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,Caçado� lerá Casa
da �Cultura E nós?
o, Prefeito Renó Cara

mari recebeu comunica
ção da Cai�a Econômica
Federal, dando conta da
aprovação do pedido de
flnenelamente da Prefeitu
ra, para a construção da
Casa da Cultura.
,A Diretori·a de Aplica

ções e Financiamentos a

preciou
.

e CIIeferiu o pedi
do, com elsvação do va
lar e redução da fa:ixa de

enquadramento. O finan
ciamento do FAS, através
da CEF, será de: Cr$ 15
milhões.

'

. A Casa dia Cultura, a ser
construtda na Rua Curiti
banos, em prédlo de dois

.

pavimentos, para abrigar
a Biblioteca Municipal, o

Museu do ContestIada, o
Arquivo Histórico Munici
pal, e sala de exposições,
além de outras dependên- \

cias próprias, é uma anti

ga reiv,ir,tdicação de expo
entes da cultura l'1egional,
atendid� agora pelo Pre
feito Reno caremorí, sen
sibilizado

. pela utilidade

prática do prédio.
A nottcla está estampa

da no jornal liA Imprensa
Catarinense", de C�çad'or,
e reprodualmos 'éste tre-

- ct1t)_.,d& -JYJatér� com cer.ta
.

'

dose de inveja, eis que vl-
'

mos também defendendo
a regUlamentação da lei

que criou, já há dez anos

atrás o Museu e Arquivo
Histórico de Jaraguá do
Sul, alvos die sucessivas
matérlss neste jornal" al

gu�as iooomprelendic,fas··
por .Ipolfticos cá da terra..

Para complementar, con

vém lembrarque tanto po
pulacionalmente como e=

conomicamente, Caçador
situa-se em posição a

quém de Jaraguá do Sul,
embora politicamente, a

primeira vista, tenha maior

repr�seotatividad,e.
'

E tal qual como nós, em
26 de março, comemora o

47.0 aniversário de 'eman:
cipação poHtica e adminis-
'trativa, com uma série de
eventos para marcar a da
ta, E nós, como ficamos
nisso tudo'?

ANO um '- JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Jaragu·á:. empresas terão 28.397 empregados
.

(
.

,

A Associação dos Ad- lém disso, numa prole- Os dados levjlntado�,
ministradores de Pes- ção .da mão-de-obra representam uma amos

soal de Jaraguá do que o parque industri,al tra de' 75,1% da mão
Sul, conclulu uma pes- ,e oomercial necessna- -de-obra existente em

quisa de mão-de-obra rá nos próximds cinco Jaraguá' d� Sul, em

nc Municfp,io, abrang'en- anos, indica significati- comparação com os da
da quarenta empresas, va evolução, passando dos disponfveis no Pos
dezenove a mals do que de 17.593 empregados . to do Sistema 'Nacional
1979, quando apenas 21 no 'próximo ano, para de 'Empregos (SINEI
foram. pesquisadas. A- 28.397 em 1986. SC), que acusa a exls-

Existentes em 01 de janeiro de 1980 .. � .. : : 10.218
Admitidos em 1980 .; .. 6.469
Demitidos em 1980 :..... 4.413
Existentes em 31 de dezembro de 1980 .. � ... '

.. , 12.274

Isto revelá que hou
ve uma elevação real
de 2.056 empregos nas

em.presas jaràgu�nses

no décorrer do ano pas- por' oento registrada em
sador, irepresentando· ,1979. A pesquisa da
uma evolução da 20,12 AAPe ofer:ece, igual-

-,

por cento, contra 15,4 mente, uma projeção
1982 � 17.593 empregados
1983 - 20.018 empregados
1984 - 22.671 empregados
1985 - 25.536 em'pregad�s
1986 - 28.397 ernpreqados ./

RES ....:.. homens 871 (.. de 18 anos; 16% menos" Outro 'elemento inte-
7,1%) e mulheres 1087 de 18 anos de tdade: ressante que a pesqui
(8,9%). Total: 1.958. 59,4% são do sexo mas- sa revela, diz qye em
Total Geral - homens cullno e 40,6% do sexo '1980 a rotatividade da
7.292 e mulheres 4.982 feminino, sendo 'que mão-de-obra nas em
= 12,274 empregados. dentre os empregados presas locais alcançou
Os dados indioam menores há menos mu- 35,95%, centra 32,90%

também que 84,0% dos lheres do que homens. em 1979.
empregados têm mais

\ ,

"Ocorrências foram corrtqúeíras no carnaval'
de' Ré�IQ PétrufHa m�n'" DFS, éiACO d�le,iillOs: 'êon�
·têm ,á ordem-em Jaraguá denados por crimes os
do Sul. Cumprem pena na mais diversos ..

. .

UCRE mostra retrospec:tiva
nó Seminário de Avaliaçêio

No período de 2 a 4 de fevereiro, no auditório da
Secretaria da Educação, em Florianópolis, teve lugar
o Seminário de Avallaçâo do Desempénho da Secre
taria da Educação, com ,apresentação' das atividades
desenvolvidas Ipelas ,diVie,rsas Unidades e Assessorias
do órgão, 'entre elas, também, a 19.a Unidad'e de Co
ordenaçã9 Regional, de Jaraguá do Sul.

Os' trabalhos, que foram acompanhados pe'lo se

cretário Antero Nercolini, mereceram. da parte dieste,
avaUação e c-rftica, num primeiro passo, ,em assem

bléia e, num segundo, através de
.,

audiência r,eServa
da, de acordo com fonte da própria UCRE. Em am

bas as ocasiões, a 19.8 UCRE teve 'avaliado o seu

desempenho, espelhado no relatório de atividades de
senvolvidas em 1979l1980, constante de '34 laudas, e
3 ·ane,xos, abrangendo a participação das ,Chefias e da
'Direção no processo educativo planejado 'para 1980.

Volta a horta doméstica
.inc�n1ivada pela Marisol.

EOtre maióres e me

nores, e por sexo, os

, empregados, de confor,
midade com 'a p�squisai
estão assim dtstribul
dos: MAIORES - ho
méns 6421 (50,3%), mu
lheres 3895 (31 ,7% ).
Total: 10.316. MENO-

-

Otladlio é'O 10
Sf.creiário da'
Assembléia

. A Deleagcia de Polícia
da Comarca de Jaraquä
do Sul registrou apenas
ocorrências corriqueiras,
normais, durante os qua
tro días de carnavsl, ne
nhum caso de maior gra�
vidade a ser conslderado.
A Informação é do Dele-,

. gado Regiona,l (:Je PoHcia,
Dr .. Adhemar Grubba, que
re�ponde interinamente
em substituição ao dele
gado-titular, Odilon Clau
dino dos Santos, que en

contra-se em tratamento
de saúde.
A Polrc'ia de Jaraguá do

. Sul montou a "Operação
Carnaval", mantendo plan- .

tão p·e'rman.ente durante
às 24 horas do dia, No
per:fodo da Operação, trêsO candidato da chapa queixas por furto de d'i

o�osiclonlsta, Haroldo nhelro, uma tentativa de
Férreira" de Canoinhas, homlcfdlo e duas prisões�ão oompareceu ao 'pleito, em flagrante por desabe
Juntamente com o deputa- diência a autoridade polido Genésio Tureck, de São cial foram registradas, "o

I Bento, que recentemente que nãó é cons,ide,radadeixou o PDS 'Para l'1egres- uma al·teração demasiad'a
sar ao PMDB. Dos 38 vo- às atividades normais des
tantes, '24 votaram no can- . ta OP", disse.didato do PDS e 14 no'l No setor de trânsito, a
candidato das oposiçqes, 'penas a informação do
Par� os restantes cargos emplac.amento de 75 nada Mesa foram, come já vos vefcu,Ios no mês de
era esperado, os candida-. fevereiro 'e, d.e 780 desde
t�s .da chapa do PDS: 1.° o infcio d'o ano, engloban�VICe-Presiel,ente,' Vasco do vefculos de maneiraFurlan; 2.0 Vice-President'e gierai.�ésar Moritz; 1.0 Secretá- Com três comissários, 2
no, Octacflio P,edro Ra- motor.istas, dois carc'erei
mos; 2,0 Secretário CiI'tão ras, dois �escreventes-poAraújo; 3.° secretário, Heie, lieiais e um del,egad'o, a�or Sché e 4.0 Secretário, Del;egacla de Palfcia, comArtêmio Palud'o. o auxflio do Grupamento

Com. surpresa para os

setores da oposlçäo, que
esperavam dar uma de
monstração .

de unidade
votando maciçamente na

chapa composta por rê-
- pJ'lesentan,tes do PMDB,

POT, PP e PTB, o Deputa
do 'Epitácio Bittencourt foi
eleito sábado' Presidente
dá Assembléia Legislativa I
de Santa Catarina, contàn
do com os 23 votos do

.
PDS e 'alnda com um voto
dado por um deputado o

posicionista. Como a vo

!ação foi secret�; não foi
td:entificado o autor do va·
to.

.

.

Deficiente ganha cadeira'
.

,

de rodas
. o Llons Clube Jaraguá-Cldade IndUstrial� .acom-"

. f:z"hando o Ano Internacional' dos' Deficientes Físicos,
Má

a entraga d.e wyra ca,delra dei rodas para' a garota
•.
rela Alves dê Miran� de 881s anos, deficienle fí

...� ,filha de João AlvJs·de Miranda e. Maria das Ne.

rr .�MIriIRd8r,'no dia 20 ... fevereiro p8$Sado. Esti�
;:,m�tes ' ao ato de entrega, os L&Q. tJedro
• AAI�;:III, J0s4,eahia, Vft6do Lamjds, Vafmor Moml1llelr Bfttencóurt., '.,.. ,. ••. .

. ... .•.•.
... .'Q, Presid�m� 'do '�Cidádéclndustriai";'iÍ'1forVlOU ql!ç,

�o de'c9r�er do mês 'dê'"mJarço, o· clube. fàr.á�! lel1,frega:
./

e outra's duas, cadeiras :de rodas:".
.

.

.'i

Em ato realiz.ado no dia

24, no auditório da SSI e

sob a presidência dÓ se

cretário de Segurança e

Informações, coron,el Ary
Oliveira, . tomaram posse.
128 novos policiais civis,
recentemente formados

pela Academia de PoHci�
Civil. Do's formados e a

gora empossados, 70 são
'escreventes policiais, 24

. comissários, ..
13 técnicos

dactiloscopistas, dez poli
ciais carcereiros' e nove

escrivães de polícia. Es

�es policiais foram distri
buídos por diversas cida
des oatarinrnses, fioando
subordinados às delega
,ci�s regionais .de Polreia.
; De acordo c,om a distri

buição, um com1ssário, Uil1
dacfiloscopis1a ..

e dois €S-

Disse ,Fi�. "qlÍe' o. aPoio, creventes foram, . designa
nu.� ,�ado, contri�uiu dos à Delegacia' R'egion21
uma vez ínais para o êxi- d.e Polícia de

.

Jaraguá.d?
,to � j)ro�oção,.cO,�t�lbu� ,:SIJI, que .funcionar�·.anexa
ç.o $lue:� �vo, J�1gu�-;., :ao . Fórutn uDesemb�rgfl:'.
ense e de cldatlesadJacen-' dor João Thomaz Mareon
tes t�mb�� �eu, .compare. ,des·' de Matios";· cujo' titO:,·

. cendo" elTl malssa. na· Ma- lar éo 'delegado Adhemar
rechaJr Gru -ái.

.
.

em 86, diz pesquisa
tênela de. 16.345 empre
gados, enquanto a pes
quisa da

.

Associação
dos Ac:tministradores de
Pessoal acusa 12.274.

O levantamento foi ba
seado no seguinte qua
dro:

.

da mão-de-obre neces

sária para os próximos
cinco anos:

POLICIAIS À DELEG.
REGIONAL DE

JARAGUA DO SUL

O: que se comenta na cidade

"Volta à horta domésti
ca" é o título da interes
sante e útil campanha que
a Mari·sol S. A. -:- Indús
tria do Vestuário ,está pro
movendo em Jaraguá do
Sul e regiões'vizinhas.

lho. O objetivo desta...cam-
. panha é incentivar o plan
Uo de verduras 'e legu
mes, que contém nutrien
tes excel'entes à saúde do
ser humano. � um mod'o
de incentivar o 'costume
de' sie manter em' cada re-

Adotando o slogan, "um _sidência a horta domésti
presente da Marisol para oa, proporcionando entre
voc� semear e colher saú-. a nossa g,ente um mej,o de
de", a campanha pretende economizar na aquisição
atingir todos ós lare.s da die ·alimentos ricos em vi
região com a d'istribuiçãó taminas e sais minerais.
gratuita de setenta mil pa- A distrib.uição das se

cotinhos de sem�ntes se- mentes está sendo feita
leciorladas de couve-flor, junto as 'escolas da re

feijão, 'alfac�, beterraba, gião, segundo a diVisão
cenoura, pepino e, rep'o- d'e criações dia empresa.

Unidos da Brasília dá show
eagradece

"Corrupção" ,

'.

O presidente Leocádi.o
. Osmar Rodrigues, o Fio,
d8 Escoia de Samba "U
nido$ da Brasnia"", em vi·
Síta à., reda�o, quinta-tei
ra, veiO agradecer ao ap9-
lo da imprensa,. comércio,
indú$tr;a �, prin�pal�te
da P...,leJúra Munl�ipal de
Jaragu� dö �u" �ravés do .

Rr.efêi·lo , '{lc'9.r"" �-'ue:r, es�.
ta, .....doando' CrS .'100 mil,
:Possibilital1dó' que. o' car
naval de.' rua atingisse, o.

suces�o, ,cqmo .,d� fato o.�
\'(,.

correu nas duas apresen
tações, sábado e terça
-feira à nóite, na pas�re,:
Ia da avenida Marechal
D8odoro.

.

Esta saiu no Jornal'A PONTE; nosso confrade da
Oapital, quarta semana de fevereiro/81:'

. .

"Alguns poHticos brasileiros estão pensando seria-
mente em impetrar causas na juStiça 'lntemaelonal,
tentando receber "royalties" e "direitos autorais" dos

poloneees. "

.

Acontece que no regime socialista, polonês foi des
coberto um enorme foco de corrupção, mordomias e

outros babados mals, os quais nossos polfticos ima
ginavam ser caracterfatloas exclusiva do Brasil.

Agora, com que moral os "vermelhinhos" daqui,
vão. poder bronquear contra o nosso regime capitalis
ta, explorador da. força do trabalho, coerciti.o, prepo
!tente e etc••• ?

Assim, a colsa acaba perdendo a graça".
, Breclerodes, que mera na Ilha da Figueira, trabalha

na fábrica :e acompanha o noticiário, no ranqer dos
dentes deixou escapar o seu desabafo: ..

"'E agora, Jusê. Em quem o tadlnho do rpovão-va!
poder acreditar'?

''Virge Maria, enllo tá tudo mudado".
"Hirck ... Hlrc'k ••• Hlrck".

· O nosso "correio", 1110
é· mais

..aquele ....
Nosàa inteAção rião é jogar farinha no' yenti;.

lador de ningu6ln. MáSpiqúe 'não podemos mais
. :���a .. a dI:'�U=:�':·í:r·
'Rec'8lde pesquisa nos indicOu que a 'éntrega, 'i�
regular e fora de tempo; certo, tem sido causa 'de
cOnstantes ·reclamações de àsSinante8, agora com
maior fr.eqOlncla" qUe não recebem 88 edlOões
ou as recebem com' cerca de quatro dias de atra
so. E é claro, ninguém está ai para deglUtir "pão

·

dormido".
Por diversas vezes temos comparecidO ao

Agente dos Corretos e Telégrafos .Iocal, expondo
as razões e reclamando provic:Mncias,'já que é mo
'nopólio estIatal e ai !taXa de entraga então cobra- .

da por mls, hoje é cobrada na sem'anai seguinte. .

·

Como quam tem obrigação de executar um. S!rvi-'
ço que é privativo do órgão, temos, também, o
dir�no <ta exigir que esse serviço seja prestado
dentro dos rigores regulamentares. .

Em ocasiões tais temoa sido surpreendido
com a alegação.de qua falta material h�mai1o pa
ra, entrega da correspondência.

Como pode um órgão cobrai' OS! 'serviços e
· depois' deixar de realizá",lo com ,presteza? '

Explica mas não justifica. E como a parte
da Agência ,_ a parte do leio, estamos b.ndo
em ferro frio.

Ainda &gÖra �s ocorre o episódio, da ECT

'1'ter encerrado expedhN1fe no sábadO, dia 28, rea-
brindo somente na quarta-feira de cinzas, ao
meio-dia, .quando �aS'. as indüstrias trabatlharam
normalmente no período carnavalesco e o comé�
cio cerrou suas portas �penas quarta-feira no

período maltlnal. O episódio, claro, não é "privi
légio" nosso, pois ocorreu em todo o Pais, feria
dão ,para mamo nenhum colocar defello� .

.

E' com /toda esta folga, muitos assinantes re

ceberam nqsso jornal somente quarta-feira à tar
de e até'mesmo quint!á-feira. Ié o cúmulo.

Saindo nossa edição na illarele de seXjta-feira,
alguns leitores recebem a nossa edição. Outros fi- .

cam a ver navios. Ql,Iandó ..�trega é feita sába
do cedo, os Jlssinantés das caixas p�s e de

algumas rOas principais, a recebem no mesmo
dia. Os oUtros sa recebem o jornal na ,terça ou.
na quarta-feIra, mesmo, sem o Urelnado de ma
mo", o que está t.:lmente fora de nossos pro-
pósitos. ,

E as recla� repre&enfam a maior cha
tice que tem origem .clusivame,,-' no atendi
mento irregular dO correio 'Ideal•. E o a�inante
,sempre 18m razio, lógico, ele paga para receber
o seu Jomal. Damos razão as reclamações, não
como determinada empresa p..-cIora de serviço,
,que �ra q�, ter a razão, com� se eStiVésSe
prestando uITI' f�vor.�.. _.. . .... ..

.

Estamos cansados de reclamar ,
sem nada

·

conseguir.' �.
, '

. NO$SO ,pr:es1fglo ,e a nossâ exl_nela estão
em jqgo. '. "

,
.

',Se� 4e ago� em diante. nio., fo� atendi
dos, usaremos,de inslrumenfO.s mais fortes para
obrigar o correio •p� ,.m serviço�.

Vamos "eJr qual a, estrutura que ficárá'aba!;
· dà priineiro.

"

_ <� •

• •

•

J

.

A REDA1ÇÁO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o Beira Rio Clybe de . No �o Cetnunal.da '.

j.!. ;l.f�' 1J..�,r �,� :' �::-, IP �(� r� a.ç t t.a i<JPtal, Igreja Evangélica tut,{a.. ,!
. Ê� socl�dad�, tudo a-

.. �1
, li • • •

' ,e.rfr.j5fóQr fJlaçõrs
sensa- na, centro, haverá neste

i 1j 1. 6bnte6et.-Até "abirra-r
. � _l'].:_t. t li

� e A)
r cjolaaiSY�AIi o aml- sábado ..a partlr das 15 ho- çäo. Sábad'o passado a

/ f'\f'IJ�.Pf�A GENTE. NOSSA'l'ERRA "N(!)SSO�UNd .i'-Jt U 21)· go�rl�''''Z. edo, di- ras, lourio d�batism(l) tIa- , �EscOli de $amlta '�Uni-
1 . >

..
, � ;"'. Ot.I�.;'PI '�.. "'CofrIICJ"""""'" "t

'

,� s�i'")� 2Set de ra p.ltl'� pa'lthllhos. r:· 4, '''édosl�fBra'fIi'; dêsfl-.

, 'I,
',,-,' '�'" ,��,-/� .. ,� ...... � "'a�, últim�' Sé�do d'o' .--**-

� ,� ",·-tou 'PeH:l A�lnlffam-
AII·VU'S·arl-'1�1"e'sl o Sr. DulfeC�n,eiro,'da '

'·á ;'Co�endador Awfln' _,r al1:H'��.� .1BrBto 'Néste s$bado, às 20 ho-,:' ?,,..p}�.m�!'lte.d·v.ItI1,,,,gJl�.pe-:.
...

,
alta direção d'o Banco do ,�eideí, d�, 'Õorupá; já 'de 'VerAol81;t<:ttrdhl '!(f�g;i1�r!s ras, unem-se pelo matri- 'ró Jórnal öä a'à�tefra. E

A�rIam..ho�7J a. ; BrasIl; em Brl!ls'(lIa, esteve Eil (bÖrd'�. dà'; '.pis�ipá·. "Uma mönlc na Igr,eja Matriz São wb"nbouc' mestrel!:NFIà",
Sra:;.Yara;.esposado..Dr. 'é�'J�ragué do'Sul no dia �.o�lg�,:�it�S:gp��:t��!�J� Comtssão'tfij',':a�r8iß�,a,e Sebastião, os jovens Lurs hon�ando o_seu_esforço
�FeflOando A. SlprJlÍt§'l ''I '1:7, öcom!Yáhhad'ó dé �tia J�ra,I1Uld:9, J�lq .G.ra�� :�o. lpeso:' JÜfgárá, ás eoneer- Antônio Chiodini � 1ieItrtfsi- - . na-dlVulgaçao do cama..

dnaNl/etTl F",Olis", "" ���pb�a1," "i�itan�ó a Ägên- Sul, onde esteve acompa- 'fên�es, qUE1 pc:fdefão-�;ins- ta Lourdes Nlchetti aos val em nósso meio. A

'Sra;�:Ed9t1raudt Rolin ',,' '6fa'Lôcfá1 cW's"S-::'Aoli1elo 'nh�d ·'.a '\'�e.t.t...· .. lã O' "crevéritmto a Secretaria quais a coluna end,e-reça· .únlca que desfilou e

IK8tmaÀ�, em. Ç.Q1upá... ß!�, f?r�� qrft;cep'cfonados Heiiiteidas . .;r�ã�·' Ft'(j�ir: 'do Cttrbe, inclusive neste felicitaçõ." ' �'<?Onf'garbo na principal
�Nél",n MO.thfs� ;'1 i' -:0. -: born lJ� 'aln1é)�d' na Asso- e Olanfl, Os amipo.s !Därll- '§ál)�, 'dia'07/i1ol'S.ilàve- -- - --:.o(ô*--�

. ._-- > vrà "'p\iblica da cidade,
'JHé Renato I�eaAl&' é14Çâà":A11étlc(:t" Bähco do clpáiam lãiriSém dá��"J!(ês- rá plantão no local. As Os amigos Nélson e Ce- arrancando descontrar-
lho '>'Brã�iI, na "Oolina de Ou- ta d� Uvâ'�, eru. c.axiáS' do candidatas deverAb! l-iter oma Tarnawski reoepclo- dos aplausos. Foi um

\ ,Itacema.-eehling ., o,. , rÇ>", que o pr6prio presl- Sol.
' I"v .. 'í" '., Idade mrnlmà\..ldé-l1l.lr�os; naram no Chalé da Arweg sucesso, todos ,neconhe-

Anhrenlarlam' 'doml� . dente. da: InstltufÇão, o ca-
"

H_.'**� ," , dependentes" oir 'l:iSSlótliá- familiares '� amigos :em co- cem. '

Ch1rley Adrlana-.Bartel- . tarln.énse Oswª,ld'O Rober- Jaraguá d,ô Sul dirá pra- trãs� 'uinfã y.� que o even... memoraç60 ao batizado
Sr.�WlIscmfGérmaao AI .. 'to Colln a"'fem' cóino uma sente no prõxlmo dfa.21 to é de ca�tEn-' ints,mb'. do filhó Ivan, ocorrido no

'

bree"t� ,\ . �r:> r;., da$ mais belas do Pars. de.,., m�r�<?;"':�tJ:"", Joi.nvlrle, Prêmios e,ree1énle!;1'/à "eH- dia 20 OltlrT1Q':' ,.I 'd

,

, ;·sr.�Af. "PJanráiilfJt&- ," _ '�
.

.....::.*• ..:....: '. duran!� .p'�,�n�ontrC? ,��Ul- cedora ê suä!V1prtii'ces21s, .' ":' _'I **�' , ., ....

Itor dó:FifgorfftcrcJ::Rio;;da
'"

'�ôt"e}etelto -dê [,a9una e dual de Correrores de fm6- anuncia (> Carlb� .. q�e �s- Cumprimentos circulan-
luz S.A. "' o Presidente do Sindicato 'v.ef�,"pró�qç�9,db 'qoFlse-' tá tràtando jô'ntd'aÓ' Oan!1 do ao amigo Aldo Piaze
Sibelty, filha. (Je' Edg-ai' ,�os JOÍ'�aUs� �rofisslo- J�o)�eplon�, �e Corretp- 5 a divulgaç{ó"�E! c'óbêrtd- ra, diretor dei) FRIL-F.:rigo-

. (Jane�Y',G'ramko\v: ,i{. ,1)�Js . ; d�, .�a':.'ta Càtarln�à, res �à Im.6V�iS. --:' ..., .�" F!e-. ra do 'acor;)téclmerito�: I rrficOI� 'AI<).' ,da Luz S. A. ,

Elclda Uckfeld solicitaram ao governador �J�9. O lR,cill �o-:e�õÖnt!o "IT' .". ,�**_, ., .. pelo seú "nat", que trans-
Dia 09,. mar,., l,;�' ,.!; ,Jor�e,�ornhausen, acons- s�râ'naSßt51�a�(;jfGinMtl- ""Outra d'i�idcf-Belra',�lo, corre·domlngo, di,a'OS Fe ...

.

"Sra: I�eftrúdes-(l:.epins- tr4ÇS'0 pelo .:E��ado de um j 9<?S; .'R0m", .41 ,R��lpçP,âf(fto é'dé 'queõ.t�éfà9' às 'quartas
'

licid'ades-l t'
, ::kl' �; 11:" ,')�"I" ,Itl m,on9.�1R.;,,� ,���nimo _qU�ffence�at}jcf.e·,S;lfà�:aqtp- 'e'se5Ctás-feiras, apartirdas' -**�
"_ .'Maf'OGs,Ah�l'Ilo.Rosa' Go�lhoL el'!'l Laguna, em nct8;�es':�9,,'i��ad.o �", PI�!S. ':2'0 'horas;>":ütnâ"rôél'a�t�éte Na"Jagenda, o '''nfve�',
'.i' fvori8'Volkthenni'" ;:t . çq��m9rp',Ç.�p,�q., sesqúi- õfó-r

"'" sam&ál'para'" �hrmar a se- dia 1.°, da�Sra.-'Mara Op-
. Francisoo'�AnC}a,:-"':- .��nten.4rio do lan9�mento � '�b�$S�� t,'êíd'�d.� 1:Jijy�rá mana dos" âss6dados.�E permann, esposa do es-

v'--!Anastád8l'0Iska'i'ís J .9Q Rrjrneiro jornal "O Ca- contar mul,to em t>réVe n� se�ta-feirà seguinte, dia culéP.io dr. Jorg:e Oppeir-
WaHraud Simon tharlnense", em Santa Cà� com um novo .estabeléel- 13, ,,!ov,o., Jantar-dança,pte . "!.an� .. ��� �f�rece�. recep-

Dla1,O:cfefnar.ço 1'1',' �i'j ,;tarini.l, ocprridó"nö diä'28 menta comercial:"Tráta-'se .,par�,ç�$81�,'na·' sede.! O ç�. NO,dl8!J12jll.qulnta-
I :gr: cRobEß'to FlJl'lke • :,f ,de julho de 1 B31. O monu- �id:as - O,rg'a�lj�-a��es, �.?e- !p,r:irtlelrcr' 'Jailtàr�dâiiça:flle , ..feira, Udo Wagneir, dire-

'Sra:: Pàullna �rbfs ..em JJt�Rí9J;teyerá"�r. ÇqAstnif- ,r�ch" �e:i=I,o�I.�n,;çRoli�.", ��e ,\�v�',suce�o' relatIva: .'; 'tor dà:Soc;:'GI..áf�ca !,verii-
,

'R'� MG'h� (: ',<3:' _�': r::r �o�� ��r90. d�o Rosário, 'começarão 'a in�tafat 'sua
.

.:...=tc*_. .: da trocará Idade, também,
�. rRo1'nuald"cf.�Heft'ke. nO.,ç,_�ntrp �a c!d'ade� me- vig��im�' >.qull)'�a..lbja.. em

.

o carnaval d'urante os 4 na mesma data, o garotão
-"19lW Curltlba: ': bJ� C".1 '�im:lQ I)m ou doil? 'metros

•.,J��ª9'=!ft C!�, ªut m�i�, p,re- : �:I,��, I!=!you .l1JilhareS de ja.. R6ger, �ilh? dos., an:tigos
Sr. Roberto Renato Fun- de altura. J(I�t�l1Ien��,n,ª!1J1jl ��!.ecfl,àl ragOaenses às ruas e aos

. LuIs (�ãr:cla) MUniZ.
'ke .'! S:I', � :;;,'. .:, ,�:r:?fc�; Deodóro, 345� O contrato sa�õe��", superlo�ando-os, "'� ,�**_' (, �t.

Sra. AI:zlra, esposa do. ..� p�mfed�r�ção 'Brasl- de ,lo.ca�9,J(1iji'}rr!!l��0 ,,,,m� !agltação total, aliado
,

sr. O�car Nagel ' leira d'e Futebol (G.BF), l�, qu�m �a,�.h8' c�ryi.' �s'o �Q <?,a:IOfj q�.�ão for R��-
Uma por semana: "Os

�osé Nunes' , . . éöntempll:(rJcfo"a Te(taçi!o, '$�QPsuia!aga�e:A'ses, pols "co e a al��rh�. fe>,rum dQs hpméhs sê�:õcupam mil'vé-
'Sr. Nélson Pereira ' através a editorla' de es- ler!Q, nov� QP:çã� oe cóm- melhores carnavais dos zes mals em adqütrlF rJ.
Mafia luzllda Greg(!)I.e� P..pn.es: com o's primeiros pra'. Como se dénota,r'§s últi'T'0� ',�o�.', );J�gor�,).lá quezas do: qUe

_

cultura: 'E:!
witzs,ch .�'" " "1 .e;templare$ da Revista. -grand'es,,, Ô'rgà'1!�ãçõé's"se na qv_ar"sm.at é" tempp de' n'O enfa�to "? que. sõmösDia 11 cte mat'Ço CBF, bimestral, de cultura voltam, a: �,a.r�guá, q1!e c'?- refl�x�p, �'� participação e contrlbllH�u�to mals"para
Sr. Fldélis lBaratto, em futeboUstica,' meça a assumir -realmen- de preparaçao pàra a Pás- a nossa"iehcldade' do' que
Crioi(rma -**_ te o seu papel eomb'um coa do Senhor. Que -to- ',o que temos", �Schope-
Daisy da Costa, em S. De antemão a colúna a- çJos maiores 'e'm�is-desen- do� cur�u;r�m o seiJ pa- nhauser) " '

Franciseo ;(Jo Sul visa: ste ano, O MiI)J,$- volvidos municfp'ios de Slà. pel.,.
' -**......

Sra .•vete S:tulzer d'a Sil- tério d. Sa\ide preparou "'dàtàr�j!I'"'·." �t. �._.. �.� 'v�'"' .:::...**.., ,., . ..,
.

va
'

<J
f

d
' 'r. )11!l_1.'**-_' -J I ,\...

_
A classe exporf"'''nra'ua n es c�mJ).anhas �Y

Set. MaiceUno Bisonl da v c n.ação contra a pá- ". Jßt6rn'llfç6'es" dos�6ás1i ...• � S:9gUnda�f�r�'qe cama,.. i c:!aniflSns�.�" con�l :�tr�p
DI:�'2R��maselli' ralisia Infantil, que serão dôre$,��,Ip'omic�f j�r��u!!- v�1 foi çJja de intens'o 'm'o.. �a ::u esfol'ço e .I�clatt:uw "-'Y- repettdas noSe dias 11 de ense assegur�m. qu,� em 'vLmento turrstico. � que;o mér i

m o C�nt�, �� Cp
Sr, Helmuth,NeitzeJ' junho e.15 de' agosto, E'm abril, o vice-prefeíto' SI9Õlf pessoal daqüi' festeja o cp �x!enor, orgao qU�
,Mal'llane ,f)oe"fBg;)�I.I.. estudos,;�oampanhas..a nl-

'

Schürike dev.er� assumkà "carná", ,trabalhando. Com
contrlbUira Ipara o c�esCI-

Sr. Hflério Plosa ' vel nacionàl contr.a· o sa.. _Chefi:� do 'E).!:8C\rtivÓ db as lOjas abertas todo o me�to �as exportaçoes e
Sr. DOrlval Duwe ram' d"""�' tê' 'M'

f'
. r; 'f-:! '

.

.

.

' , eqUlHbno de nossa balEln�
Sr.' Rovino Küster 'coq��iu�h::,na�. , �9,. e J_un�c;,�lo" p�rmanecen�do mu��� ,fez. �u�a c?mpra. ça comercial A .

ta-

Dill 13.de-mar.ço ._
_ ,-=*' ;Ie":'" ,\.' no O��go.&nquan!� o, ti��- tvtana Conce!ç�Q .aa()ti�ta, lação dar-se�â n!�:em�êS

S .J�r, .�,c:to.r J3a.LJ,�r, ,��cg!1- e seu esposo aquI estlve- de mar o e
.

�: �:�g:f=��::l2:� A So,ciedade de"D�spór- tr�·�e �1.!�ndÇ) ��vld�m�Ji- rar_n para c��!:te<?�� '? "T:r· :naverá �m S:�I���:�� J,uízo de Direito da Comarca de Jaraguâ do Sul
.

Sr. -Augusto, Gesser, em
tos Acarar, 'que t�p1 à. tes-, te a� p'r�I�� dQ nosso "t9- ceut> Parqu� I�êfustnal,de .

a partloilpaç'ão de ex'p'örta-ta
'

o desportistà Llvinus' ral,. gozanc;fp de suas rm: �_a�ta Catapfla . Ela é ve- dores .

ti'
" <

,

EDITAL QE CITAÇAO (l.EIUO)

:;:�;;:�QiI_" �,!,use. *," ,p!IS"l'r lerça- ,e,,,das f�"'i$ e tralame!')- r�adora da C�,mal'll M"n� 'presen�l:r�en�A�Er; FAZ SABER (eni' .esumO art. 687 do CPC) o

WaldJr Ger.ent, em ,:A:,..
�

�elra o �u t�Jg�SJm() ol�a- ,,�,? ,d� saud�, e" rf)t.em�- clpal
_

de' Osasco, Estado Jara uá do � a
.

"

,seguinte: Venda em 1.° leilão: dia 03.04.81, à�
,

.rw ViO $ino deexlstênc1a. �põs rande;> as energi8$ para de Sao Paulo e está :âdo- g,.- -- �! m.ar.cª p�a- � 10 horas. Venda.em 2.° '�e>ilão: .dia 20.04.81, às
torga-PR, .' "J_

.

P&�fodo da �!jyjdad�s p�_ �u,mpt:ir o período demãp.. r�ndC? ().', !o!$ír� _ turís,tico, ::�ç:�;����r�uaS'emlre.:' 1'0 no'ras por, quem_rn.ajs, q!ef e_mai,or Il!npe <ifere-Sr. ,Bento Nunes ,�..
,' ra!l�a�as, he?J.E�,. ,0 �carar datO, q�� I�e resta. O 8'!li.-. ' 9u�, t.ra9'?u'para o correh- :tro die' Comérci� �o t �n oe'r.' LOCAL: Edif!cio çI_q fórUIJl ;�Ie:sta. Comarca.

"Nossas fenci�a96es tos expe�lm�nta s�a. prP:Jeção �.o. Sc�uí:l�e deverá,oondU- I te _an�. E perto,
-

gue', no 'de Sa
"

x erlor Execução N.o 7.656.' Exequente': ,.Alfredo Lenke.
aniv�rsarianfes'''. �o .camPQ s?cl:al, e espor- z�r o� désti��s �? Municr-

.

an� que. v.�!h; es!ärá �C?�m ,�ta ���!na{<?�c��c, I Executado: VIRGILIO EICHINGER. Biens � $erem
1

tIVO, construm.�p.o·seu� _p'!O, .por dOIS ou �rês ,me- �alor sucesso, repetindo ,�, " : c ·"1. leiloados: Um conjunto vibratório, para fäier tu-

:.':�'='�, � �omplexo 9"1 '�Il"�gu�- �� .. : .. ,',
'

.,' , ',:; opasseia à P\Ó_rola áo Vã' ,

A FunÍla(Ílki Catarinen'" "boB de 30cm·. de boca por � metro de 'çompri- '
"

! Clnder.lä _ ,,'
Esquerdo, epl Joc�1 pri)O,- " _"., -**- 'Ie. do. f.tapocu,. Pe�al- ,de Cultura já tem progra-

'

mento, marca 'Ménegotti, ecjü'j'p'ado 'éom" motor �

Quatro lojas ,paÍ'a,��
,eglado e 'panorân'll�p:;'J 11 : .R�afri1en� 'C9!" a cÓ��,a �ent� cum.Priri1,e��mos" à ,madas .f" aplieseniações

Kohlbach, de 3 HP, equipamento esse bastante
,

.. _**�, . _ to�� as empresas do Gru- Ilustre representante' -00 cfo Projeto Pixinguinha em

. usado, avaliado em Cr$ 37.070;00. Nos autos não Ä

loor servir a distinta oU. ,V.ere�or I-Jein�: 6�rt.el, po WEG," expané::lind'6-sé, povo de Osasco e seu não Florl'anÕpolfS� �Iurt,eriàu' 'e coris.ta�-quãlqÜlelr-õ,fiuS,-o� 'recurso
, pen��r:t,e. Dar

enteta,. duas na aerolio_ ex-J?r�sldente. ,��a, C�ma�a criando nOVQs� �I!'pregos e menó� ilustre 'esposo-.. Joinville, iriici�ando a- tem-
_ _ do e...passaeJo :nesta:�cidade die Jaraguâ do Sul,

Vargas, uma.! "e(;Mark d�.vereadores, ,é,.. agor�, afirmando' o Slosai'l que -:-**-' 'porada do Ip,rojeto para
22 dias de dezembro de 1980. Eu, AdQlpho' Mah- e

c,tfal peo,aörQ; em,Ja.... o I..r�e� da _B�nçacfá·J_�P �l!r�9U� I�Ö .Stil� 'O$tenta Reéomeça!"1 as �tivida., 1981, no dia'2B de' março, fud, li$CrivãO,.·J) -subsc�,vi., "

guê do Sul e outra 'nB P,?S, perman,ec,eQcfo, EJ:lrJo com or�ultió de' "Capi,tal des <fO$ ,Gn�pgs· cde, Lan- sexta-feira, estendendo a-
Hamilton Plínio"Alves Juiz de Direito

rua 28·<Jê.�Gsto__.;l.t77,. Jahss&1l como �rd'�r"qro �atJ�o' AifI�rlçarla do Mó- ehe; que ieuném semhoras té 9 de maioí eom"shQWs" .,'

,(��a���:':R�i.A:;:" '..
,G.o�ernQ", r.�pr�;i,nl��C;!p �ç(.c .Elétriéb:·,' ,�f:. éoluJú�, d� !Jqssl:l .melhor:"$oci'�'9�- apresentados po'r 'el�noos �,---"'----_"":':"-'."'''''''''''''''----+-

.' -?S Il)t�r�sses C,io ExeC(ut!v..o ,�ny'la cumprimentos
.

tam- de. Na quarta':'felr� o pri- d,ifereRtes duiânfe-:sefe 'se-
-

J' de D· H d "co'
n, I

a.==:-...::_ JU�to,.;iq .legislllllvo., , béÍJJ '�o' Diretdt-presl�eQ!e l)l�rD I��éh. dQ . a!)D. ß,a manas consecutivas. Na �':TÓRI:;eD� �IM���=:
�;::"=��':'�'�;;:'����==.�_=�.�.�.:....:......,;;!

d9,..Gr,upC) WE.G, Sr., Egg,op .r�$ldêI).Cla c:l�, Sra, ��tbr- Capital, onde começa o

.- 2,. \.:.i J . ....
.. ;, )oao da SUva, pel'a manêf- na Hansen Varga$, abrin- 'circuito, as apresentaçõesra coqés com que sem- do' a rodr:t;ip, ,semaRã.1 e:o.. ser-ão realizadas no �Tea,

J)�é tratá o�' prQfissiori�fs tre as intfitgrantes (io s�,u ,tro Alvaro de Carvalho;
.?8 impr.�nsa;:,' ":. �r�o't;" . .' :;:.. ,' em alumenau, no Teatro

Oa,[los Gomes e em Joi.!)
viIJe, na Sociedade Harmo�
nla ,LYra', Os ingresSos 'es
te an�. cp�tarãa, Cr$, 1'Q�JlP
.e o ,h9r'�'S}'.��f:ô\�}Iffl�·�

CORREIO 0,0 POVlO' - Jaraguá do. Sul

Rel�l'oaria 'Avenida
•

f. ,:>t. � .f. �._. • ....
• l'_. . "

). ETER�.%EOS BONS'MOMENTOS-.),.� •• _� .....

: .w�\
""; �'�1

,r. 't
"

_
•

�

:
........ _' _, Mt·, n

,
�

•

.. ,""eeenteis tOm Jóia. e: .. IMI$ finá. 8uge'iiõ�

I
da ,REI..9J,6��A -

AV�NID�. 'Marechar e' Getúti�
Vargas, ,

,

.

_..

.. r ,J ""J - I.: - ,:

,

"
'

•

',:,..,.-\lt".. I c: i'i'(l," �:�� 1 :>i 1:" : ...

','ÖRGANIZJ\_CA-o CONTÁBIL
• ,I A COMERCIL ;;',s/f,1101'\
, \ rr Ii!\ '!), " � .. \.. ,,;_.

'

... _'. •
.

.�...... ..." H
Festa de verlo no PóS

to de Vendas JARlTA.
Toda a coleçlo JARITA

.para o verlo a preços
que só vendo mesmo pa- • I,

ra ,or,c;tlt�r .:' �,,�v�lt� '" ,

I
logo)!! Töda a tie!eza"a., ,

.

ch,arme da coleçlo verão

1' JARlTA, até 15 de mar�··
com descontos espeta-

I' culares - ofertas incrl-
veis - eX,clusivas para

'

você. • '

Anexo: ReoanHf Turlstl... �
.

co, Café Colonläl, 'La't
chonate, SorveterIa 'fI:
Choperfa.

'- •.

.

RodovIa Sc-3!)1, Imi 5, ,

fone 72-1266. '

'

_. � -

:,1 I
.. '-,h .r':7,,�' I

..

1",lnlo Victor Schmöckel .

I:o'onomisl&& Contador . _
. CRC..SC 1605

.,
'I.

" _

I�'II,I." ••. '•• '.11••. ,"
.

�oraçOes par.�' çàsam.,mOà - De..
c:graçöee para Igr�laJ,'- ,Oeéôra.Ções
pafl� çf�bea - Arranjos para festas _,;.
Plantas o entals e Buquês em"'G�ê-'
...,..

'

,"

PLORlcuL'I1JRA IM'IRÍAL,
::::"'!'�' Rau, __"';.'Jar.�• ., ,

"

. jêc.�córlt::ÀnfGnio "Olá OÔI\;8IyI.'
.

7:1), • '1:/ ,_ .CAe:-;3C n,o J�7�f? r'" .:
,

.

.

r

:rá,C. COnt. Ywonne A,. S. Gonplves
, .' "'" ç,FlC,;'SC n.O 7:638, .

.' �ntabilld'-de f- Recur$Q$lil$Q�i8 e Admi-,
mstrat'yoa; �I �erylç�� de- Marcas e Patentes -

,Legusl8lção J'rabalhista e Previdência Soçial -
e SelVloo, AéteQ& VAf\IG,

. OesÇ!e 1S4,4 �,servlço 0'0' progresso, de íJ�raguâ Ido Sul -.Av. Mal. D�oro Cla FonslGa 130-
Telefone Ta-00'9....

., I', .

/

I
• ': '

. . '

".,''' .I .

'-

centenas de pessoas
�upavam .o espaço, e
tnegues 'fi m�is ahagJi

(dan!
e"

,e90l.tãO
,d

Iltrrd rM*'�. '"'Esta
''Va-s 'falefídO''' q\Je�
momento o que não s

faz normalmente. Ar e
tava a graça.

I

, Alguém,não entendeu
a piadã:- Ab contrário,
deformou e torceu os

fatos, usando : 'parä' tan
to de má fé;:' -dando a

-entender que nisso ha-
"Via'o '''Preconcelto às
passoa& de..cor, no que
estava certo,

. apenas
não contra til �negro e

, sim o tpreconoeito con
tra o. .branQo, ,metido a

besta e fofoq_lro.

, .

Pols bem, chegada a
, , hore. do desfila muitos"
se 'afunilaram no �"p6-
dium" defronte a Igreja
Matriz. Convidados es- Na 2à. feir'á� na Lan
pe�iai$ e os não convi- chonete, Jaraguá. ten-

. ·'.�ad'os 1$ se.ß2:�ram rcr, 'Jrqú��Éfnóva�ri�ritß torcer
presentar.oU ,(Je corpo,

.

08'fatos,-- no 'Momento
..

IpróprjQ €i pouco· foi'O dô cumpr.Írú�rtt6 ao Pra

" �ap,aço pa�a tarit�' gen;: . s_id'en:J� L�c�lo, o 'Fio'
te. Houve os que não de gloriosas· ·jornadas.

. - subiram (flão e Prof, Não o oonseguiram,,

)'Stre&ê?),_""êmbora isso' 'contudo.·
não importasse em d;es-

I
.

prestrgio à Escofs·'d.e" "'''''rítléréiSiclÕ' riä: ",ntri-
Samba. I, ga, encarregou-se da

H: ' : I; .'. \IH 'nojênfà taref� die vei
cular afirmação que, na

v��darlej-nãc�prre�Dn
; deu· à ·realidade) que
rendo, ,é claro, tornar-se'
útil aos 'serviços que,
·com a devida licença,'
temos dúvida de sua uti":
!,idade.

:< COfQO IjlO. carnaval o
- -'�empo'é de inversãô de

conceitos e valores, a

imensa assistência se
.�. oomprimia ao redor do

, ,.

qu.e ,pode 'ser chamado
i .," de 'ipa'lanque, 'estrado,

mirante ou pardieiro,
"

'umt g'Sliart.1fblião .no-seu. Ser .útil �a ',aI�lilém ou
_

-.'hur'nor.mómesco-'resol:. pux,ar P.-$8Bõ.;�Qdo 'O
.•. Vieu compará-Ia-· a um . munGlo tem. dir-eito e,
'_:'galinhetro, em , que, no' em alguns ;,pM9�1' com
passeio público onde mérito. O 1inpon�'te e
todos �s transe�ntes· : sab�tjp'u��r'18 S�cg. se
devem CIrcular, alf esta- não e'etarre'Sen(�.·

,

varri ös "animais" (no , 'Vá puxar'" o:saco do
bom sentido, recheiado ; diabo quev1te càr�egue
de h�mor_�!tn.��ale!�<?).:. }?"" bOfl:' ,yla�el)1. �:'
confmados, enquanto 'S6 8ego nAo enxerga.
que n�, pista· ro Ia_nte, E não é de hoje. Espe-
destinado às viaturas,' rem é cohfiramf

'

,
"

, FAÇA UMA ASSiNATURA
O TEU BARAO sAí.�À�A O "SESSENTÃO".

��ERV� 9 MAIS A()ITIGO SEMAN�RIO DE
, 'A C�TARINA.. .!__ ..... .

Dia 17.<13.81, às 10 horas. Local: átrio do
.' forum de.Gu�r�n;ti[irn .--,ftlf�ps:.:.P��L�cz.de Ven-'
da de Be� de Menor n.O

.
9a7à15, requeriaó por

ALICE e ALCIR MORSCH. Objeto: Um verculo '

marca Wi)lys, 'enen 963, placas 'MSCJOS8,"'eó"f t>rãn- �'
"

co e, verde, _,�mciÍ:léIQ ry.rall' Lan�o�lPrrirmo. \Cr$ �
8.000,00 (oito mQ �?fu'ieft� d'ue.r.mrrlm, ,: ....•
17.02.81. Do1í'l{i' Paltlli, Esc'ivA'lJ"êsrgnaCJa .... • :

_' IIx������:N�L����t:�yt�, •.�,. "

"�':'�Mále 'as
Saudades 10 .'

'" �Garíennaós� -�
e pelô telefone 72-1553
,.I' I\�!u�nte
Urequerla, ..,

'"

_ ·"".rlil�·.M.

• Confeltarl
GARTENHAUS -
Getrjli9." Va,r,ga$, ;à.4.7 :t �.\,

.

,,' '

15m qualquer época,
.... qltalq�" etta9'O, OS
presentes da Lanznaster

, éÍ�no gosto e no re-!
, quinte de cada um. Vo-l

.

ci 88be,
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ESTADO DE SANTA CATAHINA
PREFEITURA MUNICI�AL DE JARAGU� DÓ SUL

Concorrência Pública
Edital N°· 02181

A PHEFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL� Estado de Santa Catarina
leva ao conheclmento dos tntereesados que se acha aberta a CONCORR�N:
CIA PÚBLICA - EDITAL' N.o 02/81,' pa ra a construção, ampliação e reforma
de 10 (dez) unidades escolares estaduals e municipais e um reservatório d'á-
gua, a saber: '.'

I - ESTADUAIS:
"

,

'
,

1.1 Heforma da c'obertu�a, forrô, instalação elétrica :e hidráulica, aberturas;
pinturas, ampliaç�o de 03 (três) salas de aula, para protesecres, recreio
coberto Ie sanitános do prédio da EB ABDON BATISTA.

.

1 .2 Reforma do telhado e pintura parcial do prédio da EB. ProtO HELEODO-
RO BORGES. '

'
'

,

1.3 Reforma do telhado, forro, sanitários e pintura do prédio da Ee HOLAN�
DO MA'RCELINO GONÇALVES. '

1.4 Réfor:ma do telhado, construção de muro e urbanização do prédio do
Centro Interescol'ar de f.o Grau (CIP).

'

1.5 ?onstrução em'a�venaria, de 02 (duas) salas de aula e dependências,
visando a substítulçâo do prédlo' da EI.- VIEIRAS.

1 .6 Construção er_n �Ivenaria, / de 01 (umà) sàl:8i � aula e dependências, vI
sando a substltulção ,do prédio da EI. FRANCISCO DE PAULA na loca-
,lidade de Franctsco de Paula.

' ,

1 .7' Construção em' alvenaria, de 01 (uma) sala e dependênci'ss visando a
substltulção do prédio da EI. GARIBALDI, na localidade de Garibaldl-.

, 1 ,8 Ampliação de 01 (uma) secreterta, 01 (um) depósito, 01 (uma) sala de)
zelador e 02 (dois) sanitários na: EB. ELZA G. FERRAZ, da localidade
de Santa Luzia.

2 - MUNICIPAIS:
, 2.1 Construção de 03 (três) salas de aula, 04 (quatro) sanitários, 01 (uma)

cozinha, recl'1e'io coberto na EB. CRISTINA MARCATTO.
2.2 Construção de 02 (duas) salas de aula e demais dependências na ES.

ALBERTO BAUER. '

3 - UM RESERVATÓRIO I!)'ÁGUA;: com capacidad'e de 1.oo0m3, a ser cons
truido no terreno d.e propriedade do SAMAE, localizado no Morro do
Carvão.

'

As obras deverão ser executadas em regime de empreitada por preço' unitá
rio, com prazo d:e entrega das propostas até às 17 (dezessete) horas do, dla
25 de 'março de 1981, na sede da Pl'1e'feitura Munici'pal, Praça Ângelo Piaze
rar 247, mediante 'as condições constantes da rntegra do EDITAL e seus ane
xos, cujos documentos acham-se à d'isposição dos interessados na P.M.J.S.,
no endereço acima citado.

Jaraguá do SuJ, 23 dE; f.everei-m de: 1981.

VICTOR BAUER
Pref�ito Municipal

Juizo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul
,

/

EDITAL DE CITAÇAO (LEILAO)
J '

O Douto'r Hamilton Plinio Alves, Juiz de Direi�o
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na 'forma da L.:el, etc. . . /

FAZ SABER (em resumo àrt. 687 do CPC) o

seguinte: Venda em 1.0 leilão: Dia 03.04.81, às
10 horas. Vienda em 2.0 Jeitão: , Dia 14.04.81, às
10 hO[ias por quem mais der e maior lance ofe
recer. l-ocal: Edifrcio do Forum d'esta Comarca.
E�ecução n'.o 7.619. Exequente: Te>Ctii EUzabeth
,S.A. E�ec,utado: eONFEcÇOES L1SPORT Ltda.
Bens à serem leiloados: 1.o1'Uma máquina de
costura, marca Juki, modelo industrial DDI 227,
de costura reta, com motor monofásico marcai
Brasil, usada, avaliada em Cr$ 28.000,00. 2.° Uma
máquina de costura, marca VigoreJli. modelo Ro
bot, com motor Arno tipo MC, usadial, avaliada em
Or$ 18.000,00. Valor total da avaliação: Cr$ . �.
46.000,00. Nos autos não consta qualquer ônus
ou recurso pendente. Dado e passado nes_ta ci- ,

dade die JaJ'18/Quá do Sul, aos' 22 dias de dezem
bro de 1980. 'Eu, Adolpho Mahfud, EscrivãQ, o
subscrevi.

HAMILTON PLiNIO ALVES
Juiz de Dlrei�o

A' seguranva da lua cOmpra' ou
r

da aua ven
da, UIÍIa garantia ..gura de Investimento.

Se voei quer comprar ou vender um Im6-
",, procure a EMPREENDIMI!NTOS 'MOBILlA-
RIOS 'MARCATTO LTDA., "

-

Empreendilentos Ilobil-iários
MarcaHo 'Ltda.

, '

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fo.,ê: 7�-0186
JARAGUA DO SUL - SC

C,OBstrutora Seria Ltda..
C�nR�AO CM�'INQENlíARIA E

COMI!RCIO DE MATERIA[
,D'

,

CONSTRuÇAO.

Rua Joio Picolll, 94 - E'cilf. Carlós' êpê�la'
,
Telefóne: 72-0214

JAAAGtJA DO SUL �. CATARINA

I. I

LBA QUER FORMAR
MAIS NOCLEOS DE
VOLUNTARIOS

Através do Programa
Nacional de VoluntariadO
da LBA, em 1980, foram
atendidas 1 milhão e 655
mil pessoas carenjtes., com
,a participação de 33 mit e
776 voluntários em 678'
municípios onde Já estio
funci'Onando Núcleos

.

de
Volußfãrios (NV) e Coor
denações MuÁlcipais do
Pron•• O número de vo
luntários Já equivale a

praticamente cinco' vens
o número da servidores

. ela Legião em todo .; Pafs.
cada COordenação Mu

nicipal, tem como presi>
dente a· esposa do Prefei
to. e cad8 COordenação
Ea'tadual é presidida pela
esposa do Governador. A
Presidente da Legião, Lés
Leal, estabeleceu como
meta para o. programa,
que tem como pres�d'"
da honrai a Sra. Dulce Fi
gueiredo, a

. implantação
de pelo menos um NV em
cada urDa das 4 mil' 'eid.
des brasileiras. Com a par..

tiCipaçio das COJrIunida
d8sI, o Pronav-LBA aplicou
Cr$ 283,8 milhões no ano

PassadO, caJ)lando, tam
bém recursos por intermé
dio de campanhas de mo

bilização comunitária. Es
sa 'mobilização já atinge
1.514 comunid8des de 678
municípios..
A �o dO" Ptonav

permitiu 81 distribuição de
leite em· pó, medicamenll"
tos, cadeiras de rodas, a
limentos, além . ele passa..
gena a pessoas �es.
No Natal, toram fornecidos
alimentos ai 189 mil famí..
Uu com' os recursos cap:
tados pela campanha P�
dáglo de! Natal.·,O Pronav
-LBA realizou ainda\ traba
lhos no campo do R8gis-.
Itro . Civil, contribuindo pa..
ra :fomecer� cel1Udão, de
nasci�nto a crianÇas q�
não po�suíam 'e:xis,tênci&
,legal.

"

[iI) aa ä (I' tI11�II'lI]
Fundado em 10 de maio de 1919

, CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

D""'-:

Eugênio Victor Schmackel

CoIaboraclcne:
Flávio ,José Brugnago, Yvonne Alice

, Schn'llSckel Gonçalves,
Jaime Biank, Prof; Paulo Morettl, 'Silveira Jllnlor, Rudolf HIrsch
feld, José Castilho Pinto, Dr. J08é A1be� Barbosa.

RtclaÇlo, AdminiatraçlO e Pubncldade:
Av. Mal. Daod. da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091 - C.P. 19.

89250 - Jaraguá do Sul .. SC.
'Composlçlo, Impresalo e Circulação:

Sociedade Gráfica Avenida Ltda. - .,Jaraguá do Sul .. SC.
Assinatura anual: Jaraguê do Sul e regilo· • •• Cr$ 800,00
Assinatura Semestral ••••••••••••••••••••••

'

Or$ 450,60
Outras cidades Cr$ 1.000,00
Exemplar avuiso •••••••• ! •••••••••••••••• Cr$ 15,�0
'NOmero atrasado ••••••••••••••••••••••••• Cr$ 20,00

E8te jornal nIo .. reeponeabnlza por .rtlgos ....nados e nem

devolve �glna'"

Viação Canãrinho
. TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO,
.

EXCURSOES.

IA "Canarinho" preocupa-se com a sua l0-
comoção, colocândo ê disposlçAó modemfssl
m()s Onlbus. com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqOlla, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO -- o
transporte carlnh()so�

,
.

JARAGUÁ DO' SUL SANTA CATARINA

[MOBILIÁRIA
SANTA MARIALtda.
Compra - Venda e Admlnistr

ação de Imóveis

Crecl N.o 418-J

COMPRAMOS
Melhor preço
VENDiEMOS
Qualidade

ADMINISTRAMOS
Confiança,
ALUGAMOS
TranquUld'acle

CONS!JLTE-NOS, TEMOS VÁRIOS IMOVEIS.
Rua Waidemiro. Mazurechen, 42 - Fones' 72-1342 e
72-1101 - JARAGUÁ DO SUL - STA. CkTA�INA

1--
VElCULOS USADOS ,REVISADOS

Belina II LDO - verde primavera mel •••• ,. • .. 1979
Corcel 'II GT • bege trlpolll ,... • • • • • • • • • • • • .• 1978·
Corcel GT - branco e preto 1976
Opala Comodoro - branco •• '. • • • • • • • • • • • . •. 1979
Chevette Hatch - dourado palha ••••••••.... 1980
Chevette L • bege •••••••• :••• ' •••••••• .-. • • .. '1'978
Passat LS .;. branco •••••• ,•••

'

• • • • • • • • • • • • • .. 1979
VW 1300 L '. branCo ••••••••••••••••••••••. 1978
Braeilla - bege '

•• ' ••••••
'

••••
' .- • \ 1979

BrasIlla "! amarela ••••••••••••••••••••••.• 1979
Jeep 08 eil. - azul •••••••••• ,� ••••••......... 1975
Moto ,Honda ,CB 200 ..... pr•••••••••••••••••• 1976

,------ ...._--------_ ....._-

I • I

I! Nós colocamos mais I
I cor em sua Empresa :
I :I Para isto estamos I
I � equipados . !

I =-- 'com um moderno !

I
CI departamento de arte. I

I ca
F t I't M

,.

d
1

I.!:! o O I o e aqulnas e I

I� Impressão OFFSET I
I, ,. , I.- - :. _, : ..

-----------�---�----

, ., CARROVAJIIAS HC

Hornburg Indústria de
Carro'earias. Blindad�s Ltda.
CARRoçARIAS.
BUNDADAS E
Aí:lERTAS ,;_ CASAS.. '

-REBOQURS -
ESQU�DRIAS E ,

M6YElS.

I Av. Mal. �Deodoro; 1·419"
'

Tel$lo"8: 72-0144
JARAGUA DO SUL. - S.C.

PAGINA.3 .

proClallS de
,

'

,Áurea Müller GrUbba,' Oficial do Registro Civil do
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, -Estado d$
'Santa Catarina, B'iäsll�'. ."" I

. Faz saber que. compareceram em cartörto, exibin·
dö os docum�ntos éKJgtdbs pala lei; a 1im' de- sfl,'nabi..
,itàrem . para ciJsar:

- .

"
.

EditaI11.830d'e 25.02.1981 "sa Murara. EI'8I, brasil6ira,
Gilberto Altanasio da Costa solteira, auxlllar de escrí
e Magli. $ieYIel1' . tório, natural de Jaraguâ
Ele, brasileiro,

.

solteiro, (li() Sul, d'omiciliáda 'e ,resi
operário, natural de J'8Ira- den� na flua Marina Fru
guá do Sul, domiciliado e tuoso, nesta cidade, iilha

. r,esidenté na Rua Jolíwll- 'de IsaiâS Pellis e de Gui
Je, nesta cidade, fUho .de

.

thermlna Poéreira PeUiS.
Siegfredó Atanasio da Edita111.834'de 2-7:02.1981
Costa e de Demna Ri�elro Avellr Schulz •
da Costa. -Ela, braSileira, Mar. Schei.
eottelrá, lndustrlärla, natu- Ele; brasltelro, solteiro,
ral de Jàr�guá -do Suf, do- �Idado:r, natural de Santa
miciliada e residente na Rosa, Estado'do Aio-Gran
Rua joinville, "neSta clda-

-

de 'do Sul; domictnado e

'de, filha de Fret Siewerf e residente em' Jaràguá ES!
de lrrnqarth Rauffimann querdo, neste dlstrlto, fi
Si.ewert. ' lho de' GoHhe'rtne Schulz
EdOitaI11.831 de 26.02.1981

-'

e 'de Hufdina
'

S'chult. Ela,
Allau Bruczedc e Mariät

'

lir-asili!Jira;, soltelfa, -serveh..
Natálià

°

Brassani' ,,' .
o

'

, te� "naturat de' Rancl10
'EI�, brasflefro, s'öltelro,'

-

QUêimado, neSte'· Estado, .

tomelro, natural
-

d.e Jara-' idomlcUlà.d'à e l'esidente�eJn
guá

.

do Sul, domlcííiado ,e' Jaràgu�:Es'tluérdO; 'llêsfe
residente em" Nereu' 'Ra- distrito;' .

filt:i'a' 'dê �Arno
mos, neste 'distrito, filoo 'Séheldf '-9 'de' -petranHa
de' '_eöpàído' '-B,ruéz�ck.e

' E,rkmânn Scheldt.· .'

.. ,

de Te.reza aruézeck. ·1:.18,
.

EdUà111:835 de 21'.,02.1981
brasileira, .solteira, borda- EfnéStó wintrrch'e-
deira, natural de' J,àràguã

- Rehlfä '�ê�a Llet:'nárin;' .

do Sul, domiciliada lei resi.. Ele"bfásllelto,-'söltelro,
dente em Nereu, Ramos, motorista, natural de Jara
nestá distrito;, filba die Sári- guâ cfo "Sul, domiciliado e
to· Ame'rico Brassani ê dé

'.

resl<te'nte - em' Ribeirão
l-ucia Oematte, Bre$Sânl: áran�s' do 'Norte, -neste
Editál 11.832 de' 26.02.19'81 distrito/fUho de Francisco

, Cópia récebida do cartó:" 'W!ntrich' e de- Ellsabeta
rio de Guaramirim, -se

-,

Lux Wlntrich. Ela, .p'rasi-
Rón�ldo Mh:on da Silva e

_ le,ira, 'atend.ente tI,� éh,ér� , '

Marcf Mara OfiVeirà '

rnagan1, naturar
� d�' Jara-

Ele, brasi,leiro', 'solte'iro, ,guá do' Sul, c;Ion'1ictilada 9'

bancário, natural de Gua- , resid'�rlte . em Ribeirão
ramirim, neste Es'fâdo, do-. G'rande do ,Norte,

'

;n��te
miciliado e rßsid'e'i'lte em 'distrito", flll1-a die léQpQld?
Gual"amiHm, neste Estado; Liermann e de Rita' L;énzi
filho de Jurandi Miron da Liermanrt.

< '

Silva e de Manoelit� Ne'lsi E:ditaI11.83G dá 27.02.1981
(I:a Sirva. ' Ela, tirtSí(éira, Elelo Antonl�KI�"'.e
solteira, auxiliar de escri- LOLJrdes Fodi· ,

tório, natural ,de Jaraguá Era, bllasU��i{o, solteiro,
do Sul, domiciliada e' resi- 'lavrador, natural de Coru�
dente nesta cidade, .filha pá, neste Estad:o,' dorriici
de João' da, Silva Oliveira liado é .residente

.'

em Có-
e Cle .l:lvira ZHz Oliveira" rupá, neste Estado, filho ,

Edital 11:.833 die 26.02.198,1 de Floriano Kiatkow$ki e
Jair Murara e Marizia PaI- de, Anna. Kiatkowski. Ela,
lis brasileira, solteira,. do I'ar,

Ele� brasileiro, so.lteil"o, natural de Jarag-\Já do Sul,
escriturário, natural de Co- domiciliiláa,e resid'el'\te em
ru_pá, neste,'Estado, ,<lomi-, Jaraguá 24, nest� di�trito,
cHiado e residente na Rua filha de Hilário F�di e de
192, nesta cidade, tilho Ana Lescowi� Foc1i.
dEJSiI�ino, Murara e'de EI-·

,

, E 'Para que chegue ao conJ:teclmento de todos,
mandei. passar o presente 'Edi.tal, que será publicado
pela imprensa e em cart6rio, onde será i81fixado áu
rante 15 di,as. ...

.. .. "

'

,
' Se, alguém souber de ,algum impedimeA\o, ácuse-

-o para os· fins legais., - A OFICIAL. ... � �,
.

. Prémoldados, .de téôDcrelo' Lid..
Maior seguranva na cobertura da_ .....

, ',' fone: 72-081�
Defronte a caSa Comerciai de Waldemar Rau

-

, Térraplenagem
.

'Vargas
SERVICOS DE RETROES'CA'MDEIRAS E:TRATO-:�
RES DE ESTEIRA

Tubos, Sta.,.Hêlena
Tuéós DE CONCRETO

-

EM �ÉRAL
R�a Joinville,.1016 � J70né 72-1101

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO .. Jaraguá do Sul

CONFIR.i\. A HIS'fORIA ...

Bario de ltapoeu
. ,

. HÁ 30 ANOS
-'0 Registro Civil 6ivulgava .

o EditaJ n.

2.920, de 22-2�1� pelo qUISiI habltavarn.-se ao .c�
mento José Castilho Pinto, filho de' Neslpr fllbelro.
Pinto e de Mari·a Castilho, e S�nizia Mafra, filha de

'B6nJãmiÂ .Jillio Mafra' e de Jen"i �Nun9$ Pires M�..

fra,.' .

.

, , .;;..:_--' o
.

jovem cientis'ta Napoleão l�ui"eano
quê ·fori8l' 'aos. t:stàdos Unidos 'para aperfeIçoar-se
nos eStudos 'db oancer, foi atingido' pela .terrível
enfermidade e' regressoú parao Brasil, "para rnoe
'rer nà sua pátria": O' mal já estava � fase por �e
mais' avançada para poder ser tratado com êXI'lo.
O dr. làureaho-lpasSöú os últimos meses num hos

pital especiallzàdó de Nova Iorque, porém;. os mé

dicos norteijimerlcariOS concluíram .

que nada 'po-·

dram fazer: Foi por '·i'� que o sr. Laureane e 'Sua

esposa,: sra, Marciana laureano, �esolveram pas�
sar G, .tempo que 'Ihe resta no Brasil, sua .ter1'i8l' na

tal,' onde fará u'mar "p'ropaganda- viva" •
em . �vor

dos estudos 'e pesqulsas do cânc�r., , .'

.

- No começo de março o técnico qa 'fábr!
ca de queijos da firma W. Weege S,A;,.�stabelecl

daem ·Barra do Rio Cerro, sr, Valentim. Staats,
completava o seu 25.0 aniversário de serviços na-.

que1ff:estabeleoimento. Por este· motivo a empr�sa
oferecia' uma festa; n81 qual tomaram parte os dlre

fores da' firma, os membros do Conselho· Fisc�1 e

os demais operärtos que aIr trabalham.
.

..-...-. O vsread:or'Mário Nicollnl apresentava
reque'rimenfo à Câmara . de Vereadores, ·aprovado
unanimemente, 'propondo um-voto- de congratul�

. ções pela passagem elo primeiro centenário de Jotn

vilLa, bem como' envio de um telegrama à Câmara·

daquele munlcrpio.

• • " HÁ 25 ANOS _

'

_

- No dia 6 de mar.ço de 1956 o Clube Atíé

neo Baependi completaVta o' seu. cll'lq.üenten4rjo,.
com os-festejos iniCiando-se 'no referido dia 6, em.

atenção' à data da :fundaçAo.da Soc�edadeAti:r:ado,."

res Jàraguá. e terminando em 15 de Novembro, da-
ta que coincide com 181 formação. do . Clube Atlético

Bupendi. De acordo com os cálculos. .o gloriOSO
CLUBE ATli:TICO :BAEPENDI, completa no mês \_,_

em curso o seu 75.0 ano de existência,. um .dos
mais ã.ntJgos c!t,Jbes em pleno funcionamento, por
certo motivo de alguma assinalaç�o por .p��,. da
diretoria, pelo seu grande significado .

dentro da.
sociedade local.

. ',"

- ASSinado .pelo. Pl1esidente. Eugênio",
Victor

Schmõckel, o Clube Atlético. Baegepdi . convocava.
os sócios quites com a tesouraria, para uma As.
Sênibléia Geral Ordinária, a neSiJjzar-se no dia 24

de março d� 1956, às 20. horas, para exame e apre
vaç�o d9 balanço e contas. da ,�i��toria" relativo

r80
.

perrodo • Abril de. 1955, a' Março
.

áe 1956;
discussão sobre diversos assuntos de interesse do

ClUbe' e. eJeição do Presidenté de 'honra; presiden
te executivo, vioe-pr.esid�nte e Conselho Fiscal pa-
ra oexercíclo 4/56 a 3/57, funcionando, em s,egui-
da o 'Conselho -Deliberativo também com os mern

bros lali reunidos e .

.

- A impl'iensa looal n'oticiava a visita do go
vernador à r1egião, em fase de despedidas do seu

governo, inaugurando obras realizadrarS pelo Es,tado.

"': dê 'Iàstrríiar 'que, sendo ·a última veZ qUie' p8!ssa
por aqui, como Governador., não tivesse uma óbra

para iniaugurar ,em. Jaraguá. do Sul. Aliás, ,temos si

do o enteado do governo .que se finda, c"om. uma
única visita oficial nos 5 an'os e meses de' sua ad

minlst ...ação. Seu nome, contudO, consta do frontis

prcio de um dos prédios do Parque Agro Pecuário

"Min!!tro João CI,oophas", ondre o Plameg auxiliou

com Cr$ 20.000,00. No mais só tEllT!'os na lembran-
. ça contacfos diffceis, mesmo quando apontamos
através publicação do governo, o esquecimento a

qu,e fomos relegados, :ont;fe como 7.0 arrecadador

dre ICM, obtivemos' retorno de óbras ,que nos fize

ram situar em 94.0 lugar. E conclue o iartigo: "Uma
pena, sinceramente, tetlhamos que nos des'pedir de
modo tão melancólico". Preoisa di2ler o nome po'
governadiO:r ?

.

� O sr. Orlando Catarina Schreiner, lara
Quaense da bôa cê'pa, 10 ado pela Escola·Técn_l
ca de Comércio São lurs, lex-iprofessor do estabe

lecimento e ,ex-cóntador da Prefeitura Munloipal de
Jaraguá do Sul, estava lern grande evidência. Após
participar de Um

.
cursO em, Bra�ma qu,e, ao envez

de fazer o curso, acabou dando grande parte do
.

mesmô ::pe'Ios seus conhecimentos, e foi contrafadq

'J,?I�I:g!\!.�AM, atual SERPHAU.·

. , ......;_ A Portaria n.o 48, de 29-2-56 dispensava
o- Escriturário EgidiQ Voltolini, das funções . de In
tendente Distrital do Distrito de Coru'Pá .e:a Por

,taria n.O 49 .. da mesma data, asslnãda pelo Prefeito

Wald�emJar Grubba, f'lome�va .Ernesto Blunk,. para
exerc�r ,em comissão, ,o .cargo de .Intendente Exa

to.r, no Sß9undo distrito do M�nicfpió �
---..:. AqUiele que no sécllio se chamava Eugê

nio Mari� Gh,l$eppe Giov,anni Pacel!i e' que h?je é

pío�X", Bispo de FJorn�; Vigário de Jesus Cristo Ie ,or
262.° Suçessor do Prrnclpe

-

dos Apósfolos, com-
.

pl.etava n.o dia 2 de março 80 anos de' idade..
. . . HÁ 10 ANOS

.

- José Castilho Pinto fazia publicar na im

pl'lé.nsa local um artigo de sua autoria, defendendo

uma nova estação rodoviária - uma n�oessidade

par·a Jaraguá do .StJl ....... norteando a 'cO'nstrução
empreendimentos idênticos nas cidades mais eYO

lurda:s, no tocante à 10caliZlação, ponto, esp�ço e

conforto.
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Vários bairros e cidades catarinensesjá se uniram e criaram seus Essa consciênciaadquire-se conversando e, porque não dizer, .

.�� ConselhqsComunitários. Assim, caneçaram a reunirforças educaodo, Reú�se com o�I de sua rua, conversem,
'

.�
.

em busca de soluções para os problemas dessas comunidades. vejam as necessidades que atlng�m a. todos, procurem as

Hoje, onde essesConselhos Comu.nitários awa,!" fic9U �a�s fácil soluções rnals adequadas e, depois, �.m�m�se nesse�balho.
.

viver. E onde se vive melhor, ha rnais felicidade. levem essa IdeIa para outras ruas, ate atingir todo o balrrCi.
OConselhoComunitárioé uma idéia simples que deve-�rJévada . Depois, procurem a FUCADESC-FundaçãoCatarinense

.
.

a todas as regiõésdo Estado, -de Desenvolvimento de Comunidade, que é o órgão
:;t .

O impcirtante é abdicar dé interesses pessoais e tomar responsável pela formação e oríentaçäo 90s Conselhos,
consciência da necessidade de se desenvolver um . permitindo, dessa forma, uma parttcípaçäo organizada

'tra:balho em benefício comum.\bcê vai ver que não é difícil. de todos na busca do desenvolvimento comu.m.
Muita gente já compreendeuque, ao invés de jogar

. uma pesfra !1urnabrigo de ônibus que está
danificado, émais coerente substituiratelha qeebrada
E Isso, de forma alguma vai desmerecer q�em o faz,

/

.:

,
(.

�. LAR Imóveis
AGORA EM NOVO ENDE"eçO:

Av, Mal. Deod. da Fonseca, Galeria "Döm Francl8co" ./13

Telefone , .. ,.............. (0473) 72-0510

." LAR VENDE,I

CASAS:
Rua Henrique Marquardit, Clasa de made,ira

em bom estado de 9mx14m, mais abrigo, conten
.

do ainda um galpão de 8x10, construrda�m terre-

no de 22mx75.m2. ,

Casa de alvenaria nova, _l8ICarpetada e azule

jos até o Iteto,. próximo a Weg 1, terreno de
18mx28m2. Cr$ 1 .250.000,00.

TERRENOS:

Magnrf.ico terreno residencial, região calma

de 418,25m2. próximo ·ao Clube dlel Campo Beira'
. Rio. Informações n81 lar Imóveis.

Um lote residencial medindo 14x28m. corres
pondrente ao lote n.o 09 no lOiteamento Jardim

Pinheiros ". Informações na lar Imóveis.

,"lAR IMóVEIS", necessi,ta de casas para cli-

entes plieferenciais: .

.

lar Imóveis responsabili2laJ-se pelo aluguel,
.'

negócios seguros confie seu imóv,el a lar Imóve.is;

sebcom IodOs.'

, .•••
'A"'�
� c.tmIUII\IA

·SECRETARIADO BEM-ESTARSOCIAL
�DEDfSBMMaTODeCCMIDDE '

RuaVictorMeirelles, 9- t=qnes: 22-7716,22-7911,22-7948
e 23-1191 -ICEP 88000 Floria�pPolis - se.

Rebocador para
.

I São Fren"cisco
O Porto de São FranciS!

'co do Sul que no aro de
. 1978 havia movimentado

240 'm.i1 toneladas; em

'1979 movimentou 512 mH

e no ano passado 832 mil
toneladas e com previsão
este ano de uma operação
da ordem de 1 milhão e
200 mil tonelad'as, deverá
receber neste n'iês, segun':
do a Portob rAs, um rebe:
'cador com 1680 HP. O se

cr1e:tário dos . Transportes
'e Obras, ·Esperidião Amin
Helou Filho, adiantou que,
'para 'isto foram adotadas

provid�ncias no q,ue diz

respeito ao aprofundamen
to do oanal de acesso à
barta, equipamentos d,e
movimentação em terra, a
cesso viário ao porto ,e

entrada em operação do
sistema de

. carga através
tire containers.

.

_'

IPTU deve chegar _0$. Cr$,32 'milhDe�'
A Prefeitura Municipal'de

,.

'Jaraguá do Sul es

tá distribuindo 9.269 oarnês do Imposto Predial e

Territorial Urbane> (IPTU), de 1981, cujo prazo de

vencimento' da primeira parcela expirou no final de

fevereiro, com t:lma arrecadiação rotai prevista �e
Cr$ 31.735.341,00. No ano passado, 8.778 carnes

foram distriburdos e arrecadados Cr$ 12.853.020,00
do IPTU.

A
.

divisão' por eiementos, \ 'o comparativo tote. I

do IPTU de 81 e 80 (oujos valores estão entre pa

rênteses) é leste, de acordo com a Divisão de Tri·

butação: imposto .territorial Cr$ ,7.367.166,QO (Cr$
3.403.089,00); imposto predial Cr$ 8.276.192,OQ
(3.743.418,00); iluminação' públi� Cr$ 1.465.148,00

. (Cr$ 431.325,00); coleta de lixo Cr$ 1.421.470,00

(Cr$ 458.275,00); irrigação de ruas Cr$ 1.017.786,00 ,

(Cr$ 371.996,00); limpe'zá pública Cr$ 3.439.719,00

(Cr$ 1.254.144,00); conservação die: calçamentp Cr$
-

1.026.395,00 (Cif 268.975,00); conservação de ruas

Cr$ 4.718.309,00 (Cr$ 1.526.096,00); taxa de ex'pe
diente Cr$ 1.019.590,00 (Cr$ 614.460,00); taxa de

conservação de jardins, parques, praças e cemité

rios Cr$ 1.983.566,00 (Cr$ 781.242,00). Total das

.taxas Cr$ 16.09L_983,OO (Cr$' 5.706.513,00). Total do
imposto Cr$ 15.643.358,00 (Ct$ 7.146.507,00). Total.

geral ,Cr$ 31.735.341,OQ (Cr$ 12.853.020,00).

CORREIQ. DO POVO, qua lid,!de superior para quem exige o me

lhor. leia; assine, di\iúlge e ,anunci,e no is antigo semanário de Santa

Catarina. Nosso ende:�eço: Av. Mal. Deodero da-Fonseca, 130 - Te,refone
72-0091 :- Jaraguá do Sul.

" .

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I:uvel,J.�' .teDl n�!� !ireto,J�lm�,�!=�oo!:tz:uo
(., futuro esportivo lQdeflDldo : .'
Por, 'aplamação; �ntôni�' A situação �as fln'ançaS GO Souza, Antônio Klein,

O Campeon��o "Verea-
José G�nçalves fOI reeJel- dç; departamento, em 27 Rolf Dams José Decker e '

dor Ivo .Baehr, que �eveto pre�dente do. Grêmio d'�,f�v�r.ei,rp.lmyndo' DUr";,, Waldir Ro�ha. �

, no 'Está?,O �o Nova.AfI,a_n-Esp,?rtl.vo .,Juventus, par� val, era és!a: Fi� --::
,

DIVERSOS
..

ça no dl'a 1. ,. a reahza9�0
o blênlo 81/83" .e�cabe:, ºE?J?ó�ito,�.\�!lt,;b�908, ç� O Juventus deverá decl- do Torneio Inrclo,. lnlcla
çando a cnapa umca, fl- 20,.333,00: "comís���' <f� �ir sua si-tuação quanto a.

. neste dia oito,. �om�ngo, a
cando o departame,nt� de J;IO,!el".�{Q a, J�nel.ro. a I� participação ou' não nas: fase de classlflcaçao, e�:futebol '� cargo d:e VlctOI! ceber do JEq-oURO Cr$ disputas oficiaIs da Fede':': volv�ndo .

as deaolte eq�,
Emmendoe,rfer �,fJlb9,.!,0 33.511,00.; previsão,de re- raçAo"Catarinen�e de Fu-' .pes mscrltas_. Ao total sao

,�l,I_ill ��l>�rá a .deClsa��, I.W�'�" �,.f6o.-qUt=lO cJe fe- tebol na I?róxirna �egtJn��- deZ'.l:odada� nesta fase,
Ju�to cC?�.',os" w��al'!,�,e�-: . v�nWe� m�io C,r$ 35."mil; -feira, quando, importante,

de- onde, das t�ês c�av�s,
. FOS de dlretona, 0'81 prõxl- p'�blr��9aãe, no'EstAdlo das reunião que acontecerá na: quatro equipes fga��ar�o
, ma .semana., de- anunolar'. empresas -a recolher até sede do 1:lube decidifá ás' a,passagem às senillfmal$,

a. dec�sãO, qu�nto a parti-, "maió' crs 26 mi� e cobran- destínoe do proflsslona- de acordo. com o reg,1I1a;;.
cipaçac ou nao do Juven-. ça da 'nota,p(omlss6rla �a lismo jaraguaense. A prío-

menta do Oam�eo�ato:. _tus n.o-C!ll!'eeonato da Se- venda, do passe do j9gador ri, todos são favor�veis' a As �ez?rto equl'Pes fo

;guR�,a.jDlvl�.?, neste a�o. Aroldo a C�apec6ense, já partlclpação desdé'que'se' ram. divididas em, chave�(��r nQ_ ,r�g,��o, u� cl�ma vi,abilizada Cr$
.,

1.90 mil.' crie condições parà tat.: de sels- cal'Ja qual, forf!'an
de,e�p.e�ta�l�a, baJ� vísta Total: 'Cr$ �14.'à44.00. Des- Para o preSidente (f'a LIga do � Grupo A.- Gnelpe�,
os r�mo.��s_ ,�� que o clu- PHas�jê9úlari�ç�ó de Jaraguaense de Futebol! ,Oaxlas Ar Caxias :B, �q�I-,be rr!a, lt�n5'ar-se Iduran- acerto finänceirö

�

çom' os presente a Assembléia, o' spão, Santp �AntôrnlO � Vrla
te' do:is a:no�_,para se rees- 'aUetás' bYltnafr I=erfeira; Juven-tús não deve parali- Nova; Grupo B -. Ahança,
't�tJturar, porér:n'. � opi�ião, .,I�t� i 1�!�,�9.t�ff1:�',.,ll\iI,Áà- zäro'j)rOfi�si�nàli�mol.:�Ie, A.rsen�I, SertaneJo" M�the:é quase un�ntme de que ra, os três, l'segurado,s por não pode . morr�r, mesmo ,di, Estrada Nova oe Juven
dev, .\.c�9,�tlf1:�af, "fiIiI�!llq _" 411Ólpllnar"j . pàga- ná segunda dlvisAô" pois 1ude; Grupo C - Floresta:
C01P,.·4m� equtpe. modesta; mento de úm �'papagaio" bem ou mal representa a Bangu, .Pos�o Moser, Can

d:sde q� haJ� cola�ra� n6 Stil-Brasilérro de Cr$ pró�ria Jaraguá do,,§uL':.
. t�.�o Riol Rle;> G�!ro:� Fh�

çao da ;m,çt.:Jstna, : cQlT1erj 40 mil,'vehCfvel 'em '09 êtel "'OúíVal vasei. ffizou �I.i mmense. Às -três pnmel
cio '�'. pr;incipalment�, ,dé\ março '9, t)ébid�s 'cónsu- ponto de vista, ressaltan- r�s rodadas que açontece
munlelpa1Id.a,C:e. :'�

"

" I midas. no campo, à pagar; do a' reSponsàbilrCfade dó rao n�ste m�s .de _!1larço,
Na prestaçaoße con.tas, CrS.15 mil: Totàl: Cr$ 68 poder Público tv1un'ic'itpal, a pa_rhri de .amanha; tem

u� dQs itens da conv9c,a,- mil .:...,
'

�, , J .'

àu�ß�:ve�la 'parjiclpar Oom pre�lstas YlOte, >� qua�r�
çao, u�a ��I'i����a� O .�!�. ,J? ,'.'ba!aflc�ament()", en- uma parcela cOr:lsiderável, partidas, e são as segum
be, re:�I�tr9u ,Sl!Jp���yit, �m tre, aS. re.ç,�iJ�,� e d'esp,e- �ma vez q:ue\? 'J��ntús tes:, Ola OS, de março �

," �ua� f�na.�ç��� �I�? ,�!f®" s-as, se cp.nf!t:m�as as re� projeta o nome da cld'a<:l!& das Iniciando às 15h3Gmin)
!'Imo' ,éfe ocorrer, Isto 'no ceitas, perfaz urri '�up�i4"it atrÉJ.Yés dos eS'pâçós "'que

- Floresta x Bangu, ��s
deparyaty!ento de futebol .qe ,Cr$ 146.844,00.. .." �a imprensa: lhe dã. E Raul to� MOse� x Canto' �Q RIO,
que, t� q!Jal. ,!S __de��i.s O'llryal Va�êl r�g(sftóu o Rodrigues, diante 'dã� �s� Rio .Cem:o x

. Flummen�e,
• depart.�r1]Ie�tos" s�o ��to- prejuf�o gatr\w�n,iaL '�.� ,p� peculaçõ&s em tomo do Gnelpel � CaxI�s A, eaxla�
�om��_ d�ntro .do club�. 1.. 200 mil, deVido a ,ilquel- assunto, d'ei>s.ou claro seu B x Eq�IpãO, Sant� Antô
O presid�n�e Gonça!�es.· ma criminosa" da çoncen- posicion��ento '" <;Ie que nio x Vila Nova, .AIIança, �na 'Prest�ç�o �,� co�t�s de tração" no final' .do áno não é contra que o Juven- Arse.nal, Sertanejo x Ma

sua g&stao, }flsse que em paSSado" .. �e:nqu�nt9 Go'il- tus 'Particip� dp Est�<;I��I� thedl � t;strada N_oya x JU:
7@, :c9,� o

•.f��eöol., ,fprarn çalves a,grade,ceu q Elrr'pe- mas yê _a.sltu�çA� .fina.n- ventude. Ola 22 ��:,gas��� ap���If!1a�,ament.;9 'nho f3 a, ,colabQração pe ceira, sempre penosã; co- Arse.nal x SertarneJo, �uC" 1 �.�99 , �I!,.,:� que, no todos, berp como, 9 ap�i.o mo o impecilho 'priri·éipa:l. ;the�1 x Estr�da Nova,
uperfodo ,d� �u�Jl�S,t�o. !o... do gov.erno 'municipal, �s- Raul admlUu erros quar:-do, vemude x Aliança, Bang

· r�m ��ah:z:aqa�"i,�llvers�s tad'ual. e f�d'eral. 'ao lado de ,outros conse- x
.

Posto Mos�r, Can�o do

mel�:p�las� !�nt<?'no �e- DIRETORIA."
.

" n

'Iheiros, na administração RIO x Rio CerrG, FI�mmen�partament� .de: fut��.OI. ,�o- Ur;na yt;lic� ,chapa foi 8.:' dO departamento de fute� se � Floresta, .e�Ias �n-mo no S?Cla!, neste ultlll't'). presentada e eleita 81 di- boI, mas também ace'rtos, Caxias �, EqUlp'ao x S
·

B: organtzaçao d� secreta- retoriá por aclamação, pa-' acrescentando que �. clu- to �ntônto e Vila Nova: �
na, sala de reunJoes, novo ra o biênio fevQreiro'/81 a � cOJilseguiu um dos srus Gnelp-el. Dia 29 de m��o.
'palqo.�P.#lra � salã.o e nov� . feve_r�0/83: pr�ente de �jetivos, qual seja, o de· eax!aS e x San�? Anto�lo,
portanã, que obrigaram o flonra' _ José

.

Schmitz,
.

tornar-se conhecido dentro Caxl.as A x
. V�la Nova,

dese�olso de Cr$ 120, Presidente( __ Antônio Jo- do Estad'o e até mesmo Gnel!pel x EqUipa0, Posto

m:iI, de recurs9s próprios. sé GOl')çàlv�, .1:0 Vice- 'fOra deie. E 'anunc'iou, na Moser'.< Rio Cerro, Bangl,J
Amda n.este departamento, -Presidente _ Vitor Em- oportunidade, independen- x Flummen�e, Flores!a x

a. �refeltura, Municipal au- mendoerfer FilhÇ). 2.0 Vice te j�:a ':pàrfitIPaçã6' oúl nâo Canto,do RIO, Sertanejo x

xlllOU com C� 650:000,00, _ Alfredo Reeck, 3.0 Vice do clube no campeonato Estrada Nova,. Arsenal x
que ;��ram ,mye.�trdC?� no

7 Ren�to Pradi, Secretá-. d,esta temporada, a forma- Juve.ntude e Aliança x Ma

'��v&�ttme��� "I�t�rno do riQ Gerª1 ,":"""" Cláud_io Olin-. çãó de um plantel juvenil, thed, .

.salao OC?� lamb'hl, ca,ça- g�r V,i,eira" T��Qurei�q G.e- para, preparar e revelar ---�------

qa e�,torn� d� se?'e, co�.s- �al _ Antemor Galv_an, De- atletas parJi i.nteQr,ar a e-, CAMPE6ES DO ,JARITA
t�uça� de �ur9, pIQtur,a!..'�- partarrient9 Futebol: - Vi-, qui'pe, mo futuro. - RECEBE,.. J:AIX��t

I' te!nade lextema e ,aq�I�I�; tOI Emmendoerfer Filho,j ".'
A d· to· d -G::' .

çaQ ,e ouças para a co- Depto. Social - Alfredo 'É' Glonçalves, o presi� Ire ria o, remlo

zinha'.· R'
"

kOt
'

Pt'
A • Recreativo Jarlta preParou

N ,." t" . r . ;, ' ,�ec, - �p g,.. a nmoRlo dente, colocou de modo
,sãbado à tarde, ,mi P-raça_, ,

o se or esportiVO, o - Renato Pradi, Depto., ,perfeito o quadro do fute-
Governo do Estado por il)-, Médico ....:. D'r. Elizaldo ,bol profissionaljaraguaen- de Esportes João L(tcio ela

t�r"léd'io 9� Secretaria �e �utprech!, ,D�pto. _

Jurídi- se, afirmando que se não Costa, em ltapocuzinho,
Cultura__, Esporte e Tuns- co:- prs. Hum,berto Pradi 'ternos melhor futebol é de- uma bonita fetIta de eII

mo/FAS, re:passpU' ao clu- e Irineu José Rubini. Con- vido< a tercêiros, não d� cerramento, com entrega
�e Cr$ �. rp,i!hõe�" q,u.e, !o- selho' Fiscal: João Marcat- nos�a parte, "pois fizemos das faixas aos campeões
ram apltcado'�

..
nc;>s proJ�-. to, Augusto Cardoso e Ru- os -Jplantéis sempre dentro, .' adulto,. juvenil e Infantil dia

,tos � 9�nJ!ruça� de �rqul-: fi,no' Sch!;l'!� ...Suple�tes:, idas nossas condições, sem;' ',modalldad& de, f"'�b.o.I. de
. b�ncª��; P!ézm9IJdada, e'rp, We�"'f3'r'. Scheller, Antônio; louc.u·ra". 'E disse, algunsi de salão, da..

, .......porada
concreto, d.e�28 metrosde, Klein e Silvino Kuchenbe- de seus planôs para os passada. Além �� entrega
largu,ra. J:?0� ,16' ��9rau�., c�er.

,. '

próximo�ßois alJo�, cpmo (de faixas, tr4s p.ritd,as> a

Além diSSO, neste departa-. O Departamento de' FI,I- a continuidade da autono- mistosas -'para coroar � a

ment0-l
.

for�m colocados tebol é com'posto por 20 mia' dos departamentos ',conteclmento.: �a.�,6,a 1
110 metrQs <;f,e tubos na membros: Victor Emmen- dentro do clube; priorida-' Mirtes (i�fantl�), J�rlta. 2 ;exten�o Iªteral, corn,_au-, doerfer Filho Laércio,Gon- 'de na construção d,e can-, .1 Tupy (juvenil) e Jarlta

.

xflio' d'a � rY).Ol),icip?!idad':, ça:lve� Serapião, Flávio 'Fi-, .

chas de b9çha �;. postEr:' : a t TupY (�dl.tlto.).". "."
. brrt:l, �9mo, Jlp'f,'e)� ,part1- délisStinghen, Donald We- riormente de bolão' além t Um Jantar de ,confrater

- ,�,p��ao dQ clYt>eJ)o 9am:/ ,beF, Antenor Galvan, ,Rªul ' de' um segundo c:ª�P9' d
'

nizapo,marco.u �. encerra-,
p'�Q,ato ,,7.stadua�. orQant- Rodrigtles; Ovféf'io Nunes, futebol aos fundos do a-' mento.�,SOlel)lda�,

�a��fa�af·r:CF, e,tn ,1���.,e, Cláudio Jos� 'tieira, Ivai tual, ?�de o c·lube PO�Ui" '�" BA"E'P'ENDi-PERDÉUem
.

,para.,_ç� quais, a nir Lombardi, Altair AI,I- 25"mll�metros quadrados ... ".'. '"M" ,,,r.. ,'" 'Só','
_ r.

, Pre!�lturE!- ,�ep���ou ao Ju�- gusto P,�per, Cilo Jun-, de terreno.' EM TIM
ve�t�s, como su� �ontr.I-, ckes, Waldemar Rocha, ,Foi anunciado: tambéme\ " " ... �..

'" ," 'I. I.'
: I

.."
,

bUl9ao, Cr$ 100 mil no pn.- Sérgio Rubens Zonta, Qui� ,a:doação, pór empréstimo;.' �,,�oga'lu.o.� ,apl.lst.o��'!lenmelro ano e, Cr$ 200 ml.l liano de Souza, João Fer- ,de 'um telefone para -a se- te se�ta-felr� "

à nO,I,te,.no,no segundo ano. mino, Nélson Murara, Än- _ eretaria ae clube, através ..

,
Estádl,o M��lclpal,.de Tlm-No 'a�o passa<;lo; o de· tônio Kàmer, laurG Ju�- � do diretor SérgiO Rúbens

'

bõ, � CI�be AtlétiCO, Bae
part�f'!Ief't9 �!' fy,��.?1 t�· ckes, Ai.r RI;JIllP,h, �,.,Açfo�ar r Zonta, que co,"promefeu- pendi. fo! �errota�o pela
ve �utoFl_qJ:l':t�� . pr�P!Ja �.�., MOl'ietti.1 No Dep,àrtamento ! -se a :emprestá-lo per pra- :AssocL8�ao ,Atl�tlca Ge·r-

'1 cOlmo']lt�I!d�1 tO r,��pod�sa- ,Social� �A..!fr�o. 'Re'�çk, AI- I lO, j.ndet�rminado•.: ),J. .Ôf;"v!·,,�re. d�����a\l �II����I�,porve pe a ""anu ençao a e- ...
.

� �," �I :',
• .

2 a 1. 1'\ (fermer TOI cam-

,

t quipê,rriô-:CampeoJ3àVi:'Ca-, -r'lg�.,�.e��� d�rrot. Cru- peã, recentementEt_Q'a, pri
'tarinense, sem a interfe- zelro_ pro...o�e hexagon.1 meira Divisão da Liga Blu
� rência da di�e��r:i,ª .. cgm.o..,�.,' O Ii�pº.rte Clube: Figuel- •

amanhã no. �stádio Anto... menaue� de. ,Futebol,
um t09'0, ,_diri9.i�9 por. um. [ense" d.aJlh� ��'f.jg,ueir�, ,,,F3.lb�i.ro,,,,,Ç,.�s'p o .Fig",,�ir�'l:;,h J�.Qçt,q",cQ\ll%�9:�i�p py'�,(�m-

, grupo de conselheiros. acertou com o. Cruzeirp. �se vença, ficará de' posse pate diante do Blum�nau
; Durv�1 y���I'�rc,;9mo I .'!1��,:-;tw�' M��s�ral1�Ub�, a re�I.- I('do !rpf�lIr ;;E� �9Jipo ,.q�,� ,:;�$��tn\ ß9��0�� 0<t�orrido
·

bro'do Conselho D.e,nl:)�ra- ,r?i�ção< de' lima sérte ,melhor "el);!.p'at� QluJér�ofa, a ",o,e;." ,t'I�"ä4,ã� lsefri-anä�.�. 'H
: tivo e 9ue conduziu � as-

, ...

de quatro pontos em,di�- ,f<:frqti�' d,�çi,dlrã ö' :r�c�1 ,ä�;�; ç?}��líl��dO I f�i, :�Ie"?er-semblél-a, rel'atou a sltua- pu�!a de �m troféu. No prt- réaI1:f�ã� �a partld� de- taJ0I:ma consld'ee,aClo�m
I'
ção finarfbei·râF88�de��{ta�.\l<.":m�iró�'6onfh,nto realizado tfcisiYii:'''� J:'I.\,.-I ,;. ,"l.t��ti1 ' ('-õi!,;��'J·�M.w...nite\-\(dii!"['äZur-

� mento de futebol "eth' 1913.0: ;
.

n'à, tard d.e d� in o nb ! ,f)� ;.r � !, 'I ,

.',
,1,J ,?t') 'i�{' . I�' Iqz�'" "

"o-':
.

� de3m�,�, �,r�9élta.)���Y:�'ib'?1�>ç�ntr9'�'Ö����W6 9'ÊrioÍl HEXAGONAL , E ,Ségd&bo "t}1:;i�9 Sc��
" çl'eßivé�as:iqn�es, "�'�rpo It �d�;Jj._g���rof�l"r1êrd'e 11, Nestadömingd, 0.8, 't;>, FF� "mitt,', diretor do d'�part*
da r:rrereifàrá.(�f$ 2tio'rnll), . (ie J�tag��' ���_���f� cpth, ��ueir�ns�,p,,rpmoye I)�,l!�.a", trEfßtR,�, fll.o�, y�rio�SÓCIOS espec!fus,_renda de i. gol a�otadó 'p9,f,Tat'Q" ae� 'da Figueira, 1.IIp hexagonal; amistosos ao 'pr!W'lste�

�

� j�g?�}�'p,9,blf�Jtl�,�f�' 'es-�' .,��tÓü���a��lr:!el'������';_�ela:, �Sels"equilpes. do �o.sSo�fu- para. a�, � 'p�, i"!IlS .,s_ema
,tadlo, �omls��o. d�':tEC- conta�eQ1' Rlrnttv,?-:, ", t "

�. 't.ebol, rTHmor. par:tlç�p?raq:à;;;"n�s�)?�,�!a.ndp t�.� som

-.oq�'p,e..ePtJJO!?UlÇOElS.�x- ", cjA �,quJp.e':�,ª'l:Caplfa:J.;dor c. Ä deci,sãc""
,

d,ar-s�-á no ,: te.o�.�ce!!º"d� "çil:!.i'pontaneas.· .' Arroz:" "'em, . agora, jog�r .mesmo.dia.
.

guns'O'etal
.

S;','(

(
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I Produtole. de leite' nQ pjq; <.Ie Campo, em l,gjÇlí i

.

lileali7;Qlt.'� ·no· último tores d& J$'it.. partiQjparam !
.

Após as expos1çõee dlt fj.'Y) da �arde, fica:aO'l muitod,i$ 17 cI� feverelro, na Es- também técnicos da ACA- I div�rsôs asau.ntQ.S IigadQ8 sa.t'$f<3itos ç.om a ii. i\O� 'I?- as contribuintes com itação I:xPQf.jm�ntal Q91 RESC ,da-pomerode, Ja�a- à pecuária de leit�, os visi- Qia a"q",iri(;la $ qQITI a va- posto a pagar q\Je não enEMPASC, eQ1 ltaja,(,· u,ro guá do Sul ,e FloriaRópo- tantes deslocaram-se aI) liosa trooa de opiniões tregarem suas declaraçõeDIA OE CAMPO . qL4� rau: lis, técnicos da CIDASC e campo experimental ,ondEt Que tiveram oportunid'ade '. até o dia 1.0 de abril ficniu Cluarent� ß' «incº 'PrQ- pesquisadores da Estação pudera!'Tl observar "ih '0- �� reali��r. Após os de-' rão sujeitos a uma multdLltq':" tu�ei$ Gis.. regiªo Experimental de Itajar. co" o Sistema dI} PrQdü- bates e apreciação dos de um por cento ao mêde Pom�rocti=t. ,O ever;ltq O encontro t,�anscorreu ção de Leite 'ela Estação tr$balhos de pesquisa ,em ou fração, sobre o impofoi orQ3ni��o, pel� '�'qy'ip� com palestras e debates xperimental de Itajar, re- andamento os produtores to devido. Se o atraso fOque, éQmP6e Cl �r,q�r�rn� sobre Q Sistema de Rro� . cebendo infOrmações 'prá- Qe leite conQ(ufram que a $uper�qr EI �'�z di�fl, havEstadual d� P�quisa 81'"(l dução de Leite em a..n�- �icEls sobre man�jo, _profi:- carência alimentar' se n� \alTlb4m perdiil do di'Bovinos de lei�e � ,teve a mento n,qual'a. unldade laxia sanitária e raciQníJli� constltui num dos maiores r�it� 'aa piir�el�mento d'colabºração ��tIVla: d� d'e :pesquisa, 'O que é conn zação na condução. total - problemas dos 'produtores jrr.fil,l$ÍP (�rn. ���,. vezes)Prefeitu!� Municip;;ll da- duzidQ, nos moldes d'as dii propriae:lade I,él�ffir�"
"

'de leite da região. Estii si- Cafio o atraso seja: &urJequele municfP!o, q�e p�- propriedade.s rurais do \(R- OS participantes, que tuação determina' também riar a �.r4, rp�eea. c, c,�ntrocinou 'O tnmsporte dos Ie do ,Itajar. tantp ,em we" perrn,r.ee.CUatTl Ila f,ß,t,çiQ problemas de sanid'ade e Wbu I't� fícâr'é também suparticipantes a� lo�al do como com benfeUori'lii e ,Exp.erim�ntal d'e Ita,jaf dQS I reprodução d'os animais. jeito a aplicação da correencontro. Além de pr<?d�- tipos de animais. .10 horas da manhã até o
\ ção monetár!� ..

COHC9RRI!HCIA' . P(í11a.1QA,. .' 'o

,ED.TAL H.o 01:/81
, ','

A PREFEITURA', MUNICIPAL DE JARAGUADO �UIi., por seu Prefeito Municipal, Sr. VICTOR !

BAU�A, faz saber que se acha aberta ooncorrêncla para e�ecuçãq de obras e serviços de Recapeamento Asfáltico, Recuperação de �awimento; Rep�ro$ Etm·Acostamentos e Serviços Complementares, &erviços em Obras de Artet CQrriftnt�sr MlO'o� de Gravidade e acesso a ponte sobreo I Rio Itapocu em Nereu Ramos.

.

As propostas, 'deverão ser ent.,egues 1"10 Edi�frclo-sede desta Prefeitura, à Praça Ang,elo Pia
, zera, 247, até à$ 17 horas do dia 25 de marçode 1981, em 3 . (trA.) vias.. ,

O Edital e demais Informações serão fornecldQ, aq., in1tU'ft'sI.CfO," n. a.cretarla dll Prefei-tura, no' ende_o _Im..
.

.. Banco du· ,BrasU ,divulgã ta:xas de re,ntabili ade
caso, a correção m,?netâ- Os trabalhadores que
ria é calculada com base aind. não fetirlilram �a:s
na var:iaç�o das ORTNs, eotas do Rro�rama da In
senc:fe' predita� tamb,m tegração SOCIal (P�) po-
no final do pr�o,. . "er�o fazê-tp atti,� ,mal de,

maroo, seQund(f Infor,tiou
Segundo a tabela dlvul- o Qoordel)�dor d'o C9pse

gada pelo Banco' do Bra- lho Diretor do Fundo de
sil as suas Agências, a ets- Participapão_ do' PIS/PA
if:ribuição das taxas de ren- SEP. Revelou que, de ou

tabilidad'e des RDBS ficou tubro a dezembro de ano

esslm constltulda: passado, período normal
de pagamento do PIS/PA
SEP, foram distriburd'os

, crs 53,7 bilhões, para cer
ea de 14,7 mlíhões de pes
soas. O Pasep encerrou
seus pagamentos em de-

G). fanc� §'o B asil $tá pr ot& i8no i 1�OP(:Itvu"an�o • töd. as ,uas per Cinto,

pen.d.indo
do

Agências 9 ,U!bel", de itl- Rrazq ce. dQ p.rrod de pa-ros de depésitos a "''''0 gamemo Cla ren , guecom -R��reçAo r:)1Óne�á�ia, poder.á.r: mensal, trimft$GQm efllJssio de r�iborde' trai, semestral' ou anual.
. dßPó�itc?, 'f;änca:rià'�

.

m�qali� Na mooaJidad'e p'e depé.d�de de c®tação ,re�nte- sito com· correção mone
mente �J;ltroduzida no -mer- tárla pós-fixad'a, os juroselido. NQ$'dep6srtos com' são de 6 por- centd ao ano,cor�eçãó monetária prefl- quando pagos no final 'dá
xada; a r:$Ilda vai de,55,48 perr.odo (um ano) . Neste
a) Com correção mOnetária prefixada
ftilÓDÄLIDADI;S/PMZQS TAXA MENSAL

4,6233 plcento
4,8400 p/cento
5,1917 p/cento

5,191,7 plcento
5,3158 plcento
5,4442 p/cento
5,5767 plcento
5,7133 plcento
5,8542 plcento
6,0000 plcento

tão recebendo depósitos
a prazo com correçao mo:
netá�ia, medi,ánte emisSão
di, RDB (recibo de �epQ
sito b"ncário), desde 'o iní-

.

·cio do mês.
.'

'.

PIS: Caixa paga. Cr$
zembro, Inclusive aos

tardat,rios.
Na Agência da. Caix-a

cpn&mica Fede�al de Ja
ptiá 40 Sul. 13.51>7 Ip
soas foram ben�ficiadi
retirando um valor glob
de crt 45.002.290,00. F
ram 8. 803 ebonos/renê
mentos pagos a 1rabalh
doras na Agência, tot�
zando Cr$ 24.702.208,
670 receberam as quot
na CEF (Cr$ 7.778.526,
e 4.834 receberam abon
e réndlmentos nas empr
sas, num total de Cr$ '"

12.521.556;00.
'

Jaraguá do Sul, as <fie fevereiro de 1081.

TAXA �HUA'"
- Com renda, periódica
- Mensal (6_a 12 mesés)
- Trimestral (6, 9 e 12 meses)
_;_ Semestral (12 meses)

- Com renda paga ae final do prazo
6 meses 62,30 . 'plcento
7 meses 63;79 p/cento
8 mesas 65,33 plcento

. .,- Q m." 66,92 plcento
-- lQ meses 68,i6 pleento .

- 11 meH8 70�25 plcentO'
......... 1 � m4t§l's 72,00 plcento

b) Com� mon_ária p6H1xada

55,48 plcento
58,08 plcento
62,30 plcento

Nessa . modalidade de
depósito a prazo, as taxas
de juros poderi'O variar.cH
0;4888 pôr cento para pà
gamento mensal até 6 por
cento' "ao ano quando \ o

rendimento for pago anu
almente. A correção, sem'"
pre paga no final,do perío
do, será calculada confo'r-

, me a variação das ORTNs�
As Agências do BB já es-

I Vende-se Casa
'Em porupá, na Avenida �etútlo Vargas, 623.A casa. tem 100m2, com gar�gem de 30m2, emalv�nana, com' benfeitorias, em terreno de 13><60metros. Espaço nà fr:eJllte para eonstrOir qualquer,tipo d'e negóeio. TMtar no ,local. .

,

WEG

Beneee já' recebem o

�mposto de Renda
cárla, pols, após aste pr
zo, �mente as deJ�aci
��' �Geita., 'FP�,erij" es�
a�t(mZ'ada$' a recebê-Ias.

Af$ pesspa$ que tive�
direito a ;restifuiçlo
impo'sto deverijp f�er
entrega até o dia 27 d
março, enquanto aquela

. com imposto a pagar te
prazo até 10 de.abril e
'que estão isentas' até 1
de maio.

. As agências bancárias
de toda q pala come9�r.am
a receber as d�cll:W�ões
do Imposto de Renda das
pessoas f{sicaa rel�tiYas'
ao �x:ercrcio de 1981, ano
-base 1980. Os contribu
intes têm prazo até 15' de

. mElio para ,apràse!'ltar suas
declarações na !Sede ban-

.

Acionamentos S.A.
, CGC N.o 75.391.483/0001-38

R�a Vlenâ'1cio d'a Silva p�)I�to, 399 '.

,
.

i, Em nQm� <iii S9Çflctllc{�, dtl§cQnmr ca�
clgn,.r. �",�l PV8, .�qb� .b!incârill,
��pllcàtlis� ,IE*ª� {�, CâQ1.t>J�l I1Qt� prq-

OIVlPANHIA DE CAPITAL FECHAÖO
�araguá do Sul - SC.

.

Ata da Assembléia G,eral Extraordinár�el

CGC/MF N.o 7,5397463/0001-38, COMPA-
. NHIA QE CAPITAL FgÇHADQ. \.IA VEf'lAN
CIO QA �II,.VA PQR.TÓ: �99. RAGuA po
SUL - SC. CQNVIT!;. c..Qnv09�mo� o�. se- .

nt!q� '�çioni�tas �� WEG A,ÇIQI'lIA!II1Ef:lTQS
S,)\., parI! �" r9pfllr'�� CtUl A��Ill��í� ,G�ral Extrao�ln4rJ(l nR pró�im9 <ti� dR�e d�m�s a� flrlerejro, � mJl ,�t'O�'"t�s $ 01-
fitpt§ e 41tl, P�I}S 91to �pr�, em l:!1;1� �ede
sQcial, �r{l c!e"�'W,m �ob� 3 l}Oguj'lt�
9.rQe� � �9 qili: 1. N!m�nt,Q �o, GaR,iW �<>:
Qie<1 l;Ie. Cr$ 1SP,00Q"QPQ,flO (c{tntQ ." çj[l
q�nta !l'lllh�� d� çruz�iros) pgr, ç� :, ..

1!i1g�Q.QOq,Op. (G�l'It9' � n� ��a ll111Mfi d�
. crll�ftir��! m.�IItIJt,e A .��b�çrJ�,o di ��" ,

ordinárias; 2. Ele'ição de diretor e estabe-
lE!ÇlmeflW afl Vii ffiill8ttPi �, Fllf� ,Rt.
ho�'Mrs qps "'mJ:oi�tt�º�; 4., Ap.rQv�
çAq do a�,8I)VOj 5. ��aç�() �$t,��ii; A,O"'tr� USJm�� 5lp 'I"te� �� 'm:I�id�"
Jttr,pu4 d,P. $li.!. 2Ö

..
a,�lP �, 1���! ���.EP.IlQ� �9�P ,. i� - R�( ,P�Ic;f�4t,

ÇgIQc;r.dp �Ill pa�ti\ � �1P}t9S d�.�qfMJdó. dia, após as devidas' dehb$raçõ� � fql
�V,d!o. f*>r �Pi(JJn,ii,�e.. o �I�; 1 r
- a,umento do capflà( socfal de ört .. ,;.

1��·�qQ �o, � @ß9l11"tf ""Ilha"de cruzeiros), p*8"Crt 190.öocf.OÓO,ÔÓ (cen-

ta.1 nl)�.�.� ceI�f�)f .!V��tQ I� d��' .� (qu.�(\tBr !pi-1M,,! ,ç� �: !fs� � ,p� �«IS 1,QO m "tJ�I�) iffJR ,,'s,Wil' ;S&'llvalor nominal, destinado a capital de gIro;,

,_ ,j,

GE
'

NO SEU .FUTUIIO E HO D� SEUS
. FAMILIAReS. ADQUIRA DESDE JA UM TITULO,
PATRIMONIAL DO "ViElRENSE".

O NÚMERO!: LIMITADO.

mia mista ou privaQ()�, podendo, em garaq
tI� da$ qpe�ações hipotecar, apenhar alienªr
fiduciarlamttnte, berp como .(fo�tituir �lJtro
qua;lg�er ônus "'lil IilQbre os be[1$ irnQvei�
e móveis; �m nome Qa �ociedadEt; q) ArJ
qui�ir 'ou alienar ben� imQ.\lr;lis �rn nQme da
$ociedade; 'r) Escolher e 4e�titl.dr QS audi
t9r9S independentes; s) Autorizar !l pr�ta
ção pela �ocieqªcfe, (te (ll{�I, 4� fiapçª, a:

favor d� empresas colig�das asSQOill(las ou

subsldlária$ para g�r�!1tia �� pbriqijçl2elii �e
qul!t'qUer, valor. § 1,° _:_ Pa pod�t� enumEr
rlidos nas letras "a", "b", e "c" s�ao fI�ercidos paJos Oiret.cues isol!ldamen�; § 2.°
- Os POljeres enumersdQ� n�s letras '(I',
�', 'r, 'P�l 'q', 'r' 's' serão exercidos' em

(l�njl.'"tQ por dois Diretores, sendo um de

les' Q. p'residente; § 3.° - Os pp'd�r� entJ

mera�o, n�s Qemais letras serãq e��rGiIllQs" I' .'

el1) C�(1)UlJt9 por 49i$ O(retores, dentr� de
�Jl� ,Jr!�uI9ões. Ne4s mais bavenpo, �p6s
agrad�cer ª presenÇ4 de to(loa, deu Q se

nhor I?r�sic!enJe PPf flA�erraqa a �sliãQ., dfi
9"'�t par� �?nstar .e surtir os devidos efei

Jas I�aj� I.�vrei' a presente ata que vai de
viqarnente assinada. "ar».glJ� do Sul, 1;:1 de,

,. ., '

fe,ven�irp �� 19Q�., !,�, ��dor l.uf(iers -
�ret4rlo. GERO EDGAR BAlJMEij - Pra.

sipen�, I;LETROMOTOßES WEG S. A. G$fQ
Êl1gQr a�um,er - Diretor Vice-Pre$idenw de
Mrninistr�v�o. EggeR �o�o �', �!!v� - Di
retpf PrßSi�ente. WEG Em,preen"imentps e

Per1iciP40õ� Ltd.a: Wft!'fl'tr ft�cto Yeigt -

Di�t9'. �,raldo ,WerninghliUs ....... Diretor.

Eggoll Jot, da Silva ....... CUretor. E' a pre

ee�t. 06jtie da AtI!! da AssembléIa Geral r:x
traordinérla daWI;,<a �iona.�{ltQs a. A. CGC
!"-O 7�.�9?.46�/0001�, lavracla �s págiría�
1� l, 17 Qp ·.Qompet$Qte IIvfO ct� Atas das

AIJ,,,,,,"'iiall �erais n.o 1, rE(glstr.ado SQb n.P

2887/8Q, àm 18.12.80, na Junta ComerciaI
do Est!ldo. Jaraguá do S�I, 12 de fevereiro
de 1981. - ALIDOFl LUERDES - Secretário;
GERD EDGAR BAUMER - Presidente.' _;

,

.

I
2. -, A subscrição das 40.00()J;OOQ (quaren- fixação dos ttonorál'iClS melisals 'em CI'$ ..Aos do� dias do mês de fevereiro de mil ,ta m,i!�ões) de ações, efetúadas pela Ele- 7oo.pOO,cp, (setecentos mil cruzeiros) a sernQvecentos li) oite"1a e um, gplas ,alto ho- 1ramotores WEG S.A.: nesta oportunidade, dlstribuldo entre os diretores em reuniãoras, �ri.raITJ-$e em ��mb.lé.ia Geral J;x- eujQ Bol�ti"l de Subscrição contém: Eletro- 'especifica � ser feita pelos mesmos. {:I. Otr rdlnárla, �cionistas da W�G ACION�- motor� vy�G S.A., CGC/MF n.O •••••••• enCerramento do p�imeiro Balal'lço Geral,M NTOS S.A., repres�ntan4� 100% (�m 84429695/0001-11, sociedade anônIma de em 31.12.81, tendo em vista que a,empresappr �nto) do c�pita! soc;!all çOntlTQcaçlos �- capital aberto, registrada na JUCESC sob foi çonstitulda em 02.12.80, e por não tertravés dj:l Cç>nvit�, qillpens-ando fi. p�blica- n.o 25.254 em 3Q.06.61, estabelecida à Rua haVlido ,operaçõ,s até o dia 31.12.80, Ideixàç�() �o Edita! de Convoc!'!rã!? na il)"!prem�a Venâl'!ciQ d� Silva Porto, 399, ein Jaraguá de publicar os documentos a que' aiude ona forma do § 4·°1 dQ @rtiSlP 133 d�. Le! do S�J - SC., subs�revel40.000.000' (qua- . artigo 133 da Lei 6.404/76, relatIvamente a6.�/76)con�tatadO rnwer."a' presença u- renta milhões) de ações or�inári;as, e inte-. �!ilse per-Iodo. 6. A alteração do ,artigó 29,nânJITlEt d'bs �ciopistl1s det@ntpr�s do capi- prp.I'!zª Gr$. i. 000. cop,OO (quatro milhões de mqdificando-se o § 2:0 e acrescentando-setal saciai, assumiram a !TJe�!\ �o� tr�baihos cruzeirqs). Totái de ações a § ,3.°, face a eleiçAo de DIretor, que pas�ROr aclamª'9ão, os sen,,�res GERO EDGAf! ',subsçritas: 40.000.000 (quarenta milMes) sa a vigir com a seguinte redação: ArtigoBAUME� e t-I-IDÇR LUEDl;RS1 para Presi- integral!za(la Cr$ 4.000.000,06 (quatro mi-, 29 - Cada um dos piretores fIca inv"ii-9.W'f� e SecretáriQ, resRe.9fiY!'t!l1�mtEt, O �E!- mO� c;fe cruzeiros), ai integraliz�r Cr$ .... do dos- poderes l'Iecessérios

.

para a prátican�or Preçd'dente dp,u p�r m�taiff�a ª ASs�l11- 36.900.QÓO,Qp (trinta e seis milhões de cru- dQs atos e operaça.s rallitivas ao fim dabléia e ordenou, o que fiz como Secretá- �iro�) no, prl8ZO de 24 mese's, conforme lic,ciedade,> respondendo cada uni pessoa!-rio, i.I IEtit!Jr@ �� CQn�qçaç�o l>1\11aJ �a A�7 çH�mQda a ser f9!ita pela DIretoria da WEG mente perallte' o Diretor Presidente ou seusljmblél� f�lfa a1r�v� .!f� con'{ite, ft que ffr )\.C,ONAMJ:�TOS S.A."�. A cons�üente s!l��tituto, pelo desempenho de suas fun-c��e'l. o Qi�n�' d� ��.1l� !l� �pjonista�, no �I��a,ção dO artigo 5.° dos, Estatutos So- ç"es, podendg ct�H�rar � aljir acerCí!l (Ies�uirtte t�r: ''W!;G A9!ONAMENTQS &.A. ciai�, tendo em vista ter sido verifioada a todo� Ol:! 1l�9cio�� çI�liitpc�nq07Ile d� forma{llib�crl�Ao ,Integral do Ilum�nto d� oapital l*IP�ial: @) Ftepr�el)W � lilQciedade em,rWo autQri�ado, passandÓ a vlgir GPm II Juízq e for� 9,le, ��,ya � 'Pfl�!liV�!1l'1"t�; b)�e,g4Infjl 'lKfação: "Artigp 5.Q - O capital Cumprir e faz�r cIJIllRrJr n ®liJ:utraçõe$soç!�1 é de Crt 190.000.000,00 (cento e no- das Assßrpb!éiª� G9ráis; cl qOOYQ�r as!ye!1ta milh()es de cruzeiros), diVidido �m A�l*Imbl�i�� Ge.raisi �l Nomear proçurad�-90.coa.Ooo (noventa milhões) de �ÇQ� ordi- res "ad-juditi{:ll" e "ad-negQtia", �) ReceberfláriM � 100.000.000 '(çern milhões) de a- citação IniCiQI, pon(es�r, tr�f�igir, desistir,�Õ'li prefElr�nclais, sern v$lor nominal, pº- recej)er e cf!ir qUita.ÇAo Q firm� .com,promis-��ndo ser nominativ�, nOlT!in,ªtivas �dos- ,�o �m nOJTIc:l �a §p.ci�lld�, gpct,.re:p, �tes§�vei� 9U. �o portador, IIvrernentEt conv�rti- que poder4o �ér trtll'!$mltLctoli ii prQçuradordas de Um? fGrma a Qutrl!, El vontade do &- Judloial eil} lTIep,P4Q' 8>Çpr�!i�; O Nomear,�ionistll. f '1.0 - �rp El"'C��ivos
'

al.l�e.,.. �dmitir, ,ctl1mlW :-:- Q��ntés4 �l'I1p�g�os, .

tps' qe papital saciai •. 'poç!er4 a empresa e- r�pr�e'lltante� ven�ore�J
.

t�cnicos, �n-{Illtir �� prdlnáriAs pu preff.?r�"piilJ�, !*"!"! genheit9li, fixa!1(f�-ll1es !iElI�riQ!i, pl\lmissõQ$�YOrd�r prQf?Orqão �ntre uma � outra, espé- remuner.�t6rl� e W�I{!i!1la� �ontrAtutli�; Iil),çi�! I'!ão' p'p(Ienclo � ·R.�r@flcii@� ul�r,p!l$: Operar em !"pme da ªQçled�$fe CÇlI!\ estf4-sar O 2'� (qoi$ ter99§) dQ total das á9õE!s belecimen�o� �� çr��lt� e ��fI�Mos, da re-J!'Hit!�� § 2.° - � �ões s�� i'l�iri�r��!s � privada, 'pl1blica ou de economia mista,parintQ � sQciedadé. rtJo ca$o de propriEl- pode'ndo assInar p'r()postas ou contratos qed!ld' ,m GQmum If'$ttt�r; ,,9 l (flr?i�� ').� aber:tura de contas bancárloas e movi",�!1'fá
�1Jl� Il!p represeQ�,ote !-to con�omrnio"� iäi emitir e' endossar cheques, fazer reti-
1· () �1eI,pÂo para.� ,!i�r9Q dtt 'pi�5tqfl ,d� radas �ilUlte �lbQ', Illltgri�!tr ��I:tltos e�r. RU��I1� l"icoluzzf. ��i!�ir9, c�o! f�- ira:snfertl}j;ll�, pa9��lltu' RQ.j:. ,.iQ"��u'tr'm, f�l(lente e c;lQmIGi�ctgr elJl' Jar".Quä e:,!'las, IOlIoltllr. \ s��c:i� �traiPs, M ponte..dß �ijll �3�do de .�� ç�térl�a,lI) .'��; � requl�tlr tjl,�'� Qh,QlWs Pilrá �so çt�.AQgI)�q, Schlo�het n. 2�O, ,�!l€\�,9r ,<fa, C:, I.) ,�ogiedade.; h). Receber q��q"or Il'l1porn,9 2R, 2a5.,021, eXP.8Ii�� �I� ��UW�� , �� ����Ias devidas a sociedade asslnandq Oll

'

�n��çaçlo do Es!_'p �� �ant" qmarl':"l nec�s4r1.q� �lbQf,! �fl,dQ q�ltação;. i}C�� . ".� ,', OO� 671}�10,
. n\'l�lgq. ;.!ffls E'ri�r, aceJtElI' fi �ndOª$llf qllPljClDtM �e fEt:t�.11.3�, em Jaragy4 qo Sul, Es\ado ct� �urq, I� �� çtlI)b(º� 1lP� pl"Qmhi�r�;

,

�'"t� �t.f'na,. filhg �ct� �fcmSi �y,9��i� �i
C�I�' � I�s Gru��rqacberl" �Jq�Ju�!. ,9miMllto do Diretor, or� q�,lto�. �(flPl na
m�!lroll él19ça dos demais. dlr�tor�. q. A '

.• ". ,.... • .:.... "l '." �.I

m"sórlas OLl quaisquer iutros titulas de
crédito, assinando as propostas e borde
'rOs; I) Assinar todas • correspond�!1cias
Ida: soplEidade, dando instruçõ� soJ.>re tltlJ
IQS', 81,1tQflzandQ abatimentos, desçontos
'prorrogações de vencimento, entregas fr�n
co de' pagamento, protestar e o qtte mais
preGlso tor; m) Representar A sOcieQag�
perante as Carteiras de Çomércio Exterior,
de CâmbIo e de outras especialidactes dos

'\bancos da rede nacior:ll8Jl de bancos p'úbli-
cos, privados' e de economia mista, qom
poderes para assinar pedidos de licença de
importaç,ão a exportação, certi�icados de\ ,

.

.:obertuna cambiál, termos de ràsponsabili-
. dadß, declaraçOes de 'Vend�" comprar e
vender c�mblais, assinar contratos! inclusi-'
ve os de oâmbio, adiantamento, d� o�'TIbioe os de compra e venc:fl&i dq pro�utq� ex

portáveis e tados os delllais documentos,
e corresPQndêncilis 4a socied!lde co�' a
quelas cªQeiras; n) fWeeber em' nom� da
sooiedad� � qual1tl�' ÇJue forem devid�
� ela, � ql,la!q4er tltulQ, origem � wqce
c;(ê'1cia, por QCQãos (lQs gov.::rnos' fecteral,
�tadual ,e mlln'icjpal, por autarquias, em

pr��as d� ecollorn(a mista e paraestatais;'
por ,alfândegas recebedorlas fede�ais e e�
tadu�i$, cai)@s e«(qnOmicas, prefeiturf!_s,
departtlmentQ!3 �e 9$tr�das e rptfage'(ll e
outros 6rQãos públiC9li, de tudo passando
o competente r�ibo, mesmo parci�is ou

qUitações e podendo mais, na defesa q�
quaisquer interessa �II. sociedade requerer
a!e�ar Et assil'!?r 9\ q4� pecessário for, j�n-,
tq a �sas ,nti:çl�u;I�; pl Rep�entar a �o
cledade tlm HCI���à$S �ral)\� qqals"lyerórgãos pyblicqs, f�ctt:lraill, �tadu�i� � m�nJclpals, �trdades �1;I�rquic�, �� �qllemia mista ou paraestatais, asslnal]49 p'ÇO-

'

pos�as de vendas e outfos �o���e{l�snecessários exigidos pelo� referidos órglos
depositar e levantar cauç�o; p) Assin(\r or
�El.lTlentQ', pt9P9iWs, contratos' de emprés
,imo� � fil1ll1lS;!fllllfIDtO(l jndust�iais, através

� çir4pitP Inay§tr�� �çrituras pl1blicas ou

partlc,YMres, Inçlusiye 1I<1ltivol:! {t m�l1S1õ,S
IJdiçl9nflis ª. flli{i inltNfllentOS �e crédito
JU[!tQ ftq �a.rwo;, N"cIQn�1 ,�!,!
O�Qnvolvi[!19ntQ' J;!+�riÓlTljCOI �1l"ÇQ �f:
Ql.Qnf.' ç!.� Pel.leI1VQI�j�pfo do �xtr�l!'0 ª�!,
eílPC;q � flrnail �.�, �o- c;fQ. E�cJo �,
§é,mt �'lirl{l $'�'I �ix� �.QPn,9m1�,
F.�dtr.,ls � �1�1I�, '*" c9.!TIQ �ttB" �
l4'�.el�lm�QI �'!\9frfcw, banc?s. de desen

volvi'TI�ntQ � �� J?.[Ml�9 Estatais' d,�,! eQQn�-
•

'

;'. "�'.
•
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AJq�!va�a Spt' n.O 1�3/1/81 Junta Comer

Q!f� etR �tMP � atQ� Ct.tarf'l.lJ ....... Flprlll
nó,.", ..... D'M a�.•. 81 "unta Cclrnercl,al
". __ 0IJa_ �. Qlif\TtMt "' :Ctnifi�
CQ 41"" ... documente foi :arqulvado sob_ o

. "ró • data eM__• meeanlGa"!�nte �
F,r�,"�is,co ,Pa�lq l;,<�e!!eJ)Jó��1 '-;:-',. secr�t1Iio.
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