nosso Pafs

.

aos empresârios aus ':ra
li-anos,:.:umavez que, o Bra-
_si! é conhecido lá, l'Jão co
mo pafs industrial, mas sim
pela sua população e ex·
tensão territorial", acres
centou - a industrial jara�

uma criança se transm
por força da circunst
cias.

Na companhia aleg
dos colegas, talvez
frute do carinho que I
falta no lar; talvez rece

parte do lanche que
.casseia ou inexiste em c
sa.· ,

� então qua explod
os desn(veis sociais, 6
tão que- afloram os probl
mas que, não

/

raro, se r

iletem no próprio
mento escQlar. 'É quan
o professOr, no pàpeI
prolongamento do lar, d
ve desempenhar � 1'8

deir() papel que lhe ca
no processo educativo.
Que bom seria se ai ai

gria que se estampa n
face da qualqu,r crlan
não fosse � .comprometi
na sua autenticidade, p
dlesasperaß98.
Que bom seria se, a c

da novo ano letivo, puc(é
semos ter a certeza

.

que, efetivamente, atetiv
mente, 81 vida do sorris
de uma criança está

.

'tando o sorriso da
gua, como qU_!illquer
hUma!no, tem o direito

, viver, tentando ser feliz.

Carnaval: pónto facultativ
A Secretaria para

-

As- 1-8h30min para o horári
suntos da Casa Civil, em do fràbatho dos servid
'nota assinada pelo seu ti- res catarinenses.
,tular, Nereu Guidi, infor- Em Jlaraguá do �ul,
mou que será de ponto fa-. prefeito Viotor Baue! d
cultativo o expediente' nas, cretou ponto facultati
re'partfções públicas est� nas repartições "pública
duais nos dia� 2 e 3 de municipais apenas no S
marçQ; segunda e .\erça- gundo ,expediente do di
-feira de carnaval. Na 4.8 ,

.

3 'de março, terça-feira, e
feira de Cinzas, dia 4, foi I comemoração ao carn
fixado o perJodo das 12 às val.

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul
-7 _.

.,..

EDITAL DE lEILAO

O Doutor Hamilton Plinio AI�es, Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguá' do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da I:ei., etc ....

FAZ SABER ,(em resumo, ali. 687 do CPC) o

seguinte: Venda em 1.0 leilão: Dia 18.03.81, à� 10
horas. Venda em 2.° leilão: dia 30.03.81, às 10
horas por quem mais der e mai�r lance oferecer.

'" Local: Editrcio dQ Forum desta Comarca� Exe
cução n.ó 7.097. Exequente: 'RudQlfo Kreis. Exe"L._
cutado: OlEGARIO STINGHEN. Bens à serem
leiloados: 1.) -Uma mot.o serra completa, ,�quipa
da com motor de 2 HP, usada, -no' valor de Cr$
-6.500-,00; 2) 1 compressor de ar, m�rca Douat,
com'pleto, usado,no valor de'Cr$ ,6.500,00.; 3.) Uma
máquina de lavar e secar roupa, ,Alba, motor n.o '

1263/359-60, de co'r,verde e branca, usada ,e em,
funcion-arne.nto, no valor de Cr$ 8.000,00;--.4.) Um
motor elétrico, marca: Kohlbach, n.o 161611, de
1/3 HP, usado, fiO valor de Cr$ 3.000,00; 5.°)
Um galpão industrial, construrrdo de !TIadeira, co
berto com telhas de barro, medindo 16m d'e com

primento 'por 1 metros de' largura, usado, no va
lor de Cr$ 56.000,00. Total do valor dos bens;
Cr$ 80.000,00. Nos autos não consta qualque,r
ônus ou recurso pendente. Dado ,e passado nes

ta cidade de Jaraguá do Sul, aos 22 dias do mês
de dezembro dQ ano de 1989. Eu, Adolpho Mah
fud, Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PLINIO ALVES
Jui� de Direito

-----'!'""-------_._-�---.._-

AUREA MOlLER GRUBB.
Tabelli e Oficiai do Registro de

,

Prole8toe
�
� EDITAL -

Pelo presente editai de citação pedimos aos
senhores abaixo relacionados que comparéçam
em nosso cartóri.o para tratarem de assuntos de
seus interesses:

Arno, Fuchs, Rua-Mal. Floriano, 60, nesta.
José David Cordeiro, Rua Angelo Piaz�ra:, 15, 'n:es- :
ta. luiz Car'os Flores, Rua Venâncio' da Silva
Porto. 399, nesta. Restaurante Churr. Cavalinho
Rua Cabo Harry Hadlich, 35, nestá. Real Maqs.
,Repres .. AssisL Maq. L�da., Rua Angelo Piazera, \

27, nesta. Renato da Silva, Rua Irmão Leandro,
208, nesta. Valmor, Houssmann, 'Rua Joinville,
nesta.

'

Aclifllra' Plazera de Azevedo
Oficial Máior

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




