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Até o dta 31 deSte I

-.nês (Março), ii agência
de Jara.guj· do Sul da

·

CaiXa Econômica Féde".
rar estará pagàndÓ os
rendimentos e juros aos'
,participantes dos' Pro
gram.a de Integração
Sociar (PIS), àqueres

· que nlo OI fizeram no
·

período de 06 de outu
bro a daze...bro do a.no·
passado. Informa ainda
a CEF q� .as solicita
ções de quotas, pero e
vento do casamento, se-

· rão pag�s ·até 29 de
maio, é que as demais,
como aposentadoria,
,invalidez; reservai, mor-.
te, deverlo ser soliclta-,
das até 30 de abril e pa
gas até 29 cfé maio.

Também até o dia 30
de março, ,todas a8 em
presas

I

deverlol entre
gar na Aglncra da CEF

. ,

a AArS
. (Reração Anuar

de Informações. So
'ciais). Caso ieso não
venha a ocorrer, oSt pre
jUdfcados serlo os pró
prios empregádOs das
empresas que'nlo .rlO
distribuição no- próximo
período de ,pagamento.
Muftas empresas ainda
não entregaram o do
.cumento legal a CEF.,

,

Continua em compas
so de espera

.

a defini
ção do futuro do espor
te jaraguaénse.

-

FindOs
os JASC, que resuita
ram

.

em gastos astronô
micos, mas deixand�
uma excelente infra-es
trutura esportiva', não
holJVlé aproveitamento
racionar desta . estrutu
ra, e as equipes, até o
�ento nlo tem deU

niçã� quanto ao seu fu
turo. Informaç6.8íSI de
bastidores Indicam' que

.'
.

Já há algo dEt.·concreto
em torno � assunto.

,
/ I

Em Baln.é'io cambo-Iriú, de 17 a 20 do cor-.

rerde, realizar-se-', o
V.o Congresso Nacionar
do Arro�. Pretende-se,

; através desse 'Congres
so, e . com' a partlclp'a
ção dos maiores espe
cialistas do setor, tanto
federais, .

.

estaduais,
quanto municipais, e

com a colaboração dos
ruralistas de todo o Bra
sil, e especial destaque
para os rizicurtores, de
bater, discutir, abs'orver
''kn()\y how" e apren)l'ér
subsídios' que capaei
Item' os setores compe
tentes, e acima de tudo
OS produtores, a' solu
cionar os principais
p'roblemas que afetam
ou que obstaculizam o

aumento dessa' cultura,
da mais arta . relevância
para o futurol dos povos,
por represen,tar o ·

..prin:-.
c,par prodUto ag rícora',
capaz dê suprir . a ,c}e·fi':'
ciência alimentar das
Repulações, . equilíbriO
'. paz.. dcl bemestar
mUndial. A promoção.é
da Federação da Agrj,.
cultura do Estádo de
Santa Catarina.

. Bornhausen
•

Inaugura domingo
o Vale dó Itapocu rece

be neste domingo,. o go
vernador Jorge Konder A SC-413/474-Guilherme
Bornhausen 'e comttiva, Jensen, custou aos cofres
!para a inauguração da SC- do Estado; a importância
-413/474, ligando Guara- de Cr$ 338.786.612,44,
mirim/MassarandubaVVila' dos quais Cr$ .

ltoupava, marcando Q se- 67.657.217,52 âpllcados
gundo aniversário de sua no governo Konder Reis e

edmtnlstração, quando Cr$ 271.129.394,92 no go
também cumprirá outros vemo �tual. foram gastos
atos governamentais. Tal Cr$ 1 .397.070,03 em pro
qual como no governo an- jetos, Cr$ 329.450.000,00
terior (Konder' Reis), que em terraplenagem, obras
inaugurou a SG-301J o go- de. arte, pavimentação, e
verno atual inaugura mo- serviços complementares,
derna rodovia também na Cr$ 2,5 milhões em slnall
passag,em do segundlO' anl- zação e Cr$ 5.439.542,41
versário de governO, e em em desapropriações. ,

nossa
.

microrregião, junto. A pista de
.

rolamento'
ao marco zero.' tem 7 metros de largura,

acostamento -de 2,50 me

ros, superelevação de 2' a
8%, 'para uma velocidade
diretriz de 80 a 60 quilô-
metros horários.

.

A Rodovia Guilherme
Jensen. assim denomina

. da, é chamada de "Rodo
via da Esperança" pelo co

laborador do CP, Norber
to Cândido Silveira Júnior,
que dedica cröruoa à "es-

. tràda", que rasga a loca
lidade onde viveu

-

a: sua

lnfäncla, Rio Branco, inte
rior do, rnunlclplo de Gua
ramirim.

Vindo de Blumenau, per
correndo a rodovia, o go
vernador chega a Massa
randuba às 11 horas, on�
de Inaugura o acesso a

,

cidade, presfde � assiriátu
ra de convênio entre a Se
cretaria dos TranßPortes e

Obras·e a Prefeitura Muni
clpar de Massaranduba, e

.

participa da . entrega .de
diplomas de Honra ao Mé
rito, dedicados àqueles
que -tiveram ação decisiva.
na· elaboração, execução
e im'plantação da obra, a
lém de autoridades.

I

Posteriormente segue à
Guaramirim, onde, no' tre-
vo d!a SC-413 com a SC- ,-

, 301, marco zero da Rodo- "Aqueles intrépidos co-

via Guilherme Jensen, às
lonos que, no início do sé-

, 11 h40mln, procede a ,as-
. culo, se instalaram ao lon

sinatura do contrato e éx- g'o das 'linhas cOlo,nlais

pedlção da ordem de' ser- que vinham de Blumenau

viço para a construção' da I a Guaramirim, afagavam
uma grande esperança: a·ponte sobre o rio Itãpocu, de um dia 'verem um trem

em Guamlranga, de 100 de ferro passando pelametros de extensão, parti- frente de suas roças.cipando o Estado, p.or in
termédio da STO, com Cr$
14.844.130,00. Diplo:mas
de Ho�nra ao Mérito igual
mente serão conferidos,
na oportunidade: Seguem
-se os atos inaugurais da
moderna rodovia, que' liga
p'or via asfaJtâda Guarami
rim-Massaranduba-Blume
menau, a maior obra rodo
viária da atual administra
ção estadual, iniciada na

gestão de Antônio: Carlos
Konder. .Reis.:
Às 13 horas; a Pre,feitu

ra MunieJpal de Guarami
rim oferec,erá 'almoço ß(;)'

. Salão Paroquial .São José,
da Iglieja . Matriz Senhor
Bom J'esus, às autoridades
estaduais, miçrorregionais
e convidados.

"Abandonados pelo po
der públlco

'

por quase
meio século, esses pionei- "Os plonelros morretarr
ros �nÔríimos e oorâ}osos, na esperança de um trem

continuaram plantando a- qus nunca veio: Meu pai
no após ano, na esperan- e minha mãe não chega
ça de um �ia ouvir o apito ram a ouvir o apito do trem

do trem de ferro, que ha- que esperavam por quase Os trabalhadores nas bléia, segundo o presl
veria de salr em disparada meio século. Mas os dois .

empresas de transportes dente Sflviol Carlos Silva,
de Btumenau e se unir a teriam chorado de emo- de cargas e passageiros, s�.,á a concessão de po
outro trem de terro que, ção, se soubessem que sindicafizados ou não, per- deres à diretoria da Asso':'

I

partindo de Pofto União, aquele. 'menino' que palmi- tencentes a categoria pro-
'

ciação, para.com a direto-
\ se dirig.ia a São Francisco, .Ihou descalço a longa e fissional representada pela ria das Empresas' de
..

,f)a$S....por GtJa-rami�m-. t��Q�a estr�ln.ha, �que ,_Assq.ciàção Pro.fissional� Tran��ortes de",Qa:rgasA�..

, onde 'a�onteceria o gran- 'Unia RIO .Branco ao resto 'dos Trabalhadores· em' Passageiros, tratar de'rea-
de ab o dos dois trens do nosso peq�eno mundo Transportes Rodoviá�i�s juste salariar de todos Os

que, bufando e roncandO, - já encanecido e como d� Jara�uá do Sul, que ml- empregados, em Conv�n

passariam a trabalhar pe- Chefe da Assessoria d.o' c�a gestoes p�ra. Implanta� ção Coletiva de Trabalho

lo progresso do longo vale Governa�or Kpnder ReiS çao de um. Smdl�ato, fara e, no caso de malogro
que começa no rio Ita'po-� - havena de, empenhada segunda-feira, dia 16, na dos entendimentos, estor

Cu e se prolonga até<? Ita- � sua amizade p'esso�1 se�e �o Sindicato dos Me- gar poderes pára requere

jar, na altura de Itoupava. Junto a� Chefe do ,ExecAutl� tal�rglcos, �ma. assem� rem e instaurarem dissí-

"Os pioneiros' morreram vo da epoca, convenc�-Io bléla extraordtnán� _oo�s- . duos coletivos.

e o trem nunca chegou. - á prol'ongar o traçado da tando da ordem do dia,
-

-SC-474 até Guaramirim, no dois itens de importAncla
, Os filhos dos pioneiros en- trecho Massaranduba-Ric à classe.

.

velheceram e o trem nún- Bra�co-SC 301, atrav(ss da A Asso<Ciação Profissio

ca chegou. Os neto,s dos SC-4;13. Exatamente aq��-. n-al ,dos Trabalhadores em
. . fi aram adultos Ie segmento que s,ervlna Transportes' Rodovl4riospioneiros c

'de microcosmo do livro
e o trem nunoa cheg9u.. Mem6rias de um Manino

de Jaraguá do Sul, ,tem a-
.

"Nas vésperas de elel-
_

.

.

. brangênci8l, ainda, sobre

ões, uns homens bem fa- Pobre, que �oJe· clLcula e'� Os municrpios de Gl:larami'fantes vindos não se sa- s�g�nda edlçao e em cUJ� rim, Corupá e Schroeder.
bia d� onde, Iam a Itoupa- pag!n� �1 apre�enta a ml- O primeiro item da assem-

.

a Massaranduba ao nha VIsaal onh'loa d�uele ,

va, . 'mundo qUe o Iprogresso a

Putang,a� ao Rio Branco,
Gabo� "e desttuir, com o.

ao P,erdldo,
.

ao Tlbagl,. � benfazejo asfalto que ha
Ponta <?omp�lda e, em me

veremos de inaugurar en

mor.ávels discursos, pro- tre festas foguetes' e flo-
metiam a estrada, não '

mais a de terro, mas a de res.

rodagem.
.

"E mais uma ger,ação
,envelheceu essa 'animosa

espera.

A RODOVIA

O projeto da rodovia f
elaborado pela Esteio En
genharia' .� Aerolevanta
mentes S.A., implantação
e pavimentação pela Cons
trutora Mendes Júnior S.A.,

·

e sinalização pelo DER
-SC, através da Diretoria
de Operações, Divisão de
Engenharia de

, Tráfego,
Serviço de Sinalização.

:'A ESTRADA, DA", --,

ESPERANÇA"

Silveira Júnior, auto'r do
·

livro Memórias de um Me
nino Pobre, viveu sua in
fância no Rio Brànco, Gua
ramirim, onde a SC-413
rasga os caminhos

\

que
percorreu quando crian
ça. L,igado à ·terra, dedi
cou artigo intltliladol '.'A
Estrada da Esperançai',

! que 'transcrevemos, para
a história: .

a "Rodovia
.

da Esperança"
mes.. . Eles plantaram! "O homem que nada
nos pequenos vales que prometeu' àquelà g�nte foi
marqelam os rios e ribei- o ex-governador Antônio
rões do. Texto, da Itoupa- Oarlos Konder Reis.
va, do Putanga" da Ponta '''O homem que pouco
Comprida, do Tibagi, do falava foi o- seu Secretário
ltapccu ... 'Eram rios cruéis dos Transportes, o rígido
que fertilizavam a terra e e impene.trável comanden-

- depois vinham buscar o te Nicolau Fernando Mal
fruto do suor dos colonos burg.
e colonas, nas suas cheias
periódicas. Quando não
afundavam as plantações
é::Ie arroz na sua faria in
contida, alagavam a pe
quena estrada que dava
acesso aBlumenau, Mas
saranduba e Guaramirim.
fazendo com que o produ
to da lavoura apodrecesse
nos looais 'ide 'produção.
Hoje esses' cursos d'água
estão quase todos' domes
ticados peras dragas do
DNOS.

.

"As obras .foram rrucia
das com seriedade. Ao
fim do governo passado
já estava concluído o seg
mento Blumenau-Massa
randube e com parte do
restante retificado e com
obras de arte inici-adas� O
governo que se seguiu, o
de Jorge Konder Bornhau
sen, haveria de continuar
e conclulr a grande estra
da, ajudado pelos servido
res do. DER-SC e das em

presas' privadas que se
engaJaram à obra •.

"Eram os Fernandes, os

Samagaias, .

os Marango
'nis, os, P:ereiras, os Gon
çalves, os Cereal, os Vai
Iates, QS Silvas, os ,Buts
chardts, os Flores, os Na-

·

goskis, os Bromorskis, o.s

Lyras, os' Leu, os Wittis, "Mas um homem que
.

os Bilaardts, os 88,fanelis, nunca prometeu nada à
os Wagners, os Silveiras, quela gente, ajudado por
o's F:eldmanns, os 'Tepas- outrOI que muito pouco fa

ses, os Zimmermànn,' os lava, es�udou o tra9:ado e

Maiochis, .os Corrêas, os IprogramoU' a grande es

Dequechs, os Veigas, os Arada, linda, quase reta

Jahn, os Kinas, os Klein, que, saindo da BR-470
os Zimdars, os. Fuchs, os .passaria p'or Itoupava,
Reinerts, os Lemkes, 'os Massaraduba, Rio Branco
Piazzas, iO'S Malutas,,' os e Guaramirim, indo unir-se

Mann�s, os Ossows,�i, os a outra estrada, a SC-301,
ßosários, os Reinkes, os a poucos metros do trem
Nitz; os Wikes, -os Bitten- de ferro que vai de Porto
courts, os Mattes, os Go", União a São Francisco.

Superlercadistas' calarinenses têm encontro
em Jaraguá� na

- terça-feiraj \.

Jaraguá d9 sur sedia-
.

to terá ·infcio' às-9 ho- A Associação Catari-
rá no. próxi� dia 17, ras, no sarlo nobre do nense dos Superm.rca�
terça-féira, a Convenção

.

Clube �tléttco Baepen- dos, reúne enq,resáril)s
Estadual dia Associação di, cumprindo-se uma: eros principais estaber9"
Catarinense, dos S!Jper- série de atos de intéres- cimentos catarlnen...:
mercados (ACATs), en· se da clasSe supermer- tendo na.- presidênc.ia
éontro que reunirá en- cadi�a catarinense, a- Oswaldo D'AgO$tini, de
tre 250 a 300 cOQvenCÍ'o- 'Iém d·e pal�stras enfo- Lages. Estes encontros
nais de toda

,
Santai Ca.. �cando temas do momen- são realizados bin'l'es-

tarina. O aconte'cimen- to. tralmente.

"Se pud'esse falar em

nome �os. pioneiros que
morreram na ,esp�rança
desta: estrada, eu haveria
de qizer pela boca !d� tQ
dos eles: Obrigado,. Antô�
nio Carlos Konder Re,is!;
Obrigado, Nicolau Fernan
do Malburg·11 Obrigado·,
Jorge Konder Bornhau
sen!; Obrigado, Esp�ridiãO'
Amin Helou

\

Filho!; Obri�
gado, Antônio Carlos Wer-

,

ner e Telmo Fernando
. Mattar d,e Souza!;. Obriga-

.

dlo, Engenheiros, Técnicos
e Servidores do DER-SC!
Rio Branco, Municrpio de
Guaramirlm, . nov�mb'ro de
1980. SilVeira JúnIor".

c' •

-

Em Jaraguã dO sur, a
coordenação dos ,traba-'
lhos de preparação está
à cargo doS su�ermer
cadistas �runó B.rei
th@upt, Luiz . Antônio .,

Grubba e' Roberto
Bencz, este, de Joinvil
Ie, da rede de Super-.
meré:ados Riachualo.

o
I que o povo espera da

Câmara em 'BI?
.

Em 1'980, o atual presidente da Oämara Mu� -'

nicipal, disse que a harmonia daquela Casa de
Leis com o .Executivo, durante seu mandato foi
muito favorável para o Municrpio, com o que o
povo não concordai. Segundo a população, -re
presentade por cerca de 50 pessoas que ouvi
-mos essa semana, os vereadores deixaram que o

prefeito decidisse o que deveria ser feito, ou del
xado de fazer" o que. contribuiu sobremaneira pa
ra '0 descuido em 'alguns setores públicos.

Na opinião .das pessoas entrevistadas, os

vereadores devem ser mals atuantes, mais com

bativos, porém sem brigar como em outros tem

pos. Devido ,a essa comodidade surgida a partir
da atual gestão; a. Câmara Municipal perdeu mui
to prsstlçto junto a opinião pública, dlsseram.

Outra coisa que a maioria manifestou sur
preendentemente: dificilmente algum nome da a

tual vereança poderá ser reeleito nas próximas
eleições em 1982. O povo :esperãva multo maís
dos vereadores..

.

\ NOTA: Para saber onde I� aconteoe� qUém
publicou e em que' data, leia na última página·
d.esta edição.'

.-

'Trabalhadores em transportes
rodoviários terão reajuste

.

salarial

O item segundo! preten
de a fixação das' re'ivindi ..
cações ,e autoriz69ão.à di·
r.etorla para introdú_ção de
cláusula d�e desconto em

folha de pagamento de to

do.s Os partlcipan�. da
categoria, a ser desconta
·do no primeiro mês do au

mento do acordo.

·JDU está sendo jmpla!ltada no'

,
Vale 'do ltapQcu

será no dia 26 deste mês.
MaSsaranduba 1eve im

plantada a JDC qu'arta
-féira e Guaramirim no dia
12, anteontem.

Três dos seis municí

pios que compõem a mi

crorregião -do Vale do Ua

pocu já tiveram. implanta
da a Juv.entude Democráti- .

ca Catarinense. Os de
mais, ,terão a JDC im'pl'an- Jaraguá do Sul;. $ch
tada'na próxima seinaha, roeder e- Corupá, ria lpró
de acordai com o presi- xima semana. Até o final
dente da Co'missão Ex'e- do mês, ,todas as Comis':
cutiva Provisória Micror- 'sões Executivas Provisó

regional, Valdir Bruch,' rias Municipais deverão

que adiantou a implanta- estar eleitas � e-mp.ossa
ção, no domingo, dia 08, das, conforme o <progra-

.

em Barra Velha, ato que ma da Juventude -Demo
contou com a presença crática CaJtarinense, que é
do' prefeito-presidente da um 6rgão de apoio ao Par

AMVALI, E>ávio Leu. A pos-� ,tido IJe'mocrático Social..-
Se da diretoria provisória PDS.

.'

.

'

Walter Marquardt começa
a' receber o astalto

O bgm 'tempol que ,está' Municipal, que adiantou
se registrando. na �eglão, as obras de alargamento
de modo geral, tem- con- da ponté has imediações
triburd'o para a intensifica': da Marqmardt �everãol de
ção dos. trabalhos de pre- morar entre um mês a um

paro do Jeito da rua Wal- mês e meio para estarem
ter Marquardt, .trecho en-' conclurdas, continuando,
tre a conhecida "Ponte do. . neste p,e.rfQdo, o ,tráfego �
Vailattr" à entrada para

.

o ser desviado via Jaraguá-'
Rio Mó:lha, que começa, -Esquerdo ou via Vila No
agora, ,ir receber a cama- va, para qu�m éfemand-a
da asfáltica. A informa- da Barra do'Rio' cé:rtol p�
ç�o é .do engenheiro Ariel ra o Centro ou yic.e'-ve-rsa:'
�l?izzollatti, ,da Prefeitura

'"fi'
<

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,** Dica que chega a colu- Estamos recebendo
O tradicíonal Çafé das na, diz que "a turma está convite dá Prefe.i,tl,lra Mu- 'Néreu Ramos estará e

/ Prlmäs, que· é '®tniet1�" 'àdBfàndo" . as: aulas nlclpal de GuarêJrhiirim� pa- festa neste final-de-sem
teve ínfcio no dla cinoo, qe ginástica estética fe- ra o almoço que "Será ',o,fe- na, ,1,4 e 1 $1 de março, co
quinta-feirá, na resid�ric,a irtitr'lina' que 'a "-ptOfessora recldo ao govemado1r ,J,or-, .

a r$�lizaç�p. ga'..l!j�sta �
da Sra. Srlvia Fructuoso, Sâlly ,�eitzeJ L' ÍÍfinistra àS' ge Konder Bornhausen e 'louvor a Nossa' SeRho
(f�I.Flóri, j?ragu�: ,)_, '�:gt1ndàsllE�, &ua�i-fei�as, com iUva, amanhA;' döMin.. (lO' Carav8!Wt€> .,!M 1'9 h

'-

' ,

O 'pr'�xmi() dnàóhtro �e- d:�s ;:lQ às ,�O "lh·oras. Nin- go, quandö doa'; ilfJ"MJ�utä" 'ras '(ja .hóre: e às 8h30mi

H'as'CI"meltt' S A Gráfioa Avenida, co- 'r�"no,(li� 19,,,�fi ��§j���-, �iu�m,.·'�p�r,:_f�o��, '�ll?ar� ção da"Rodovia S0-413� de domingO h-averá mis
mo o segundo maior GIi- era da Sra. qnd� WOlff., ' ,tr;az., ',' .;��,��e� lJ1:a�;t�� .a 474 _ Guar:amitlm-Mas- no local, com serviço ço

, ". ,ente de papel adé�ivo do.
l' ..,',,_�* ti, ': ",I; .ll' .e,�g�nc�a � ;fé'"1,iil�ld_a,ä�; sarainduba-Slumen,au', lna' ip'fe�() (ila :'bSir 'e rest�l!IraDia 12 de feveféiro "

Estado; da Oompanhla In-: Ana Laura, filha do. ca- "
. ** ,'Salão PaJ10quial da Igreja te além 'de autroS, dívert

Denise, filha (Je Adernar custriäl de Rapei Pirahy, sal. a!"ig,o.. Dr. " fcancj§..ç,O' Na <"noit� (Je t do ,cor- Matriz Senhor Bom Jesus. mentQs. N�ste' -sábad
(Frida) 'Elifert

.

'estarál p�esente, através '(Eliane)' ,Rodrigues, testtr- rente, n;ol Ginäsio D�p. A Rodovia Guilherme Jen-. tâmbém, terá lnlclo
.Dia 19 de fevereiro \

'do seu diretor, Ud'o Wag- [ou,' com festinha em sua Ivan Rodrigues, em' �om,- Sen, a se'r inaugorada; é a partldas finais, -do tornei
Roberta, filha' de Dlmas

ner, na convenção 'que a residência, o' seu, sexto vllle, realizavam-se o- Culto fuaior obra rodoviárià dá de bé)l�ão jel�canécQ,"inici
(SHvania) Bogo empresa realizará, 'de H a aninho. .Os cumprimentos' Ecul'T)ênico e Colação de admtnlstração estadual, das segunda..feira. ,� IJDia 20 de 'f�reiro 20 �e, março; no Distrito da coluna. Gr,au, dos bacharelando.S. ipiciada já na gestão de bôa prograrria'ÇAo pare e
Cyntiá, fiíl)a de JO,ão de Santanesia; Barra do • ** '

da ,Faculdade! de Ciências Antônio Carlos Kond'êr" ie final-de-semana, se
'(Sônia) da Costa Pirar., mo de Janeiro, Udo

'

Metiilúrgica Erwlno Me- Econõmiéasj Administrati- Reis: dúvidas.;'. '.Dia 21 ide 'fevereiro 'I.r',,§. .conhecer ,a,,'epnologl'a -
.

L d
-,' ,

,

d .1 • , , -

**'
. **� �

_ negottl t a,.marcando pa- vas' e Oontábels, Ei ..qm- �
.

G.rasielaj filha de Acá- ;dé fabricaçªQ. de pap�l, �-
.

ra' o p.e�rodo: de O� ,� O� de vilJe, dá Fundação édúca- .� A coluna agradece a di-'sia'{Karin)' Masson Iperg'aml'nh"<do', couché, a- b'l l'
- '"'...

.

I' '"' R'
.-

'""e Join -

d M ott' VelÔiS: 23 de fe_reim desl'v�. entar:"" out"'os" '''''Ie'm
a II, -a tea Iz.açao 'ue sua ci<;ma, "..-a egI80-.". -

I'i�Ç80
. a eneg I -

,
'

, J' w� "" I , 'Q Convenção'NacioÍl'al
-

de villa. En�re os bacharelan: qulos pelo envio'de bOlo eElvys, filho' de
'

Ehrich de e·.stabelecer. "ne'.go'cl·"o·s V d'" d
' ,,"

á-"'" ·�o ., I d' d. ,en as, quan o reunirá dos da J,aragu 'e rt::gla " flores '080' pessoa " a re_ a-(Iria) Milke, 'de I'nter'esse' ..... a·· gráfl·c"·.' t d'
I " - -' '/" -- ,. -

"--J:: ......ls d ·i.ó '0" 'A' Cou .. o os os selJS ,represen- 'd_e,�t,l:Jçam.ops: ,,""'...

·

..n.lCI.� ,,-'o 'não·e.· o�esc,rh ri
'

,
.

-Jo'rdana. fUha de Antõ" **'"
,-, .

- ,. ,_ - . .

-1">',. y ,

" �.' . • >,

(
" tantes. . .:...'.., .

. Airton' Fernando namos, mer'êiaf; em' éöm�ffiÖ'f'açä'onio Normario Debbie A al.egrl·a ch.egou n'a r'e'sl'-
',.

J,*,*
!' •• I., ", .' '." .. " '. II'á' -. -8 -"" �'" ..,

,

, , , , .. ',' t;.rnâni Voltinl, rlQ·· rUCtl, lio ctuifltb ',ú aRÖ' ,em qu", aMara) Sona
• :d'êncl'a 'dos ·aml'gos AhtoA - I d d' d II J é L' de " V'

.

fr;
,

,'. n,augur�1) 'o
,. I�:, e,!?t�,s Ivo, �pne" :os, UIZ rev,en'da' o I\swagen per�Dia 24 de fevereiro nio Normário (Debbie.:, Mà- J é

.

M �J.
"

Maira, 'filha de Manfredo sua 'resic;fêl1ci,ar( de vera- Qliv,e:ira", �iv?IB:9�!> .P��· ,tence ao GrUpo' elle'géftl,
o rà Sousa) Bona, com o lIl,eio. QO !:!a'neár�o",,�� ,�r- 'Lehmkut)I,; Nival'tlo ',Pet')', Sem dúvida,"uma mane'ira(Asta) lVI�rquardt. 'n"asc'l'mento-' da' "p' rl'm-oge'nl'- ã

".

\I I.. -, ''!,r' '1 "t" 'a.:!' da. d·maç f,)" .pot sinal muito Rube]1s fli�d�A1B;'1!1 � �'1'�'Í simpática .es ,a, urin ,� o .Dia 25 de fevereiro'
t� J:o'r'c;fana,' d'I',a 2'3' de 'f',e"- I' d' . ..

M t'
.

ib' r::'. ln a, os amigos Dr, Alfre- dil1a� i,erislofol":11
,

a laSi os äh'hg ,s
.

par,a.' matc!:lr'Júli-a, filha dei Celso (E- verel'ro, n·,.o·, H'osp'lt'al' S'a-o R
.

. do (?i1da) Gün.ther, No dia Ec-onõmicas - .Adolfo el- uma data tão lm'portante,!tane) da Silva:'
José, com 3Kg 800gr. Jor- 22, of�re.ceram um chur- �lé\r, 'AJtaa�r Augusto Pie- I

"

'

** "

,'Çlaudeno'r, filho de Car-
dan'a tem com,o. avo's ma- 'R h' ., i

f'(L '1) L' d rasc'o p'ara mar:car,o .acon-, per, Catnarg:o,? 911C I,', e No dia 17, terça- eira,los UCI a m ,e'r te',r:n"o�s' 'o',,.9�as·�I,� "'.r- M'.,a,r,.·I'p ,

d
. ,

t i.

fth d D
'

I, -.,. - 1.1.' • �eçlm�tI-to" tàmbém. en'l...c.o,- Netza ::redlJa; A IJllniS ra- 'lfrocará idade, o co:t1ft�deno
" 'I:eo\nel, I p e onva

(JandI' ra) So'u's·a e ,avo"s ..... ã' A tA' C los ,t
I' P dJ'hl'(Irene) Vasel . me'moraç o ,a troca de i- 'tivas -. n omo .

_

ar '�ugusto Sy VIO ro, U ,

; ;Alan, finto,,- de 'Carlós P?t�mQ�, o Gà��1 p'r'er,i.f;l0 dade de Alfred'o .. Um am- Wolf, Décio,�a/Silva, Dé!- �professor, e�cri�8r �-.idrna-
(Iara) Emmendoerter (,Inês) .Bona. N'osSos �um- ple�o a.ambos.�, "

" ",.,. cio Conela, ,Manfredo '.ista dos 'mais, conceitua-
Dia 26 cle févereii'o primentos às fa{T1f1tas SOll- "',. **..,.." Mohr,' Pauló Roberto Baú- dos, portador de um turrí-

- 'J
.. 'Quezia, -,filbá de Elias sa ei Bona ,.) '.' , ,,' J;l ,Alfredo Reeok,,' diretor er�' Renato '.Frantn.�r" ,ijo'" dulo invejável< Feiicidadés
,

(Marlene) 'Gonçalves ' \
** .:::':1 sociai âo Juventus" adiaR'- berto. Brei.th�\ipt,. Solql1 corppanheiro!

Daniel,e,-filha de Jucel.i- Foi emplacado terça- tando a coluna a intenção· GUberto da Silva e Soni l **
no (Marlene) Todt feira" ,como ndvo COIJlPª- do clube em reativar o, seu �eb�.rf, �f}s fI�Y�s bacha.,
Everson, filho de' Wer- ,nheiro integrante do Rota- qua9'(0 assbçil8itivo '-Pla�ra réi,s os cumpnmentos des- 'O J:lêpu,t-aêH:; 'fédretal 1'e
ner (terezinhà) Mar- ry Club de Jaraguá d'o Sul, um' mªitrr-� iAcr'éliTientOFàs �oluna; embora tradia- dro Coli" esteve em au:di-
quardt o dr. Alido,r Lueders, que 'Pr_omRç,õ,es qce !pretende mente'. �ncra esta semana com' o
Marcos, filho de Alcides roi'ma"'com' 'Oanise '

uma d;�senvbtver nos' próximos. ; ,

_ ,** o.,
"

, ,Ministro Jair Soa.res;� da
("I"

•

h ) M II"' das p�esenças �simpátic'aS \ários. Reeck disse também
-

Quem déverá regressar P�evid'ên'oia a' Assistência '.' ,I,erezm a o Inan
da"s"*"le'-.I''''de 'I'oc'al."',� . ) , """.

O governador' Jorge KI-Dia 27 de feveréiro ,

"''"' Oa 'quê o Juventup está colo- äo,�Brasil,' em meados des- Social, ,tratando sobJ1e o

Bomhausen con.cederá naNair, filha de Fêrmino **' . ""

cando sua, seqe social à te ano, para visi,ta a ami- dredenciam,ento de n,ovos', do a ar�Di
'

'(Rodis) Andrade ,
'l. -2lEslev-e d'e'- arl'ivérsário -'iiápös'jçãÓ (fê :; I'infetesse-, gos,' é,. 10 ,p.a�Je,,', M,�thL�s méP'icos para Jaraguá do tarde deste sába , �8'18 de,marÇo ,

,'Oo:rac'l, fl'lha 'dfa. rrl'neu -terça-feira, 'dia 10,1 a' Srâ.
'1

,

Sul na.s "'r"as "'e' ·oftalm.o- tir das. 13h50, entre,v.lsdtSra. G1Írmem Áoesster' .,. ,dos, para casamentos, tes- Maria Stein, ,que por lo':!- , CI c .".

I t� .

uma cadelaHoefne.r, ·em' Cur",tl'b"'" (Dotli) Hor.nburg· Cacilda Men'egotti Séhun- tinhas e outras p' rom�çõés. g�s '..anos, foi vig,ã�io de. logia urologia e 'A6urolo- '. co e IVai a
,

Ia
ke' s O do e e"" M "',, televisão. Desta vez, e

S ... V I d' I' D;� 2'8 .&- ileverAiro,
'

• ,e p sa, 'mpr. sano 'Bastl:l'p'ár:a tan·to an" trar G 'rl'm hadre" a- g,la.- ,

, " num ver
' ra.' o an 'a ' Nico uzzi "'" ver I' .r-. -

f ,. ,
, .. '" ,,' " LI, ., -

. uaraml, - t;": , - -

Motta' R,ofl"no, fl'lho ,d'e' A'fUndo e vic�re elto Sigolf 'em contac,to com Q pro' _ ,tl:-,'Ias encontra':'se atlJal-
--

,**" ..' ,,,,,.,.". se'rti, "ao VIV.O , ,',.,

S" h:i, I� ,r
'A I

"

, " 1'1
,.

"

·.d'adoir..()l, .. pinga-togo fr,entSr. Hans Beyêr, enicas� (Edelitraut) B'i.rr" • '1.' <?, 1.I�J\e.,r:J.'" c,o una, 9;sso- priol pel,q Fone, 72-1'450, '1lente na ,AIf;�{l1antía, suà
.

li, ;\l.!'
..

' .. 1'1 I, �r'" D'"
às ;âmEnas e 'Fepórleres, 'cavel"'PR.'· . I " ,..,,' , Paulo; filho de Atno (Ed-. CHi-sé a05"'1h(ímem� "CtJn1:- ''!ar o r:ecado-. terra natal. Empresariado local pre- . 'd des à vista.

'S'r: Walrntr Jbão' Mede'i- la) Schrõder' éfW�I'Jl��to_�-, �ec�bidos 'pela I
".

**
'

** 'parando-se par� () "'III En... .MUltas novl*�
,.

"

ras�' r -".,- ."� '.,'i Pj.: DIa 02 de ibarço , ona Cacilda, pelo seu
Jaraguá do.�,uI. sedia, na contro dEJ "EmpreSârios' de'

.

, . "liiver',' .

".

á d SU' I" d'Sr. Waldir Fodi,;': �. '<M'ário;' filho 'liI'e Mário ,,� ,J '.1:, Viaja a São Paulo no próxima ,terça-fe'ir:a, dia 17, ,

Jaragu o , n'ö' la
"

A' Coordenadoria Esta-
Sandra; filhá:;õe 'MãriÓ (Elzira) lessmafln

'

,. t • ,�* ." dia 18,' para' conhecer: as a ·CUfWe.nq:ão· Estadual, da 27 vihdo'Uro;jtJ'rlto ád B�� dual de: Defesa Civil, da
(Irani Marize) Ristaw baniel e Dênis; filho,s'de, . L úi,tilT1as�f,lo.vidad� d� F,e,i- AssOciação.. Ca�flrinenl?e pendi. A promoção é dà sécretaria da Justiça, pot'" ')Ã'a"lt1o:;"";;�L S'e' I:.:AA:ldt· Xa'!' : Hilbert \(Roq'uiânat Dal- As' senhoras Alice :Fis- ra d Util"dades D é f d' Associação Comercial e 'Interméd'lo do Dr. Nilsori"VW I'QUU 11111 I c'he-r 'e' M,arc'y" L'eutnrech't, e I· .. om s 1- de Su'permerca. os ., ... "

vier. r" .

. -fmann' ,!';..,_ I':" . cas (UD), no campo de de- '(ACATs), tendo por loqal Industrial, que expedirá [andmaht:l encamlnhandc
\.' ,.1 'j",'.'

-

'Vivran', tnha "de Alindti recepcion�râm quarta-fei- coração,.. Eliane ,Zi�19nka o Clube Atlético �aepen- conviftes à outras congê.:, a redação noticiário acer-
Dia 19 dé' março' (Atäci) ·efdefibUrg ., ' �a, a,s, 'integranjt,es dos Rodrigues, que ar:liver::saria di,,: En,t�e 250 a 300 super- neres para Iparticipar�ltI ·c� das atividades 'que vem

, Sr.:
. Alff'edo 'Lange, em Diá'03: dei márço : ' seus, G:rupQ,s 9' L�nche� dia 22. A UD,' tradicional mercadistas

I de todo, o' Es- do 'evento', onde, além ,da reall:tando.,

Carupá ' , 'Cristian, filho de Orlan- E"à noife, fói anfitriã: oom feira, agora, ,em, .sua sexta tado convergirão à Jara.- oonfraternização" diplomai:', ,**.

i _..I J'ántar, a Sra.. N'áncy, es- Á d
,. -

f 'd 'e drSr. Renato' Joséc WUA- do (MirarN'a) 'Domingos oUfs�tima,e ição"será no guá do Sul para a Cgnven� serão con en,Os, o .

D r· f··h d ,,::posa do dr. Augustinho P' dE' , 9' Ed B tn' pales Jderlich, em Piçarras ". ecm SIO;,1 1'1 'o e José
Bianchi,

. arque exposições dig: ção, que inicia-se as Gerd,' gar au er. -

'Chegando a
Sr,João Carlos Lange; (Albertina) Klein

**
Aj:)b�mbf . ;;;-, I;' horas, A órgani:z;a�ão ,do Uará sobra. o te,m� "A Ad"', .

oo'nvlte pai'ã as sblenidaJ
em Co.ro .....á \

.. . Ali'n.e, frJha, de G�mias j, I) r *'* ..,' tá à carg'O de m' 'Intsfraç"ão, em. 'Petrotlos' d'es. de 'inauguração d'd
Sr. Jbs�fÚR�r, :êmJ3é2 (Mari§)' �êizlil i� -:) "A Socieqad� de 'Cultura

',. . - " ,

-:1 :�:���r:rih:�uPt, �uiz An- de Incerteza". prédio:'sede da' Estáçãd
Ia Vlstà dia" Parafsõ-PFf: Michel; filho Be ;Attemir Artfstica de Jaraguá do Del aRiversát.ig EfemlhQo; t9"n, i9 ,@"n.ibb,·a:",eR'óbeFfó**"Experimentaldal:l'!lpasc,, Dr. Paulo "Roland Ung,er (Rõkj Demarchi SVl creintiCiad selgufnda-fe�ra; dia 15, o Ohefe. do Exe�u.ti- BeI1Hz.' ,

:
> ,. • '.

,de' I,t'ajaf, hã, Rodovia An-
em' JOlhViU& - ',' Máico'n, filM de Vict6rio np en ro ,e n orma,9oes vo.. Guar:amir�nse" SaJittt I ** jA Comunidt(lde Católica tOldo Heil (Itajaf-Brusque)j,

,"

(Mária) WintrlcÍl
c TIJ'�sljca$�' :suas �reuriiõ'e.s, José Dequêch, 0, '\1I1rco,:'j I Estamos' sabeíjHó, que rÉ:aliza' neste sábädO, 14, Km 6 ...2. rio dia �7, ,térçà-Dia 20, de'ißiw-'

, -,'?,'

-Tânia, filha d'e N.elso Várias questões' serão' à- qUàndo! I"�berá ,c.ump'rl.. d'" 1 o d'rn'a'lo fe d�'s 15 às·18 ho,rasj .no Co- -fe.·lra', às 17"'horas, Somos.�

bóttláClas: I 'i;eg,o'nd'o '6 �tif. ' para o' Ia. e" '
-

Sr. Inocêncio Silva (Elia) Celestino .,'
, . n:lE�ntos de- familiares, ami'" !;liado nacional, 4ma" se�ta- I gio São Luís, curso de grato�!Sra. Cecfliaj 'jesposa do Dia 04 cfe março tytarlo, que é o pre�i�ent�: gos e correligionários. Sa- -feira, o Grêmio Esportivo bktisl1'1O pâra pais e padrl-

sr. Arno Bênetta .

, Maira, fíllia' ,a:ei .

J'oão A� niätr.r?�la,s para a, Es'c�- Iim vem .imprim.lndo !:Una Juventus estará realizando R�OS. Ö -batismO" mel1sal
�"Sr. 'Jõsé Wàtz�0�1

.

.

('l.':,ãurlta1 Martini läj d:ê Musi,?a sUtperar�n:' nov� _din�rJ!i_qa_;: na adm'i- u,m,··g'ran,.de, baile públ'ico d�s crianças será no do-
Sr: 'EâÖ,ar' Píazera, em Dià ís de 'mar� J i'l to���� :� '�x*pe*ctä ivas.

'

nls�rj!9�Q' mu�lcjpal do 'vl-
em sua bela sede' social; mingo vindouro, dia, 22, �Rfo lfo sM li .c�· .<: 1 ,'';', lEíiS'âr,lg�tá, lnhâ de Jo- .,t. " ','

.

zinhó hlt,micrpIQ,', que ex- p'àrã' marcár inde'levelmen-' amanhã, 15, das a às 17
, Sra. �ildä:f· i�ch'Q�e I. ,JMfl'(lrmà)' da Silva.

. . . , "

'
. pe�mE�p,ta,JJ'!.�9, �cel'e'rado te o decimo-quinto an'iver- hpras, está programado o

Sra. Är:í3ICf' Winter'Sen'-' �� q�' de-:rnsrço \,'
"

Clube A'tlé,tlco �$,!3ReOc!1 de ãesem/orvll'llento
'

sário de fLind'açao' �o cfu- curso' de noivo�.
midt· I ,reim.,.àra, 'filha d

..e Va,lmor 'escolhe no di� ��', é)s ,?O,
'

,
.

., \,;", , **"

'1. '''�1''! '�', h.or.l:IS, '''''pós"Va'apreciaçáo r,·.b,·(",· 1*_"�*1�( p�,qu�,t,ran��qJ1�enalll:�s- '.' _, ,,,-.O gard.to: NéJ$ó�' iJ,pins- ,\vEn'ônica) �chwari. .......
.

d' 'd
'

.

k do balanço 'patriniOn'ial. 'a
. "

ma däta. Sem, U,�I as u� UMA POR SEMANA: "A'i "

,

,.,Gflsonj fUflà dê Olávio
fI\I"'ua .dl·retor'l·a' e ,oorísélho:

' a:cont�cimento para ser"';-Cri�tiha) dos Sa.ntos ""'lt
.

/ Também; inaugUrando d d f' t A expe,riência nos - ens,ina,\'
,

ii" ,_' - fiscal, pàlla o hróVimo t>lê- ,com'amora o e a o.
,

e-'!'-!-������Oöô:t.i�.�"""'"",,""ioijI_...IÔiiO!""'" • .....,.. . casa novä, em Piçl;lrràs, o d d t t" que a humildade é. a esc�-

'R.e1010'�"l"':r'Ifla".�. Ay·.....,' 'e'Iß·. n·\,'.'.:-I·,da, ' I. ��: ��ei��'J��::ta�i�r;�f� i���ê1��' ,:;!il:�.JRS�'Ci��;�a� ��re9Q�â��:�:�:�,oa�� 'b��Ç:: pq��a
sea�:�'� ä;� /

lerÍt ; t�r:'rii.-., désfa" la$sém� go Alfreä�b Reeck ja' co..:� lU guaralT\irehsé. '
-

d t Ih desejado, Desde _que ch�-:-\ bléia.· "r: ** meça a preparar e a es

'ga ao c,imo,-ela volta as' .. � .

'para ó evento, f-altando a

definir, à !priori, o Conjun- costas à escada, dirige o

/to ou Banda para a anima- seu Olh�r pará os �éus e
,I .

< I desdenha d�s 'humilde�ção.,' .

degraus que: serviram. para
I

,'_'_ ,', _
a �ua asoensÃ.o":_l�ha,kes-

,�nrOlr"";_ �eare).

MIRANTE' SOCIAL ...
• r • •

.: 'o", \ �"" ... ;:. " ..

(NOSSA GENTE .. NOSSA TÊRllA' - NOSSO �DO)
1 (Equipe, "Correio do Pdv.")

Aniversarlaates .

Aniversariam hoje-f4'
Sr. Fránéisco Modrock
Sra. Adalzira, esposa do
ttr. Muftllo -Sarrétó de
,Aze:vedo (,

Dr. Nélson Victot Plnto
da COsta, no Paränâ
Sra. Anastácia Stulzer
Sr... Rodo.llo Herbst, em
Porto Alegre
_Sra.. Iv�ne: Voist I

.

) ,

AldVersariánW dia 15
" '\,'1

S�a. Eliane Relm�rl" ..
Sr. Salh:r'. José [)equ�:çh;,
P,refei\o MUriiQipä! de
Gua�amirim '

Sra. Iraopma Fusil
Sr. AntÔ�io Pedro Mar
tins

,

Cássia BéhUng
Maroo AntôniO Rd,enfi,au
Filho, em Cam'po

'

BOrrt
(RS)

Di8l.16 d.e março
Dr. Luiz de' Souza,
Rio d� Janeito'
Sr. Célio Rengel
Sr. Ivo Siewerdt ,

Sr. Rudolfo Brandt,

Dia 17 d. março
,Pl'lo,f. 'Augusto

-

Syivio
, Prodõhl, escritor e jor
nalista
Cleide Syrlene, GQnça'l
ves. ,�

.

'

:

Sr. José de; Ávila
Sr. Adalberto Bertoldi I'

Gerson Luerde.rs

... "

,� '.., ,i f

r "I'rEJ{NIZE OS'aONS MOMENTOS ,
_ I ..

•

I, .'

..
"

I .• ORGANIZAÇÃO· DONTABÍL,
:

�

'A,: _. COMERC�IIL SICi, lIpA.

**

, O ex-govém,ador ,Ant

nia Oàrrôs Kö'nder R�s.:e
teve sexta-feir�. ,em Jar

gull do Sul; par.ticipand
de rS(Jn:iAo do OOlilse�h'Q, �
Admi'nistrac;ão da Eletr

mótotes " WEG., Kon,d
Reis h'rtegra o Conselho>
E seguidamente rumou p�
ra o Rib' d,e: Janeiro, ond
reéide atualmente, aco

panhàndo pelas págin
do CP as notfcias:de Jar

guá e miöron�gião,
**

, "

I

Nos dias 25 e 26 de j
lho' 'em Itajar, a jwentuc!
cat�rinénse estará partie
panda do 7.0 CONJUS0 ....a

Congre�so' da. Juve�tud�
de Santá Catanna, cUJa fi

nalidaçfe 'Princi'pal é o d

�'for,taleQer e educar 01
pensamentos da juventude
de S,C".

.*"*

**
A rentabilidade das ca,.

derrtetas de poupança' no
primeiro trimestre do ano

será de 20,6% - 6,86%
ao mês. -;-, incluindo juros
e cOrl:eção, mori�tária.. "

Calce e vista-Se tllelhor
'

neste verio com a

Oh,detela
Quatro lojas para, me
lhor servir a distinta cll
entelà, duas na GetOlio
Vârgás, LUma na Mare
chal Deodoro, em Jara
gUA dó Sul 'e outra na

rua 28 de Agosto, 2.177
(Guaramlrlm) •.
, ... -, CINDEMEtA
à mél�or opção ,para as

compras d� vérlo.� . I, --"
, Festa de verão nó Pos
to de Vendas JARlTA,
Toda a coleçAo JARITA

para o verAo a preços
que. sO v�ndo mesmo ,pa- .

ra acreditar, Aproveite

'1'
logoI!'! Toda a beleza e. o

"

charme da coleçAo vêrAó
.

JARlTA, até 151 de março

'1com descontos espeta-
I culares - ofertas incrl

veis - exclusivas para
você,

.

Anexo: RecantG Turlstl-
'. co, Café Colonial, Lall-'

.1
-

ohonete, Sorveteria e

Choperla. ,

Rodovl.a Sc-301, Ia'n 5,.
fone 72-126�,

,�,

,
I r. I.::' �',�,�lIi. ,Vlcte'" SchmUC'kel ,�

Eoonomista � Contador - CRC;SC 1605 I .

Mate ,as
"Saudades, no

Gartenhaus,

11.'.C".,••t;; i••••lai·' �
,

'.

Decoraçöes Pärä.c;:��mentos � De�
coràçõe� _para, Igreja� -r Ol!cor:açõ�
para clubes - Arranjos para festas -
Plantas ornamentais e Buquês em G.:e-

. raI. \. ,I

,� FLORICULTURA ..MP.IAL.4_.�Ç".
Rua ".ll1f*f�, tlau, i�. -:d.�agu6

.

do
8u.IC.. '. ,

.. ,' .

" .
---

. ", ...

.

I .

Téc� Conto Antônio José Gonçalves
CRC-SC n.o 7.786

/,
� , l,
Y' ,

, I

Téc. Cont. YVQnne A. ê. Gonçalves
.

CRC-SC n.o 7.638
Contabilidade -' Recursos Fiscais e Admi�

nisttätivo�- Serviços d:e Márcas e PaÜ�htas -
Legislação trabalhista Ei prev.id,éticia 'Social ,-
e Serviços'Aéreos vA�IG. .

,

Desde 1944 a satviÇd ,do �rogressà de� Jar,aguâ".

do Sul - Av. Mal. "�brö Cla Fénkeca, 130 �
ik�' Telefone 72-0091.

------�------------------------

e pelo' telefQn� 72-1553
, Restaurante
Ut_g,uerla...,.... ..,.�, \ "".

P�zz..rlalL&zàn,",'
e Confeitada

. ,

GAR17ENHAUS -
Getúlio Vàr'gàs, (347

'Atenção: Não temos filiais

,., Eilt' 'qualquer época.
em qualqiJ�t estaçiô, ds
presentes da Lanznaster
càem' no gosto e no re

quinte de cada um. Vo
ei/sabe,

Ar. Mal. Deodoro,364
Jaraguá dö' Sul· SC'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul

- Estado de'Santa Catarin'a'.
Prelelfura Munic.pal de J'aragUá do $ul

DECRETO N.o,641/81

._ Suplementa do_io do Orçamentó Vige�.
· VICTOR SAUER, 'Prefeito MUl1licipar de" Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catartna, no use e
exe'fcfcio de suas atribuições, com base na Lei
Municipal n.o �01l80 de 04 de nevemorc (lie 1980'

D'ECRETA: . "

'
.

'

Art. 1.�":"". Fica aberto um crédito suplernen
tar 1'10 valer de Cr$ 84.000,00 (Oitenta 'e quatro
mil cruzeiros), para reforço do programa e 'verba
abaixo discriminadas, cOl:1stantes dtOl Orçamento
Vigente, a saber:

"

,

Anéxo I'- Quadro A
0601 _:_ DIVISA0 D,E OBRAS ,

0601.16915751.015 ...;.. Construção e res�au-
,

.

ração de pontes e bu:eires
"

� � Cr$ 84.000,00

Anexo II - Quadro A
0601 .; DIVISA0 DE,ÓBRAS
0601.1.6915751.0�5,- 4.1.1.0 - Obras e

instalações .
"

..... , . . . . . . • . . Cr$ 84.000,00
·

Är:t. 2.,e,� O recurso para abertura dieste
erédlto suplementar, correrá por conta do, Con
vênio DER-SC N.o 24/79 c:om, o Departamento
de Estradas de Ro:a:agem, assinado em 10 d'e ou
eubro de 1979, ratificado pela Lei Municipall N.a
765/79 de 23 de novembro de 1979.

Art. 3.°...- Este Decreto entrará em vigior na
data de sua publ,icação, revogadas as disposi-
ções em cOl'ltrário.·

'

.

-

palácio da Prefeltura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 05 dias do mês de março de 198L '

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente De�reto foi registrado e publica
, do nesta Diretoria de Expediente, Educação e
Assistência Social, aos 05 di,. do mês de março
de 1981.

"

ASTRIT K. SCHMAUCH
Di,retora

\

:rUBOS DE. CONCRETO EM, GERAL

Rua'Joinvnle, 1016 - Fone 72-1101

Terraplemigem
Vargas

SERViÇOS DE RETROESCAVlADEIRAS E, TRATO
RES DE ,ESTEIRA

; '" '.

I'

Tubos Sta. Helena

\

A segurança da sua compra ou da suê ven-
da, uma garantia segure de Investimento. )

. Se voei quer ,comprar ou vender um Im6-
�'vel, procure a 'EMPREENDIMENl'OS IMOBIUA-

. ,RIOS MARCATTO LTDA. .- '

,

'.Empretndi,me'ntos ImobUiários
MarcaUó LIda.

· "

., I
r 1 '.

Av: Mal. Deo�oro, 1.179 - fone: 72-0166
JARAGUÁ DO SUL�, SC

.

;,.
-..

...

,Construtora' "Seria' Ltda
'". .�. "\.

" . '. : ÇO�SrRUç.lO CML, ENGENHARIA E'Õ '

COM�RCIO' DE MATERIAL ' "

� DE CONSTRUÇAO.

Fiua João Plcom, 94 - Ed.lLCarlos SPéZI�
". Jr

'1818fone:
'

72-021'4 " -.

JARAGUA DO SUL STA: CATARINA'
, \

-

ORAÇAO'AO DIVINO ESPIRITO'SANTO
Esplrito Santo, Vós que esclal'1ecei tudo, que ilumi
�als todos os caminhos ipara que eI,l' atinj�_ o: meu /

Ideal. Vós que me 'dais o dom divino dEr perdoàr e
esquecer o mal que ,me fazem e que léd'os os ins
tantes de minha vida estais comigo, eu Cluero nes
te ?urto djálogo agradecer por tudo et confirmar
mais uma vez quereu l'Iunc·a quero me separar dev'ós, por màior: ,que' seja, . a . ilusão material} nãq, será
o mfnimo de vontade ,qLÍe sil:1to de um dilal estar
convosco :e todos os meus irmãos na glória perpé-j .

tu�_;- Obrigádó ,m'ai's úma vez. - A pessoa deverá
,f�zer esta or:ação,3 dias seg,uidos, ,sem d,izer o pe
(ihdC? Dentro :de 3 dias se� alcançada a gr.alça por
mais difrcil'que 'seja. Publicar assim 'qoe�receber, a
graça. :-'iAgradeço graça r,ecebida. _' B...M.S;

'/"'''-
:l!'��'� ';:".':�:�, ::;,.-'-:�, ._> '�_" ', .. I'� _

',0.

�---- ���"�----�--------�--�.����---

SEMANA DE 14 A 20 DE MARÇODE 1981

Eas_mento
'

Áurea MúUer GrUbbs, 'Qfit;:lal do' leg,istro Civil do
1,0 Distrito da Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil. '

.

,

'Faz saber que compareceram em-cartörto; 'exibin
do os documentos exigidos, pela Lei, a fim de se habi..
fitarem para casar:

Proclamas ", de
'

E�ital H.837 'de �5,03. Hl81
Pedro Gomes de 'Q,üadros e

Leda Lua BIOSfeld

Ele, brasileiro, solteiro, enge
nheiro,

o

natural c;le 'Bagé, Rio

Grande do SI,II, ,�omiciliado e re

sidente em Curitiba, Paraná,' fi
lho de Pedro Mel9' de Ouadros
e de Laudelfna' Go!,"es de Oua
dres, Ela, brasileira, solteira,
bioqurmica, , natural de Itupo
rangs, neste Estado, demlcllia
da e residente .na Av. Marechal
Deodoro, nesta

-

cidade, filha

de lionl E!losfeld e de, Olga
Ludvlg BIosfeld .

Edital ,11.838 de 05.03.1981
Robertó Easy e Nair Spleckert
• Ele, brasllelro, solteiro, Indus
triárlo, natur'al de Verê, Parané,
domiciliado e residente em Es

trada Nova, neste distrito, filho

de Edgar Emilio Essy e Natalia

Essy. Ela, bràsileira, solteira,
operárl,s; nautral de Nova Bres
cla - RIo G,raf1:de do Sul, do

miciliada e residente ,em Estra
da Nova;" neste distrito, fllha. de
Erny �pieck�rt e de CrisURa
Silveria Spieckert.
ldital 11.839 de 0'5.03.1981
Arlir:ldo Ff�her e Elstne Lenz

, - '

scltelre, servente, n'atural .. de
o Mafra;, neste Estado, dOmicjlia..
da e residente na Ruà Paraiba,
nesta 'cidade, filha de. Lino Soa

res Filho e lzolde soares.

Edital 11.843 de 06.03.1981

Beno Baade e .
'

Luci do carmo Coh

Ele, brasileiro, solteiro;' mo- c,

o delista, n�atural de. Guaramirim,
neste Estado, domiclUa:do e re

sldente na Rua Joln�me, Inesta
cidade f.ilho de Norberto' Ernes

to Emilio Baade e Ema Selma

Jordan Baade. Ela, brasllelra,
solteira, industriária, natural de

Campos Novos, ne�te Ests;do,
filha de Felix Colle e �e Nata

lina cene..
Edital 11.844 de 06.03.1981

Saulc) Rank e

Ele, brasiléira, solteiro, me-
de Joacy Zacharias de Castro ecanlco; natural de "J'araguá do

Sul, domiciliado e residente na
. de Te�zinha Sanson de Castro.

-

Rua João Januário Ayroso, na&;

ta cidade,' filho de Arno. Ernesto
Augusto Fischer e de Irrngarda
Volkmann Fischer. Ela" brasi
leira, solteiroa, costureira; !!Iatu
rat de Jaraguá do Sul, domiéi�
liada e residerite em Garibaldi,
neste distrito, lIIha de Hilario
Lenz e Cristina S'chmidt lenz.
EditaI 11.840 'de 06.03.1981
Vàlde,niar', KrauSe e

Il'8Cllda FIOhr
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de' Jaraguá d�'
Sul" domiciliado e residente em

. Rio da lu:z, neste distrito, filho
de Walter Krause e 'Ireme' $ell
Krause. Ela, brasileira. soltei
ra, 'Industrlárla, natural d� j�_
raguá do S,ul, domiciliada � re
sidente em IRlo Cerro II, neste,
distrito, filha de Fridolin Floh!'
e de Irena Volkmann Flohr.

E�ital 11.841 de 05.03.1i981
Hel.. Eclgar Ra� e

Marla "rareRa Santos PauDno
Ele, brasileiro, soJteiro, em

presária, natur.al, de Gorupá,
neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Jainvllle, nesta

cidade, ,filho de Gunther Arn
fried Robert Raedere Hildegard
Bürger Raeder. Ela, brasileira,
,solteira, fisote'ra(geuta" nafural

de Campinas, São' Paulo, do
miciliada e r.esideAte na Rua
Waldemiro Mazurechen, nesta

cidade, filha de Agnalda San.
tos e de Dagmar Pa'ullno San
tos.

Edital 11.842 de 06.03.1981
Bruno Alflen e: Undalil1r Soares

Eh�, brasileiro, solteiro, trans�
portador, l'Iâtural, de Manoel riu�

, bas;
..

Pa�aná, domiciliado e re

sidente na Rua Ven�ri()io da

, Silva. Por,to', nesta' 'cidade, filho
de Alvicio Alilen e 'de Gunnd�
CUb{ln AlfleR. EJa, .. bra.sileira,

'Edital 11.845 de, Q6.03.1981
, Demiro,L�itz e

Teresl:nha Stenge,
Ele, brasileiro, solteiro, moto-·

r,ista, natural de Rio dos Ce

dros,
.
neste, Estado, domicHiac!o

e residente em Jaraguâ-M,
neste dist�ito, filho de Antonio

Lescowitz e .de MaJia Lesco-

na Bockor Stenger.

Edital 1'1.846 de 09.03.1981

DUmar Volkmam e

Veneranda Ronchi

Ele, bfasileiro, solteiro, indus

triário, naturál de Pomerode,
neste Estado, filho de Alliior

Volkmann e de Ruth Maas Volk

mann, residente em Rio Cerro

II, neste distrito. Ela, brasileira,
solteir�, Industriária, natural de

Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua

Amazonas, nesta cidade, fi1l1s
de Rodolfo Ronchi e Alvina

Ronchi.

v.

na, Rua Padre All)erto Jaêobs,
mests efEiade, ,fAAar�dé M80r0 �e
Sousa Coelho e de Maria Lur
des de Souza Cgelho.
Edital- :11.848, de ,09.03.1981

. Sftvro Argemlró MarceHnO e

.
Ma Ma.. P.fncegher �," ,

,Ele, braslleir.o" sOltei'rp" ban
cário" natU1al, de. Barra V�lha,
.neste estado,

.

domiciliado ,e, rre

sldente na, .�ua ..

, . .:Iosé, Emmen-'
dO�,rfer, ,nesta" ciefAdQ, filho, de
Argemiro I,.u,iz Mafcelin�, ,e d'e

.za�ra Rocha" Mªrce!lna. ,l=la,
brasileira, solteira, bancária, na

t�ral de' Jaragu'á do Sul,' d�mi
émada' � �e�idente ' na Rua Mi
'n;as -G�'r�ls, . �esia" Cl<iade., filha
de Jenua[io Plncegher e.de Lin..
da Mlnattl Plncegher.

" -

lid!tal 11.849 de� 09:03:1981
Cópia recéblda do CártÓ:rio de

Petrolândta, ,neste Eãtado.
Nelson ,DaJPrá é
Niln SchUssler

Ele, brasileiro, solteiro, trato-

. Ele, brasileiro,. solteiro, auxi

.liar de esçritório, natural de

'Guaramir.im, neste; Estado, �o
miciliado e residente na Rua

Rio Branco, nesta cidade, filho
de Bertoldo Juncl<es e Erena
Alice Pereira Junckes. Ela, bra
sileira, solteira,. auxiliar .de es-
I'

�.,-
critórlo, natural, de Jaraguá do

SuJ, d9miciliada e r.esidente na

Rua João Januário Àyroso, nes
ta cidade" filha .

de Mathias

Panstein e de Alvi'na Borto!ini
Pansteir·

Edital 11.852 de 10.03.1981

Va,lmir cordeiro' fi Marcf éosta
Ele, brasileiro, solteiro, ser-

Edital 11.847 de 09.03.,1981 vente, "aturai de Barra Velha,
Gildo Crlstofolfnl •N 'rieste Estado, domiciliado e 're-

Jucelf de Sousa Coelho, sideme
' ein Ilha. da Figueira,

Ele, brasileiro, solteiro, ino� rieste distrito; filho' de.Anfonio

tor.ista, natural ,'de Pouso" Re� Romario Cordeiro e dê lliia�ia

,dondo, neste Es�at1o, domicilia-
,

da Silva Cordeiro. Ela, Ibrasi-

do e

.

residimte na Rua Pará, leira,
- solteira, costureira;' nàtu-

nesta cidade filho de'Olivino ral de J,àfl�guá do Sul, dornlci-
Cristofolini�e' de' lolanda, Cristo-

"

"liada 'e residente em' Ilha' da

folini. Ela, brasileira, solteira, 'Figuei:ra, neste" distrito, 't:lha

industriária, 'natural' de
#

Járagúã de l:miHo Cõsta�e- Rosalta Cos

do Sul, domicilià'cia, e re$id'e�te ta.

"

,
E 'Para que chegue ao conhecimento de todos,

mandei passar o pr:e'sente 'Edital, ql!le ser:á 'publ'icado
..'pela imprensa e em cartório; onde será laJfixado du�
ra,nte 15 dias. ,. .

"-

Se alguém souber' de algum'lmpédimer:l'to, acuse
-o para oS fiRS legais. - A OFtCIAL.

,\ -,
'It. ,

' \..,

\

. Companhia Melhoramentos de Jguá� elo·Sul
, . ",. CGC N.O 84.438.377/0001-88 .

.

JARAGUAOO Sl,JL' ,'_ ,San,;ta Catartna, n' ",:
"

.'

'",

Aviso (aOS'Aci9nistas �.
Comunicamos a todos 'os nossos Acionistas de que na Asse'mõléiª Geral Ex"
traordinária do dia � 1 de Fevereiro de 1981" foi :e,levado o' capital social em
mais 1.500.000 '(Um' inilhão e quinÍilel'ltds m.il) ações ordinárias, "nominativas,
á serem vendidas 'ao' p�eço de Cr$ 2,$0 (Dois 'Cruzeiros e cinquenta' oentavos).

,

Na form81 do artigo '11r da Lei n.o' 6.40'4; de ,15.12.1976, poderão os Senho
res Acionistas' exercer"o seu direito ,de preferência até 31 de Março de 198,1,
no escritório da" 'Companhia, sito na rua Jacob Buck n.o '71, sala ,2, n0 ho-
rário das 9,00 às 11,3@ horas, de 2a. a 681: .fei'ra. / L'"Na fo,rma da r:esolwção: da Assembléia Geral, ExtráorGlinária a integralt�ação
qa 'subscl:ição ,será fe!it? em duas parcelas, sendo ,50% no ,ato da subscríç�o
e 50% dentr-o de'60 dias,' após a stlbscli"ição. : ,,-:'

'

,

.

", .'
'

"

'

,",
Cia. MelhQIamentos de Jaraguá,do,Sul ' , :"" ,.

'"

Funilaria ,araguá Ltda..
C8IIhas para todas' 88 finalidades; FaÇa-nos I

uma visita. Estam:os em condições de àtendi-IQs
eficientemente.

Rua Felip� Schmidt, 279 _ FOI'le' 72-0448 -
Jaraguá do ,Sul-SC.

.

Barbad'8 · .Ofarta ,-(Icapci,ooal
Ventse-se, com urgên1c'i?, ,excelente terreno

composto por 4 lot,e,s conUguos,' na Praia de 'SãG

Miguel, a 22 Km do centro de Florianópolis por
via asfaltada, area total 1 .450m2, cada ,lote com

mais dá 360m2, plano,- seco, água e 1uz, a 300m
da praia, próximó ao Recan'to SI:,II BrasUeiro.

\
,

Cr$ BOO mil 01.1 Cr$ 220 mil caq'a lote.
Tratar fone': '(0482) 22-1.538 comercitll

22�9665' reside'l'lciãL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[(·)a9ij(·II·'�.1f[O
'- Fund� em 10 de�de 1919

'

OGOMF N.o 84.438.881/0001-34

DhIan

Eugênio ,Victor SchmlSckel

,�',
FlAvio J0a6 Bmg........ u .

,

.._... I vonne Alice Schm6ckel GonçalvesJaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira J6nlor, Rudolt HirsCh:feld, J0a6 Castilho Pinto, Dr. Jo" Alberto Barboea.
RedaQlo. AdmIlMaçlo • PUblicidade" "

Av. Mal. Deod. da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-O�91 _ C.P. 19
88250 • Jaraguá eto Sul - SC.

CompoeivIo, IIhpreIIdo • CIrcuIaç(o:
Sooledade Gr6flca Avenida Uda. - Jaragu6 do Sul - SC.
Assinatura anual: JaraguA do Sul � ragllo •• ', Cr$ .800 00
Assinatura semestral

, Cr$ 45�00
Outras oldades

"

, Cr$ 1.00000
Exemptar avulso

'

,
'

••••••••••••••••••••.• � ••,11 CrS 1500
Nilmero atreeado '

'

'

••••••••••••••••• , •••••••• Cr$ 20,00
.... .fOmtI nIo'" NIpOnIabIllza por artigos 88IInadõs e nem

deve'"�"'" ,

!� esta a sfntese retros-

pectiva db programa cum

prido pel�a 19.a UCRE, des
'Ete a sua criação: 1J Plá

nejame'"to e execução da

instalação da 'Unidade.
Quadro de pesso'al em

1980: 25 funcionários; 2)
Elaboração do PianO' A
nual de Atividl8Jd!es (1980),
por Divisão; 3) Ex:ecução
do concurso par� provi
mento 'da carreira do ma

gistério: ConcurSo de A
cesso - beneficiou '65
professor�, 10% do total
d.e professores da Unida
des. Concurso de Ingresso
--- favoreceu 119 professo
res, que tiveram oportu
nidlade de se efe'tivarem
na carreina; 4) Planeja
mento Ie execução de. con
curso de escolha de au

las excedente's; 5) 'Movi'
mentação de pessQal---

I
remoç,õ�e's à pedido; 6) E

laboraç,ão de atos: admi-

,

nistrativos refelientes: a

I Perspectivas metereol6gicas para
março e abril

CONFIRA A HISTÓRIA ...
!

BaÍ'iO ele ItaPocu

.....

UCRE mostra retrospectiva no SeIIiinário de
Avalíação da Secretaria da Educação

,No.,'perfodo de,2 a 4 protesscree - processos: Campanha do Natal do

de teverelro, no audltõr!o 1.378; 7) Concessão de be- Lázaros - montante arli

_ da Secretaria da Educa- 'neffcios a funclonârios ju- oadado - crS 236.827,
ção, em Florlanöpçlls.. te- I risdicionados à 19.a UCRE 30) .Recuperação da re

ve lugar o Seminário doe - processos: 475; 8) Si- ffsica atendeu-se a 24 e

Avaliação cf:ei Desempenho tuação funcion�1 (�� pro- cotas; 31) Serviço de m

da Secretaria da Educação .jessores e tunctonärtos --- lO'te - recebidos: 263

com apresentação das a- processos: 726; 9) Aper- expedtdos: 216; 32) too
lividad'es desenvolvidas feiçoamento e atualização ção de tmöveis - tota

pelas diversas Unidades e doe pessoal; 10) Oontrole 08 com valor anual de C

Assessorias do Órgão, en- da frequência de professo- 1.040.364,00; 33) 30 pre

tre elas, também, a 19.a res doesignados!;l 11) Oon- fações die comas de r

Unidade de Coordenação trole mensal de trsquêncle cursos recebidos; 34) Se

,Re'gional, de Jaraquá do e' pagamento; 12) Acorn- viço de reprografia .....4du
Sul. panhamento e supervisão plleação a tinta e álcool

,
.do programa de conces- 99.327, duplicações em x

Os trabalhos, que foram' são de bolsas de estudo rox: 10.816, com despes
acompanhados pelo secre- alunes beneficiados:, com xerox de crS- .....
tärlo Antero Ne'rcólini, me- 172 - valor de crS .... 37.137,00; Abasteciment

receram, dia parte deste, 739.711,00; 13) Serviço de de água - 8 escolas meh

avaliação e crttica, num inspeção - visitas: 158. didas, aplicando-se no pa

primeiro passo em assem- Relatórios: 18; 14) Docu- gamento, Cr$ 57.135,00

bléia e, num segundo, a- mentação escolar r: pro-. 36) Serviço de dfvulqaçã
través de audiência reser- oessos d,e alunos: 2.587, --- 189 noticiários veicul

vada, de acordo com fonte processos de professores do pela rádio, e 'pela ,im
da própria UCRE. Em arn- e funcionários: 280, retatö- prensa; 37) Ligações tel

bas as ocasiões, a 19.a U- rios: 22; 15) Matrfcullas - fônicas: 3.781, com C

CR'E teve avaliado o seu pré-escolar:' 654, 1.0 grau:' 81.972,00 no pagament
désempenho, espelhado 13.324 e 2.0 grau: 1.975; das faturas; 38) Recurso

no relatório de atividades 16) Informações educaclo-. recebidos da Seclietaria d

desenvolvidas, em 79/80, nais - processos: 652; 17) Educação pára diárias

constando de 34 laudas e Educação ffsica - planos Cr$ 324.266,00. Serviços
3 enexos, abrangendo à de atividade: 38; relató- encargos: Cr$ 27 mil e In

partlcípação das Chefias e rios: 40; 18) Participação denizações: Cr$ 86.876,00

da Otíieção no processo e- nos XXI Jogos Abertos - 39) Viagens efetuadas pe'l
ducativo planejado para alunos: 305 e professores direção, chefias e fUncio-

1980. 06; 19) Jogos Esco�aire� nârios: 308; 40) Convêni

a nfvel regional e estadual assinados para aplicaçã
_ participantes: 42; ,20) ,na rede' ffsica,

.

nO montan

Jogos Escolares Regionais te de Cr$ 12.947.113; 90r,
_ escolas: 15 �e 926 alu- 41) Prêmios obtidos, em

nos participantes; 21) Edu- concursos: Programa 'Con

cação especial - 59 alu- tribuinlte do Futuro' - Be-:

nos latendidos; �2) Exames diaç!o - a nfvel microrr&:

Suptetivos - inscrições gional (3 classificados) e.

385 candidatos, com 187 a nfvel sub-regioal (1 clas-'

aprovações; 23) Associa- sificado). Questionário -

ção de Pais e Professores a nfvel local (10 classifica

em funcionamento: 81; 24) dos). Concurso "Nina Ro

Plano de Ação Integrada drigues" em Comemora

_ iescolas assistidas: 90, ção à Festa Anual das Ar"

sessões de, estudos da e- vores - 5 ctassificados a

quipe técnica: 15 e' reu- nfvel micror�egional. Oon
niõe's efetuadas: 94; 25) curso "T�!1Site.., uJ:l:la Res�

Distribuição de material di- ponsabilícfade de TodiOs'

dático - Iiyros: 4.179, a- 1 classifio.ado a nfvel esta

lunos beneficiados: 1.829 dual.

e visitas de acompanha-
rnento: 10; 26) Avaliação
de informação 'profissional
- alunos ori:e,"tados: 319;
27)' Implantação do méto
do de experiênci'as criado
ras - visitas efe1uadas
49; 28) Distribuição de ca

dernos - tofal: 8.104, ·be'
neficiando 2.490 alunos;

O regime pluviométrico
anual iem nosso Estado a

presenta um· relativo 'e

qúiUbrio, não 'permitind'<:)
gr.and'e precisão na fixa
ção das épocas de maio-

1'1918 ou menores precipita
ções; vários fatolies dinâ
micos, agindo com variá
vel Intensidade, poderão
ainda influir nos prognós
ticos.

A volta do arroz integral

Adverte para a J'19Comer:1-

dação especial das Pra
, feituras Municipais e COM

I,
•

DEC no selntido de acom
'- panh,Siliem o desenvolvi
,

mento de possfveis even-"
mento. - (Arlene Teresinha �os adversos" principal-

merrte os ocasionados pe-.
los temporais ge rápida
formação., e alt1;l taxa plu-
vJométrica. '

'

}

o arroz é 'um dos ce

lieais mais usados na 'aU
mentação dIO povo brasi
leiro. Porém, ao passar
pelo prO'cesso de benefi
ciamento r.etlirando a cutr
cuia e o germe do grão
que é fOAte de vitaminas
,e sais minenais,

'

tornand'o-
-se pObre le'm iprotefnas ,e
vitaminas do complexo B.
Jaraguá do Sul, com

600 famfllas cultivando ar

roz, a EMATER-SCIACA
RESC, 'pretende este ano,
motivar ê consciientizar as
famflias runalis a usarem'

o arroz imeg,ral, melhoran:...
do assim seu nfvel alimen-
ARROZ INTEGRAL
,Calorias
Glicfdios
ptlOtrdios
I..,iprdios
Cálcio
Fósforo
Ferro
Vitaminas do

Compl,exo B Presen Çla
,'Quanto ao gosto! o in

�e.gral é de melhor sabor
Ie a única diferença é que

. o integraf_é mais eScuro e '

Iterá qu.e ficar 3 horas "I1a
água para ,posterior cozi-

351,40
77,00
9,05
1,10
55,00
385,00
3,80

taro
A estes agricultores que

plantam o arroz, e na co

lheita separam uma deller
minada quantidade para' o
consumO' familiar, será fei
to um trabalho no sentido
de que ao mançfarem o

arroz para o engenho, só
descasquem e não pas
sem para o polimento, m0-
tivo pelo qual, o, integral
sustenta o indivrduo; é
protêico, dá O8ilor e ener

gia ie nãO' engorda.
O polido deixa a pessoa

saltisfeita, mas engorda e

não traz nenhum benlefr
ci(), cont quadrol abaixo:

ARROZ POLIDO
�O,OO
76,50
8,00

,

1,40
6,00
98,00
0,90

Boos - Extensionista / So
cial

.

., EMATER';SC/AC{\_c
RESe - Jaragúá da,Sul)

}

'Estes relatos retratam
'o quamo a 19.a UCRE par-'
ticipou no ano passad'o
do desenvolvimento :e' exe

cução de um 'planejamen
to que, sem se'r ous�do, e
videnciou os benefícios
que sua instalação liepre
semou para a região.

Isto é o que revela a

Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil, d:a Secre
taria do In�e'rior e Justiça
de Santa Catarina, ad'ian
tando que na análise dos
dados disponfveis, torna

possfvel o estabelecimen
to dar tendência das pre
cipitações que, para os

meses de'março e abril,
como afirma publicação,
Institurto Nacional de Me-

'

teorologia, é a s�guinte':
� março - valores mé

dios em torno Ide' 100 a:
,

200 mm;

- abril ......, valores mé
dios em torno de 100' SI

150 mm.

OS,Valo,Js médios, corn4
plementa a CEDEC/SC,
,não ,atingem im'portantes
coefici�elntes, apresentando
um declfnio constan)e. As'
taxas mais elevadas ainda
são ,encontradas no litoral
onde ror;tes!e rápidos tem

porais poderão trazer
transtornos ines:perad'os.

Viação Canarlnho
TRANSPORTE URBANO,

IN'rERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" preocupa.... com a sua lo

comoçlo, colocando à dlsPOSIÇAo modemrssl
moa ónibus, com �oal' especializado, possibilitando úma viagem tranqQlla, rápida e segura.

, Programe beml, Programe CANARINHO -- o
transporte ,carinhoso.
JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

.'11
IMOBILIÁRIA

'10_ ,'.SANTA MARIALtda.
'I' Compra - Venda e Adm1Dlstr

Cre_cl N.O '418-J
-ação de Imóvel.

COMPRAMOS
'Melhor preço ..

. VENDEMOS
Qualidade'

, ADMINISTRAMOS
Confiança
ALUGAMOS
Tranqullld�de

CONSUL�E-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.
Rua Waldemlro Mazureehen, 42 - Fones 72-1342 e
72-1101 - JARAGUA DO SUL, :- STA. CATARINA

(--�
VSCULOS USADOS REVISADOS '

Bellna II LDO - verde 'p;lmavera mel 1979
Co IIIGT

..

C
rce - bege trlpolll 1978
orcei GT - branco • preto "

'

1976
Opala Comodoro - branco

o •••

�
•• o .....'...

197'9
Ch

'

••
'

••••••••••••••.

Ch
evette Hatch - dourado palha •••••••..•.• 1980
evette L - �. -

••
'

••••••••••••••••••••••• 1978
P8II8,t LI - "br8tlCO ••• ' ••• '•••••• � • • • • • . • • . •• 1979
'W/'1300 L ti

.

- rrMCO •••••••••••••••.•••••••• 1978
,Brasnla - bege .••••••••• ; •• '

••• ". • . • . • . • . . .. 1979
Brume - ......,.,. • ••••••• � ••••••••••• � • •. 1979
Jeep 08 c;fL - azul ••••••••• o'. • • • • • • • • • • • •• 1975
Moto ,",onda CB 200 "." ••• o. � 1976

Moretti Jordan & Cia- Ltda

Premoldados CODéreloele Lida.
I

MaJor" aeguran� na cobertura da _Icasa.
'

Fone: 72-0819

Dßfronte�, Casa Comerciai ,de Waldemar Rau

... HA 30 ANOS \

- Irene P. Günther, Oficial do Registro Civil do 1.0

Distrito da Comar.ca de Jarag!Já ao Sul, fazia saber que
compareceram no cartório exibindo 08 documentos exigidos
pela lei a fim de se habilitarem para casar-se, entre ou

tFOS:' Edltál n.o 2.927, de 05.03.51, ALDO JENSEN e NOR
MA ALEXANDRINI, ele, brasileiro, solteiro, dentista filho de

RO(Iolfo Jenaen e Berta weber Jensen e ela, brasileira, sol
teira, doméstica, filha de Augusto Alexandrini e Clara Ale

xandriol; Edital n.o 2.920, de 07.03.51, PEDRO KOPEAKI e

HllDEGARD MAYER, ele filho de Estanislau Kopeakj e An

na J'ulia :Kopeakl e ela, filha de Hans Mayer e de Lili Keiler

mann Mayer; Edi� 0.02.931, de 10.03.51, ADOLFO ANTO

NIO EMMENDERFER e LEONILIA CORNELSEN SCHINZEL,

ele, filho ele Guilherme Emmendoerfer e Luiza Scharf Em

mendoerter e ela, filha de José Cornelsen e Luiza Moreira

Cornelsen e Edital n.o 2.932, de 13.03.51, LEOPOLDO BEH

LlNG e ELFRIDA MOLLER, ele filho de Carlos Müller e Ida

FriÉKIel e ei� filha de Emlllo Müller e Alvim� Müller.
- Divu.lgavam-se preços do arroz em diversos munlcl

pios do Estado, em casca.. colhidos .pelo Prefeito M·úniclpal
Artur Müller, jullito a08 seus colegas: �imbó" Cr$ 55,00 o sa

co; 'Rodeio, 55 a 60 cruzeiros; Gaspar, 55 cruzelrost Guará-
,

-Mirim, 55 cruzeiros e em Corupá o preço continuava a va

riar entre 55 a 50 cruzelros, Naquele tempo, é bom lembrar,

os preços andavam lá embaixo, mas a mesa não era farta

e já existia o fenOmeno da panela vazia, atualmente tão ex

plorada por quem tem os olhos voltados para às próximas
eleições. Depois de eleitos a mesa continua como está e

as panelas collitinuam vazias. Ironia do destino .•.
-

•• .- HÁ 25 ANOS
- J. de Castilho Pinto, assin�va a coluna TRM FLA-

SHES e da quál destacamos a parte reiativa ao BRASIL: "A

liberdade da imprensa escrita e falada é uma das garantias
proporcionadas pelo sistema de goyerno democrático. Jor

nais e radioemissoras existem, no entanto, que abusando
desse direito e aplicando a velha tátiCa bolchevista que a

.conselha "antes de desencadear a resolução é preciso des

moralizar", atacam, caluniam e desmoralizam as mais altas

autoridades da NaçAo.. Há até algunS d�ses vercúlós de
'

divulgação, 'que servindo-se dessa liberdade procuram sola

par a ordem com escritos e alocuções de caráter subversi

vo. Para o i:)em do Brasil, de,vl'a o governo restringir essa

liberdade, permitindO a critica sim mas a critica construti
va, livre de palx6es e outros prlmarlsmo�".
- P Governador Jorge Lacerda encont"ava-se no Rio

de Janeiro Onde foi conferenciar com o sr. Presidente da

RepOblica e Mh"istros, na soluçA0 de Interesses da .adminis
tração do Estado de Santa Catarina.

- O Instituto de Medicina da Universidade
'

de Roma,
constitula a "Assoclaçlo Italiana dos Doadores de Olhos".

Dl:Jzentàs J)éSsoas Já havlanf adértdb à.J-organlzaçAtt, : com�

prometendo-se, por melo de testamento, a deixar os olhos '

,para os cegos, como já o fizeram há :alguns dias dom Gno

chi, 'fundador da Assoc�açAo de Amparo, aos- Pequenos Mu

tilados" propondo ainda a assoclaçAo a revisão da lei Ita

lI�na, segundo a qual, é' proibido mutilar-se o cadáver das

pessoas mortas em condições naturais.
- 'Os 50,art0s do C.A. Baependi repercutia na As-

sembléia Legislativa, de onde vinha o seguinte telegrama:
"Assembléia Legislativa Catarlnense, po� proposta deputado
Luiz de Souza, lacaba 'aprovar vot9 Icongratulações com es

sa tràdicional associaçAo Jar!lguense pelo transcurso do, seu

ci';KIuentenárlo' de fundaçAo e de permanentes atividades

sociais e esportivas em beneficio da sociedade desse prós
pero' municlpio. Saudações Lenoir Vargas Ferreira 1,0 Se-

cretário Assembléia Legislativa S.C," Por uma dessas coin

cidências que o des.tln� prepara para os pobres mortais

desta terra, o Senador Lenolr Vargas Ferreira é, também, o

Presidente do Dlret6rlo Regional do Partido Democrático So

cial em Santa Catarina e o deputadC) Oct&cfllo Pedro Ra

mos o 1.0 Secretário da Assembléia Legislativa do Estado

barriga verde, a quem, certamente, cabiará a honlrosa mis

sAo de assinar a mensagem çongratulatórla da passagem
dos 75 anos. Cabia ao presidente Eugênio V. Schm�ckel o
Inrclo dos festejos do cinquentenário e que, dentro de dias

passarJ.am para as 'mAos do P,resldente Murillo BarrEito de

Azevedo, eleito em pleito de 24 de março de 1956. '

- Ney Franco, Presidente da! CAmara MuniCipal, assi

nava as Resoluçê5es seguintes: de n,o 23, tomava Inexisten
c te a decislo do Prefeito, tomando válida a 'vencia de ver
culo à I;lIsabeth R. Gressinger; de n;O 24, 'tornando nulo o

,

ato do sr. Prefeito" exonerando do cargo de Inspetor Esco
lar Municipal, o cidadAo Paulo Morettl, para readmiti-lo no

cargo e, de n.o 25, readmitindo no cargo, de fiscal do Qua

dro Único de Municrplo, o exonerado pelo Prefeito Munici

pal, sr. Atrdlo F1o�iant.
... HA 10 ANOS

� I

- Era Inaugurado na cld� (m moderno sistema de

abastecimento de água e poucos erain os moradores a so

licitar IigaçAo, preferindo I�rlr 8' água de seus poços con

taminados no centro da cldadé, fazendo a Imprensá uma

advertência àqueles que nAo queriam tómar água com gos
to de cloro:

....., A noss� cidade nAo escapava às, orJglnaHdades que
outras Já produziram. No começo de março, alguém resol
veu plantar bananeiras defronte da Cerealista Piwedo, ai na
goiabeira, pe�o do Max WIlheim. O cartaz alusivo trazia I

dizeres referentes ao Prefeito Hans Mayer e seus fiscais,
De crrtica pelo mau estado da via pObllca, revolvida pãJa
ImplantaçAo do sistema de abastecimento de água. Como

a.lgnorâncla nlo tem lugar \eerto para niorar, também aqui
nAo teve o privilégio de se deixar em '�gar de menor des

taque. Um gaiato passando defroDte à original plantação
saiu-se com essà: "Depois que' os .caminhos nAo conduzem
mals para o ,Macaquinho, 'é aproveitar Ci) terreno defronte
da Plwedo". Precisa dizer o nome?

'

:- A 'Imprensa local saudava o rompimento de uma no

va Era. Era no Eng. Colombo Machado Salles, governador
a .partir do dia 15 de março, que opovo e governo locais

depositava as esperanças, advertindo: Nosso desenvolvi
mento 'depende da atenção que Q Governo Estadual nos dis-

"-- '

,pensar.
'

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(Chevette.�- Op_la' - Caravan· .. Camioneta - Caminhão)

F:inanciados em 18 meses �. "

30°10 de entrada ,

em Emmelul6rferCom. de VeicuIosJitda.

Estado 4e Santa'Catarina
Pf8Ieilur81 Municipal dê, "aragUá do Sul

,,;, OECRETÔ �.o 639/81

· í' �. Suplementa. dotação do Orçamento Vig.enlte.
VICTOR BAUER, Prefeito: Municipal de Jara

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

exercrcio de suas atribuições, com
'

base na Lei'
Municipal NP 801/80 de 04 de novembro de 1980;

DECRETA: '

"

.

, Art. 1·.()· - Fica aberto um crédito suplemen-
tar no valor de Cr$ 38.000,00 (Trinta e oito mi·1
cruzeiros), para retorço do programa e verba a-

.

'baixo discriminadas, constantes po Orçamento Vi
g.ente, a saber:

'

Anéxo I - QUadro A
0601 .: DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915751.015 - Construção e reetauração de

pontes e bueiros Cr$ 38.000,00
'

Anexo II --' Quadro A '

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
.".

0601.16915751.015 - 4.1.1.0'- Obras e lns-
•

ralações .;.................. Cr$ 38.000,00
Art. 2.° - O. recurso 'Para abertura d�ste cré

dito suplementar, correrá por conta do Cónvênio
DER-SC N.o 24/79. com o Oepartamentol derEst"a- ,

. .das de Rodag,em, assinado em 10 de outub'ro'de
1979, raltific�do pela Lei Municipal N.o'7..65/r79 de"
23 de novembro de 1979..

'Art. 3.° - Est� Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

_

,
'

Palácio da Preféitura Municipal de Jaragl.lá
do Sul, aos 05 dias do mês d� março de 1981.

,
' ....

VICTOR BAUER
,

í. Pref.eito Muliicipar "
' .' "

O pr�s�nte �ecreto foi r�gistrado e '-pubdc��
·

do' �'esta .

Dlretorra de Expedi·ente,·, EdlJcação e .

ASSistência Social, aos 05 dias do mês de março'
de 1981. .

ASTRIT K. SCHMAUCH
,

'Diretora

( ,

,

.

\

/ Estado de' Santa Catarina
Prefei·turaJ Muni'cipal dê Jàragllá. do Sul

, ,
,� I �,

"

,

DECRETO N�o 64Ó1a1
, l(,

Suplementa dotação do Orçamento Vigente.
VICTOR BAUER, Prefeito, Mur.'licipal. de '�ara

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

éxe'i'Cfcio dei suas átriliJuições, com base. na Lei
Municipal ,N.o 80t/8(f 'de 04 de novembro de 1980;

DECRETA� _: '"
,.. f .: � � "j

Art 1.° --- Fica aberto 'um 'crédito ',suplemen- I

tar no valor d:e Cr$ 270.000,00 (DuZlento's e se-

,

tenta mil. cruzeiros), Ipara
.

reforço do progrÇlJma
e verbl:!- .abaixo discriminadas,' copstanifes do Or-

· çamento Vigente, a saber:
Anexo I - Quadro A

0601 - DIVISÃO DE OBRAS .

0601.16915751.015 - Construção' e restau- .

ração de pontes e bueiros .. , Cr$ 270.{)()(),OO
'Anexo'lI - Quadro A

.

p

0601 - DiVISÃO DE GBRAS
0601.16915751.015 - 4.1.1.0 - Obras e ins-

talações '. , '.' ,. Cr$ '270.. 000,'00
i ., '. Art. 2.0 - O recurso para abeJ,tura deste çré
diifo suplementar, correrá por conta do Convênio,
DER.,.SC N.o 24/79 com o ,Departamento de Estra
{f'as de Rodagem, assinado em 10 de outubro de
19'79,. ratificado pela Lei Municipal N.O 765/79 de
23 de nove,mbro d.e 1979. . I' �' ". W.:; ,

'.

Art. 3.° - Este D,ecreto' entrar� em �igor l'Ia
data de sua publicação, revogadas as disposi- , ,

ções �m contrário.
.

'

'_
"" - '.

, -

Palácio da' Prefeitura Municipal . de Jaraguá
-

do Sul, aos 05 dias do mês,de I'nàrço de �981.
.

r

-

VICTqR BAUER

Pr�feito Municipal'
..... ,

• J ,.... �-1

"

'� )�esen�e .DB?reto foi. registrado e· public�
do �'esta Diretoria 'de 'IExpediente, . Educação! e

ASSistência Social, aos 05 dias do mêS' d:e março
\ ,de 1981-

\

AS"T:RIT K. SCHMAUCH
,Direfor:a-

.'

a

.
'-

,Juvent�só,em agósto, na 2a.·Divisão Ba 'pendJ .více-carn-
,

.

Os',depar1amentos so- NA 2.8 D SAO gos; não .�;!3�Cheria o peão ern �oinvHle vai'
cial e esportlzo do Grê- càlendárj I�O' porque a ",

. 'I

mio Esportivo'Juventu$ es- O Juventus, ,a prlncíplc, Deliberação 1./80, d�' Con- \' a Br:L.Jsq,ue .

tiveram reunidos esta se- não deverä participar da selho Nacional de Despor,. '.
.

mana, na' sede .soctaí do "Oopa Governador 'Jorge tos determinou parf San- .,�eql!llpe de bolão mEJ.$- sete..
'

perdendo apenàs a

clube. Na pauta, no campe Konder Bórnhausen", 'cujo ta Oatarlna, . Estadal que GUIIDO �'o Clube Atlético última, nadeclsão do trtu

social; a program�çãô de Iníclo está previsto para t.em menos de cinco mi- ,Baependi, Qarticipou no lo 'Para o Alvorada, por di
um baile, na noite do dia 25 de .abril, fi sim, apenas Ihóes de habitantes, 'Oito último final semana do

'

feren98i de apenas 4 pali-
1.0 de malo, data que mar- do ..C�P1peonato ,da 2.8 Di· clubes na 1.8 Di�isão e Terceiro Torneio Cidade tos, O Baependl conseguiu
ca o 15;0 aniversário de visão, 'que inicia-Se; se- sete na 2.8• Mesmo, com de Joinville, que fe� 'J)8.rte então, o vice-Qarnpeonato.
fundaç�o do Juventus, . gundo o calendário, da Fe- jogos em turno e returno dos festejos dos 130 anos ficando o GIOr.la na tercei-
.

. ,I' ::' C ,'" '1 ':.' deração Catarinense de sobraria muitas datas, 'de fundação da, cidade de ra cdfbcação, 4:0 PInguIs,
Futebol, n� dia 2 de ago�- daí acrectta micie em Joinville, conseguindo o 5.° Urea, 6.° Literário, 7.°
to. Esta é a decisão' in l- meados de setembro. vlce-campeonato, com se- Tupy,,8;0 CatarinenSEfe 9.°
cial do depártarneto de fu� Mas a pr6pria condição, te vit6l'iias "e uma derr<)�. Floresta, que déslStiu nas

tebot grená, que' poderá 10 pensamemto de não se O Torneio foi. prornovldq duas 'partidas finais.
.

ser rnódificada, de acordo
.

afastar do profissionatismo pela Sociedade Esportiva EM BRUSQUE
com o que ficar decididd nos pröxlmos dois anos, e Recreativa AlvoTada, do Neste f�al-dEHIemana,
110 pr6ximo arbitral, origina em nova e grande Iririú, e contou éom a par- 14 e 15 de março, o Bae-
Como na Cbpa Gover- responsabilidade da eo- tlclpação de nove equipes 'pendi estarä participendo

nador tornarão parte os munldade, da indústria e do Estado, e também de da inauguraçãO des mo

quinze clubes Rrofissi,onais do comércio, multo rnals Curitiba. dernas eanchas do Clube
do Estado, se o Juventus da municipalidade, em re- Representando a ctda- Esportivo Paysandu•. em
se ausentar, não precisará pa��àr recu�os 'Par� que, de aniversariante, parttel- Brusq�e, Rar� a 'qqal foi
licenciar-se, uma vez que conttnue, mesmo corri uma. param a pr6pria Alvo'rada, convidado.
cumprirá, partlcípação na equipe modesta, porque além do Catarinense, Tu-

.

Já ,nq� dfas,04\ e OS de

Segunda Divisão, em ai representa não um clube, py, GI6ria e Floresta; Pln-: abtil pàl1:lclpa do Torneio

gosto, que é o campeona- mas �m, grande munterpro guins de lndalal, Literário Cida�e Itajar, na SOeieda
to oficial da Federação,' catarinense e uma micror- e Urca de Curitiba e, Bae- de Vasconcelos Druntond'

reg.ião de progresso emer- pendi, de Jaraguá do Sul. e, de 30 de abril a 03 de

gente.
'

Cada participante jogou' maio, estará em Joinville,
O Jl:Jventus é, segura.., oito partidas, destas, a ft n9 Cam'peonato Estàdual

mente, OI maior divulgador quipe azzurra, formada por dêr Bolão, naipes masculi'
de Jaraguá do Sul no Es- . Rainer, Nélson, Amba" no e feminino, prom��o
tado Ie mesmo' fora dele, Karsten, Bruch;. Geraldo:, da, Fedéração Catarinense
não 'lhá comq contestar, GuillQw e Arno, venceu de Bocha 'e Bolão.
uma divulgação gratuita,

'

que poderia ser maio'r, se
houvesse maior apói,o: e·
incentivo .

.I

_

, É no fut�bo'l, segundo o

dir.etor Victor .Emmendoer-
.

fer Filho, nenhuma decí
são importante, a não ser
� ratificação da disposi
ção em formar um pla'ntel
juyenit, que terá o coman
do de Raul Rodrigl:Jes. Pa
ra

.

o levantamento de fun
dos • destinados, ao inrcio
dos' trabaltlos,

'

pré-fixou
se a data de 11 de abril
para a realização de uni
festival esportivo no Está-'
dio João Marcatto.· Poste
riormente,-"a�rav,és da im

prensa, haverá: chamamen
!O a9s j,ovens que.gueiram Vitin'ho não' acredita que
mgress�r na equl'Pe para o Campeonato inicie, tan
treinàinentos,-donde, far- to na 1.a,oCilmo na 2.a Di
se-á Ul1la "peneirada",· visão, no dia 2 de agosto.
permanecendo de 18 a ·20 Argumenta o vice..tpresi
,elementos que efeiivàmen- dente de futebol que há
te continuarão, c/direi,to a muitas datas de 2 de agas
todas as condições neces- to a 6 de <J:ezembro, e

sárias que o clube co,loca- mesmo que os jogos fog..

r� a dispoSição.' sem apenas aos domin-,

.' I.

, .

��l�nismo tem' datas para' inscrlcãq ,e'l i�lÍcio
.

\

.

. -, ': do, certame/80 '
.

.

�

A Liga Jaraguaense' de no dla 22, no Gi{lásió de programação de jogos.,No
Futebol de Sàlão acertou Esportes dai"'Associáção adulto, inscrições irão até
<> !p,rfodö dê i�scrições 'e Recreativa: Weg; -às 8 ho- 03 de 'ab�iI� il1ician�o Q
definiu o inrcio

�

dos cam- ras, com esta programa-' certame da principal divi
Ipeonatos, rias. categorias ção dEi jogos: . Marcattó' x sã<;> do ��Ionjsmo jaragua
adulto, juv.en'íl e infantil, a- AABB,� Urbano x Breithau- ense a 10 de abril, sexta
p6s ter' recebido Ei confir- Ipt, Jarita x Rio· Molha I e feira,'no�Ginásio de Es-

m�ção C1�. parti�jpaçãO �e ,Cyrus x Arweg. 1 portes Artur Müller..
dez equipes nas duas �I As equipes citadas; par- Os jogos, na categoria
P!lnclp�is ßivjsões e de ticipa��o ',das três pafego- adulto, serão1 imtercalados,
ilQve"ns jOf,�rior.

�

....�" _ ' '," "Jas, . en.quaQtó ,que. Em!: � � t�r:çaS, ,e ,�ext��-f.ei ras,.'
A tabela estp elaborada: 'mendoerfe,r e Marisol, do np, "Artur Müller" e no Gi-

Do Campeonato Infantil, juvenil e adulto" apenas, násio de Esportes da SER'
cujas inscrições encerra- Inscrições para o "juve- Menegotti, dà acordo com

ram-se ontem;-dia 13, par- nil" I vão até 27 de março, , a distribuição elaborada
ticiparãQ Marcatto, Jarita, 'para no dla 04 de abril, 'Pelo departamento técni
Rio Molha,' Cyn.rs, Weg, no Pavilhão de 'Esporte's co, da Liga Jarag�aense

. AABB, Urbano, Mirtes e' Horst Verch, -da AABB, o de Futebol, de Salão, pro.
Br�ithaupt. A largada será Campeonato I

iniciar a sua motora do Campeonato. ,

,
.' . I....··

Na 2a. o Totaeio de Bocha do Sesi
, ,.Em reunião realizada no dúsUias Reunidas, Mecâ-,
iníciö da semana, o Servi- ,nica -laraguá ..

Ie: Carroça-,
ço1de Esportes do g'esi de- rias Homburg. .� ...;,,J _(."

tiniu a realização do Tor-
'

-1

Domi�go à tarde, o Grê-
mio Esportlvo Cruz

.

de
neio de Bocha, ,previsto CICLISMO '

Malta, atuando, em ,Timb6,
no cfllendário de p:romo- A equipe de'ciclismo d'o

. sap�cou golead',a, 8 à 1 ções esportivas de 1980, Sesi brilhou' domingo; em

b
delerminando seu' começo JoinviUe, !p'articipando' daso re o Milan,. com gols

'de Ademir, Cláudio, Rudi- segunda-feira, às 19h30m, Prova Aniversário!' de Jo-
FIas canchas oficiais daI inv

... me.:..1.· ••
'

o� J'á'rPlguae,ns,�,_. berto, Milton (3) e Néco (2) -
..,.

-

Na preliminar, entre' aspi- Associação R.ecre,ativa foram absolutos nal 3.8 ca-

rantes, o Milao levou de 1 Weg, 'fr9Zle1 equipes c'on- t�g9ria, �o....I'T),Vander:-'el�ZQ.-.,
firmaram' " partici'nação, catelli e.mI 1,.0·,Roberto Ce-

,vencida pelo \ ptaçar de 2 I"' ,

a 1:'
- - - . -,'

_

sendo elas: Kohlbach, Ja- za�, em �.o, �JJvio Ewald
.

,O 9ruz de �al�a J<?9'OU raguá Fabril, Weg, Dalmar, em 3:° e Bruno Marschall.

e goleou com Renato, Val": Borracharia .WoU, Max Wi- em 4.°, �or equipe, Ja.ra-.

dir, Srdio,' Celso "'e Rudi--' Ihelm, Maróafto,. Menegot- guá do ,Sul conquistou o

be,rto; Flávio'" (Cláudio), ti, Mairquardt, SerIa, In- primeiro lugar.
Curt lr;léc�>.." Wils_c;m; A� Ge�m�r' e .Botafogo o.s
demir;\Milton e Ivanir.' Ó

•

d
,.

-N'e�t� ��R!ni.n��,·'I'1��9., �a:.
. pr XIIDOS aversarlOS'

ver� ªtlvJda�e.., eSP9rtivE4 ·do Baependi "

. -,�

,em Ri9 da Luz. Para abril, O Clube Atlético Bae- nas atrás, quando v,enceu

no se9U11do final-de-8&- pendi acertou dois' amis- pelo escore de 2 a 1. E
mana, um festival esporti- .tosos para as pr6ximas no dia 27, '() 'BOt8fogo de
vo ,está 'Previsto para o 'Es- . sextas-feiras, de -acordo .Canoinhas igualmente virá,
'tádio Eurico Duwe.

I
,

.com'o diretor de futebol saldar co'mpriomisso, tam
Guido Schmitt., No di,a 20, bém às 21 hor,as, no Max
às 21 ,horas, no Estádio Wilhelm., '

Max Wilhe.lm, a Associa,. ..J
'

.ção Àtlética Germer, de, Outro àmistoso progra-
Timb6, campeã de 1980 inadb.; pórérn áinda nãó-a-,
da 1.à Divisão da' Liga cert�eol t()�,OS �q� det�hesfBlumenauens,e de' Futebol s.eria .com -a,,,Ass9ciaçao A'1
estará 'Se apresentándo fletfcâ "fufpy, de: Joinville,.
�m . Jaraguá dd Sul ante no dia 03 ou 10 de abril�
�o Baiependi, retribuindo primeiramente aqui e, pos-;.
o amistósoC 'que '0 azurra teriormente, no Estádio

. efetuou em Timb6, sema- Albano Schmidt.

MILAN APANHA DE 8x1
DO CRUZ DE MALTA

álcool

- ". t

C't "
. ';";p �Y.\ ��h �dO� (em' fienie à Ia..... MatrIZ)

, ,

FOIII8: 72·0080 • 72-G85S -72-0888 ; I".
I *... lI!. I 111 �:I

JS �. P, T.�O$�O,\de venda,s. e entrega '-'�" --'

, ,
,�, (lautomática liquigás '.

-

.

-'
.:

l ,Aplique no" ��u
. "" {1·'lturo. '

.

.... ..._ .... \
• \'

"

. <.',' "�o
Seja você, também um sócio 'patrimonial do

"Vieirense"._Ad:quira hoje mesmo o seu trtulo.'
Informações na secretaria do. clube, de ter

,ça a se�ta-feifa, 181 partir das 19. horas e aos sá
bados, a ;partir dàs 8 horas.

Tranqüila a" la. rodada dp
Campeonato Varzeano

· Foi das mais tranquilas 'nejo Ox1 Mathedi e Estra-
a primeír:a rodada do da Nova 4x2 Juventude.
Campeonato Veread,o'r Ivo

ijaehr, que marcou o inf- A rodad,a s�guint8J �o!
cio das competições var- menta acoAtecerá no. ,Gna
zeanas, com nove jogos 22 'de março,' co'm' ,e$ta
realizados em diferentes programação: 16h-Arsena'
estádios do interior do Mu- x Sertanejo; 1'5h30min Ma

nicrpio.Ü Gneipel, d�e Sch- :thedi x Estrada Nova; 15h
roeder, duas vezes e;am-' , 30min Juventude x Alian
peão do Varjão, promovi- ça; 9h30min Bangu x Pos
do pelo Figueirense, na. to Maser, 15h30min Canto
ilHa da Figueira, lidera e 'do Rio x Rio Cerro; 15h30
certame, somando .três. min Fluminense x Flores

p'onto,s, um. dos qu�is o�ti- ta;. 15h30min Caxias A, x.
�o graças a conq�is.ta do, I Caxias \ B, 14horas Equi
trtulo do Torneio Inrclo, no I

pão x Santo Antônio e, às
.

primeiro domingo do mê.s. 9h3011lin' Vila NGva x Goei-
'

·
Os resultados. da r.odada pêl. Nest$' domingo não'

inicial não causaram $ur- naverá jogos, em virtude
'presa, se.gunc!o um dos do Pinguela EC, da Vila
pl'iomotores. São, eles: FI�, Nova; estar,� promovendo
,resta X Bangu,. Posto Mo- festival esportivo o Está
ser 4x1 Canto do Rio, Rio

.

--dio do Nova Aliança, um

Cerro 3x2 Fluminense, ,des promot(/)res do 'Cam
Gneipel ,25(1' Caxias 'A� Ga�t .péonato, fato! ql:le prejudi
xias B .1.�1 EcqüipãG, 'Santo ·.·ceria a sequêAcia ,16gioa
,Antônio 2x2 Vila Nova, A- do calendário.
,li�liIça Ox2 Arsenal, gerta�

•

.'

•.... Aleluia .:. Federaçãt
,"

'

. " '

divulga calendário/II
P.ara acabar de uma vez da de "Copa Govemador

corn as especulações:"em Jorge Konder Bornhau
torno da !dafa para a deci- sen".. ,terá seu inrcio no

São do Campeonato de 80 ,dia 25 de abril, abriooQ a

entre Joi'oville e priciÚ"ma, temporada oficial do fute
e o calendário doo futebol boi catarinense, tendo o

catarinense para 1981,· Ci), Seu téFmino, previ.sto' para
presidente da' Federação o dia 6 dje julho. . .E$ta
Catarinense dei 'Futebol, competição terá a 'présen
José Elias 'Gil!l-l'iari' d!fvul- ,Çá�' de todós ."os '-Clubes
gou não apenas a data 'Profissionais\ filiados' a Fe

para a decisão, bem co- ,deração .Catarinense, in
mo �odo ia' calendário pSi-

.

�

distintamente, e terá ifurilo'
ra 81. ,e returno.

' ,

,
Giuliari fez questão de . (' l .

ressaltar, qué a data para. O Campeorrato Catari�
a decisão ficou a critério nense propriamente \ dito, .

único e exclusivo ,da FCF, na Primeil'18i 'DIvisão, terá
sem ' a interferência dos inr'cio somente no dia 2·
clubes.�; A Elacisão: está de' agosto, se es�endendo'
marcada para o dia 21 de até 6 de dezembro. Para":
mar90, ,rio 'Estádio' E�$S'to lelamente será 'disputado
Schlemm SObri!'lho, bem '() Camp,eonato da Segun
como todos os demais Jo-· da Divisão: de Profissio-
90S da tJ ItimI! rodada, nais, onde o Juventus está
tr,ansferidos d,o final dp� �: ,.in?lurd� .. �i� �da José
no passado, por determl- Elias Glullirr, ,u.e o�-Caim�
rtação.. do Conselho ,Naci� topeonata I : tCatarinense ,de
nal de' Desportos.

. Amado�' ....eunindo, os
· A Taçal Santa Catarrna" campeõe� ,das Ligas, terá
q",e este ano será ohama- in:fcio 'no 'dia 12 de abril. "

�.' �... ....,{ J�,..;o •
,1.

ç .',
. , ..H· I ' •
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vaTA
HORrA DOM.ÉSTICA
A 'Marisol S.A. está' distrlbulndo, de graça,

,7Q.OOO ,p�cotes de sementes. de värlos
tipos de legumes e verduras, incenti
vando o costume da horta' doméstica.

'/ '

,A campanha abrange a reqlão de Jaraquá
do ,Syl, e localidades viz-inhas e as

sementes estão sendo dtstribuidas
.

•
",

. .

.

'_ I

atraves dos alunos das escolas locais.

É,UM PRESENTE DA

I
\

PARA VOCÊ SEMEAR E COLHER SAÚDE,

'Alfabetizàdores recebem'
aperfeiçoarnento

Frutq de convênio assi
nado, com a Secretaria da

, Educação e dentro, do Pro
jeto Capacitação de Re-

cursos Humanos -:- 1.0
grau - a Fundação Edu..

cac;ional , Regiqnal
-

Jara�
guaense e a 19a. UI'I,idade

MARISOL S.A.
...... IIIIlIIII!*i'>

I

CGCMF N.o 84.429.752/0001-62
EMPRESA DE CAPITAL ABERTO

"

EDITAL DE COHVOCAÇAO
Convidamos 0$ senhores acionistaS desta so

ci�dade para reunirem-se em Assembléia' Ge;ral
Extraorginári,a a r.ealizar-se no dia 27 (vinte e se

te) de março de 1981, às 15 horas na' sede so
cial da empresa à Rua ,Be;mardo Dornbuseh 740,
em Jaraguá do Sul (SC), para deliberarem sobre
a seguint�:'

'

, ORDEM DO DIA
1 /'- Homologação do aumento d� capital au- '

torizado pela AGE de 10 de novembro de 1980,
elevando o capital social de Cr$ 183.014.431.,02
para,Cr$ 280.260.000,00.

2 - Consequente atteração do Art. 5:° carput
dos Estatutos Sociais;

3 - Alteração do Art. 15 dos Estatutos S'o
ciais mudando a periodicidade de reuniões Ordi
nárias do Conselho de Administração de mansal
para trimestral;

4 - Alteração do Art. 17, alterando a com

posição da Diretoria E�ecutiva, mediante a cria..;
ção do Cargo de Dirator de Produção, definição
da competência e-: consequente ;inclusão ,dos ar-

, tigas para este fim nos' Estatutos Sociais;
5 - ,Outros assuritos de interessa da soci,e-

d�e.
'

.
'

Jaraguá do Sul (SC), 12 de março de 1981

PEDRO DONINI
Pre�ldente do Cons. de Administração

'Sociedade Assistencial ao lavrador do Vale do Itapocu,

CGCMF ,N.o 84.434.943/0001-12
. ,

AVIS o
Estephano' Maier, presidente da Soci,edade'Assistencial ,ao La- .

. vradlor do Vale do Itapocu - SALVtTA -; chama a atenção, dos 'sócios desta
Sociedade, para o Edital, de çonvocação de Assembléia ,Geral O�dinária, afi-'xado no local de' Editais e Avisos, na hall da P.refeitura Mu·nicipal de, Jara
,guá do Sul e rra rua João Piccoli, 94, marcada para 15 de abril de 1981. Ca
so n'ão houver quorum; legal na' referida data, far-se-á uma nova convocação
'Para o dia 25 de abril'! d'e 1981, tI'o mesmo' .local. "

-

Jaraguá' do Stil, 1� de março de 1981
" Estephano Maler - presidente

------------------------------

,
A data de 12 de março

foi de significativa impor
tância na vida, de Dona
Ursulina Cubas D'Aquino .

(dona L1ca), , progenitora
(Jo .'

.. conhecido cirurgião�
-dentista, pr., Osny Cubas

D'Aquino, com o qual 're
side Dona Lica completou
88 os d. idade, filha de
tradicional família campoa
legrense, 'que conserva a

longevidade; uma véz que

.

possui irmãos com 93, 8�1

82 anos, respectivamente.
Seus familiares e todOs
n6s, da redação ,homena
geamos Bt aniversariante
pela bela idade que acaba
de, completar. Parabéns!

, ,�

Câmara quer as, sessõesàs 17 hora�-
,

" Proj�to de ReSOlução Paul Harrls, confluência
que tramita nas Gomissões Marechal Deodoro' co
Técnicas, altera o hor-ário Barão do Rio Branco.

eomprlmento por 5,50 me- das sessões da Câmara Essa 'Obra, segundo·tJ:"o� de Jarqura em sua de '\lereadores de Jaraguá"
'

no Janssen,' Lrder dó
pista rolante, localizada do Sul, atualmente às 18 verno, já está contra
numa das maiores regiões horas, para uma hora an- e sõ não é ,r:ealiza�:a d
ondel'predomina a 'econo- tes, ou seja, às 17 horas. do a-quebra de uma
mia primária; a agricultu..

.

Nenhum argumento foi no- quina que' executará a
ra. Além de Guaramlrim, d t
a obra beneficiará direta- minado para a modttlca- �efa, escavan o ,e en

mente Massaral'ldubinha ção, e deverá ser aprova- rando tubos de um metr
do nas pr6ximas sessões, de acordo com o queBarra Velha e Araquarl, uma vez que foi proposto termina 'o' projeto. \

com escoamento da pro- por vereadores do partido O Uder da Oposição r
dução 'Para a 8C-301 •

do governo. gistrou a preterição dada
Além do investimento

O Uder do PMOB ap�e:. Escola de Samba do, M
por parte do Estado, pró- sentou indicação, aprova- nequlnha no carnaval POximo aos Cr$ 15 milhões, f ·t M'
a munlolpalldade guarami.. da, sóUcitando a desobs- parte da Pre 91 ura

.

umc

trução e limpeza de um pai, s6 porque, segund
rense investirá Cr$ 5 ml-

bueiro ne rua João Carlos 'ele, ué simpatizanteIhões, para aterro, nas ca-
Stein (do Juventus), bem nosso partido". Lembr

becelras
.

e indenizações. como, a implantação de ser Manequinha ,um d
A ponte será' construlda

sistema de esgoto fluvial únicos elementos a 'ProJpelo sistema de pré-molda- e 'sanitário na rua Leepot- tar a cultura afro-brasile
gem, Idêntica a que está

do Mahn�e, que dá entra- ra,: através do Boi de M
sendo construfda em' Ne. ,

da 801' lado da Agência do mão, mesmo sem os \devi
rau Ramos, com prazo pa- INPS, �Ral"a dar vazão 'ao dos recursos, por puro
ra 'conclusão de 180 dias

represamento das .águas mor ao fo'lclore. E lamenúteis. '

.

rd d
O Estado, outra vez, sob

em époces chuvosas, .nas tou a parcla. I .

a � po
proximidades da Praça parte da munlclpaüdade.

a dinâmica -de Jorge Bo'r-
nhausen e Esperidiao A� Colín ,pede eredeneía,m,ento demin Helou Filho, marca .

presença de forma mar- médicos ,para Jaraguá do Sul
cante no Vale do Itapocu.

(iovern,�or assina contrato e ordem de
servi�o para, constru�ão da ponte

em GuamrràßsI
O Chefe<" cJ.o. EX�ccitivo

Estadual, J'o'rge Konder
Bórnhausen". acompanha
do de comitiva, estárá na
manhã deste, domingo na

mlcrorreglão ' do -Väle do
Itapocu, cumprindo uma

série de atos administrati
vos, um dos quais, a inau
guração da Rodovia GuI
lherme Jensen . De Blume
nau, vai. à Massaranduba e

Gllaramirim e, neste munl
clplo, assina· o contrato
com a Construtora Marna,
de Curitiba, ao mesmo

1ern'po em, que expedlrá a
-

Ordem de Bervlço para o

infcio . imediato dáS"ob/ras
da ponte quelligará Gua
miranga a Bananal, que
terá uma extensão de 100
metros, com custo' contra
tual de Cr$ 14.844.130,00.
A Prefeitura Municipal

de Guaramirim firmou con ..

vênio .recentemente com
o Governo do Estado, por
in'termédio da Secretaria
dos Transportes e Obras
para a construção desta
ponte, de 100 metros de

I

Documentário' Flscll do ICM, em I�rll
e livros fiscais, habllltan- ,

do-os a interpretar 9 apli
car com correção todos os
dispositivos' da legisla�ão
pertinentes à matériá.
,As , inscrições - Cr$ 5

mil por participante - Já
estão abelrtas na secreta..

ria da Associàção Comer
ciai e lndustrlal de Jaraguá
dlo Sul.
UM ALERTA-
o Preposto da JUlJta O�

marcial do Estado, �endo
em vista algumas dúvidas
surgidas em facelda ado
ção, pelo Governo do, Es-
tado, do Documento de

JArrecadação, o de Tribu-
tos, alerta que os �mo'u�

(.mentos para autEmtlcação
. de livros fisoais continua
sendo feita com a' Guia
de Recolhimento da ,-Junta
Comercial do Estado, de
'vendo 'o recolhimento ser

feito ,exclusivaJ;TIente ao

Banco do Estado de Santa
Catarina-BESC.

I adminislraçãu e

AUREA MOLLER, GRUBBA
Tabe,,1 e Oficiai, do Registro de

Pro-,- ,

-

- EDITAL,-

,

-

'Adalzlra Plazara de Azevedo
. Oficial Maior

'

Pelo presente e(Jital de citação pedimos aos
sentlors$ abaixo relacionados que compareçam
em nosso cart6rio para tratarem de assuntos de
seus Interesses:'

,

Alfaiataria Sullian Lida., Av. Mal. Deodoro,
491, nesta. ·,Alfaiataria Sullian Ltda., Av. Mal. Deo_
doro, 491, nesta. Archiminio Marcio dos Santos,
Rua João P,laninscheck;- s/n.o, nesta. Ademar
Sieves" Rua Joinville - km 4, nesta. Arno

/

Mar
quardt, Estrada Tifa Wnião, s/n.o: nesta. Calça-

.

dos Maristela Uda., Rua JOsé Alves P,ereira, 60,
nesta. Luiz, Carlos Vazei, Rua JoinviJIe, s/n.o,
nesta. Nelson J'ose Dornbusch, RUa Augusto Mil
k�, 58, nesta. Oswaldo Ewald Filho, Rua Joinvil-
·Ie, s/n.o, nesta. Real Maqs. Repres. Assist. Má·
,quinas Ltda., Rua Angelo Piazera, 27, nesta. Si

, golf Borchardt, Rua Victor Rosemberg, 60, nesta.
Valmor Houssmann, Rua JOinville,

-

s/n.o, nesta.

Em convênio com o

Centro de Assistência Ge
renciai de Santa Catarina
- CEAG:/SC, a Assecla..

ção Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sullprogra
mou para os 'dIas Ö9 e 1 d
die abril a realização do
curso em pauta, a ser mi
nistrado pelo professor
Romildo ROberto, Koenig,
no horário das 8 .às 12 e

das 14 às 18 horas.
O curso destlna-ee es

pecificamente a contado ..

de Coordenação Regional �es, economistas, adminisde Educação estão p'rom,O- . tradores, advogados, em ..

vendo um Curso com vista· presários, ligados ao setor
ao aperfeiçoamento

-

para de administração e conta
professore-s alfabetizado- bilidade das 'empresas, eras. 'tem como,obJetivo f.uhda-O citado curso se' desfi.. mental "propiciar aprlmo ..

na especificamente ao es- 'ramento aprofundado nos
tudor. de métodos e técni- conhecimentos a respeitocas de alfabetização, por.. do cumprimento das obritanto, de relevada . im'Por.. gaçôes acessórias do Im
,tAncla à atualização e de- .. 'Posto de Clrculação desehvolvimento do proces.. Mercadorias na parte es
so educativo como lai. pecrfica dos documentos
Numa. p_rimeira etapa, a

carga hôrária compreen
derá 88 ho'ras/aulas, numa
segunda a 32h/aula e, nu-,
ma terceira, 40h/aula, o

que totaliza 160 horas de

aperfeiçoamento, cumpri· . A Associação Comercial fazer perguntas cert,as p,"
das nos meses de feverei- e Industrial promoverá dli'a ra obtermos respostas cor
ro (já realizàda), março e 27, no Baependi, o IIi' En- retas.. E destacou algl:Jmas
julho de 1981. 'contra de Empresário;s de qUe formarão o conteÚdo
Para a 19a. UCRE foram Jaraguá do Sul, devendo ela ipalestra, de impo'rtân ..

reservadas _35, vagas, sen.. reunir mais de duzentos cia tanto para 'o grande,
do 'que a participação a- empresário� locais" alélT'. médio e p�queno empresá-
tinge um total de 36 pro- de convidad:os de São rio:

'

tessores, fato que vem a- Bento do Sul, Guaramirim, - O, que diferencia a
testar o interesse pelo cur- Blumenau e Joinville. Na década d:e 80.dias anteri(F
so e ja 'bagagem que o oportunidade, O< dr. Gerd res?
mesmo proporcionará à- Edgar Baumer pro.ferirá - Qual será o futuro da
queles que o estão fre- . palestra sobre o ·tema uA minha empresa, consid�
quentando. 'Esse novo be.. Administração elJl Perfo· rando: 'produtos, preço�,
neffclo possibilita que 'Pro- dos de Incerteza'*.: qualidade, concorrência,
fessores atuem am clas- I Segund4 o palestrÇlnte caracterfstica tecno'lógica,
ses de 1 a. 'série, objeti- que adiantou alguns t6pi- . mudança de hábitos de
vando a que o fndice de

.
cos da palestra, o sumário consumo, evolução ou- in

alfabetização _ crasça na 'indica temas· a serem ao. volução do mercado?
proporção exata em que bordados, tendo eles sido - Sabendq que ,as coi
especialistas no setor'se 'encontr:ados partindo da sas simples é que, funcio-,
dediquem ,sempra com premissa de que devemos nam a dão resultados, o
mäior afinco ao deSenvol-
vimento de métodos ;e téc
nicas exigidas no aprendi
zado das primeira� lêtras.

O deputado federal Pe- a prlnclplo, parecer po
dro Colin, do POS-SC, en- tivo quanto a aprovaçã
caminhou ao Ministério' da "principalmente para urol
Previdência e Assistência gia (Dr. Osmar Andrea
Social, o pedido para cre- e oftalmologia (Dr. Flávi
denciamento de novos mé- Antônio Romani), que J
dloos par� Jaraguá do, em 1978 haviam e��m
Sul, nas áreas de uroloqla, nhado processo sotlolta

oftalmologia' e neuroloçla , d� o credenc�amento.
A solicitação foi encaml- Os pedidos encontram
nhada pelo vereador-pré- -se em fase de estudos
sldeníe da Câmara de ve- possivelmente ,Jaragu� d

readoree, .José
:

A1berto- Sul terá novos médic

Klitzka, que intercedeu credenciados pelo I�stitu
junto ao parlamentar, e es- to, Nacional de AsslstAn
:te. em Brasrlia, tratou do cia Médica e Previdênci
assuno esta semana no Social - INAMPS, para a

Ministério, tendo· recebido tendimento aos segurado
/

o q.e O pOYO Isp.ra d. Câmara em 81 ?
I

q artigo mencionado foi publicadol na primei
ra pág,ina d'A Tribuna de tiancme - Um Jornal

Independente a Serviço dos Municfpios do Vale
do Ivar -, cidade do mesmo nome, na edição
n.O 732, de 22 de fevereiro de 1981. '

�
I . .

-

� como dizem nos fllmês: Qualquer seme- '

Ihança é mera coincidência.·.

períodos· .. de iocerteza
que temos' feito para sim,

plificar, para desmistificar,
para desburocr:atizar, sen'

perder a essência priRci
'pai das coisas?
- Par! todo o problema

há uma solução. Partindo
. dessa verdade, o que re ..

almente temos 'feito, para
melhorar 'as

.

nossaS ativi
dades mercadológicas, a

nossa liquidez, os nossos

resultados e para gerar
novos recursos financeiros
dentro da pr6pria empí'e
sa?
- Qu'$ certezas temos

sobra o futuro?
- Qual a diferença fun

damental entre eficácia e

eficiência?

O 'objetivo do ser
humano na face da terra
é a busca do malher • O
que �ealmente temos feito

para alcançar o melhor?
- O que é produtivida

'de? Como ela é consegui-
da eficazmente?

.

Tal qual a ocorrril:ta, em

junho de 1979, a. pal,estra
do préximo dia 27 obede..

.cerá estilo semelhante,
sendo "entregue a cada
participante uma sfntese
da palestra e, no final, pa
ra torná-Ia criativa e pro-,

veitosà, os diversós le
mas serão discutidos e de
batidos, para, em cQnjun
to, apr�nder com a 'expe
riência de todos.

� falecim:entos
Dia 14 de fevereirO

Maria de Jesus, com 86 anos, nesta

Dia 02 de março
Carmem Schreiner, com §_7 anos, nesta

.

Legdia Ei,chenberg,er, com 83 anos, em Schroeder

{'"
Dia 03 de março, '

" __ AlviftO__Schínfdlt, com .65 anos, em Schroeder ".

Carmelita M. Pereira, com 29 anos, nesta
Artur KUster, com 56 anos, nesta

'

Dia 06 de ",arço .'.
Cláudia Tatiane .Bisoni, com 4 meses, nesta

Dia 08 de março ,

Maria Freiberger, Pamplon,a, com 'f?1 anos,. n�sta.
, Úrsula Sardagna PretU: com 89 anos, ,em Sta. LUZia

,
- - �

Dia 10 de março .

Andréia Eichinger, com 47 anos, em Rio da Luz II"
• ! _- .;,
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