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. SEMANA DE 21 A 27 DE MARCO DE 1981 ,

o ENSINQ 'SUPERIOR
,,' Repercú,tiu' a -entrevísta dada à impliensa'" diária A Região:'AdministrSltiva co trabalho. Em cada mu-

pSlo 'reitor da Funqaçã0 Ed'l:Jcacionai da Região de da Aoaresc de Jaraguá do nicrpio estão sendo ror

B!umenau, protes$Qf .:José Tafner, que vai: apresentar Sul está iniciando em tre- mados vlvelros, com assts
ria reuntão' do Distrito Geo-EdIJcacional-34, proposta ze munlclplos da área, um tência técnica e trelna

para o ensino pago' para os estudantes .de n[vel su- programa de refl�resta- mente da Acaresc.
'

perior. do Estado, 'engl�bando todas as funções educa- mento, com objetivos'bá; De acordo com o pro
cionais do Estado e. a UFSC, pretendendo o que clas-. stcós definidos,

'

de' dás;' gl ama, as sementeiras se

sific0U de ,",aiar "justiça, soei:al' pelo .menos a nível pertar as comunidades ru- rão feitas em março e' a

superior",..' rals para a necessidade bril e o transplante _para Çl
.

No seu 'entender, existe atualmente uma "dlscre- do reflorestamento, forma- campo em julho e agosto,
pante discrimi'nação", verlflcada pela simples consta- ção de pequenos bosques pois nsstes meses havsrá'
tação de que a maioria dos alunes da Universidade a nível de propriedade maior dlsponlbllldade d3

Federal terlá ampla condição de arcar com o ônus de com 'a tinà.lidad'e de suprir mão-de-obra, menor ala
uma anuidade, a exemplo do que já acontece com os as naeessldadas de lenha que de pragas e início
estl!ldaAtes' do inter�or; das fundações educacionais e madeiramento em. gerai, .das chuvas.

particulares, com um ."fundo especlal" para subvenclo- bem como, a ocupação de 'Em Jaraguá do Si..1 os

nar os estudos dos alunes mais carentes. _
áreas tmpróprlas para O!J� passos iniciais para a ·e-

O reitor entende qu:e "o .enslne pago para todos tras atividades aqropecuá- xecução do programa já
os alunos de nrvef supejlor não é anti-constitucional. rias. foram dados. Par,a a pro
como querem muitas bandeiras desfraldadas por movl- A principio, a meta é duç�G das mudas de el!

mentQs estudantis' .... pois, "o enslno gratuito é utopia, plantar 2�4 mil mudas nes- callpto, o Sr. . José
e -exigência' àe uJ?la minoria. Não está certo, não. é tes municlpios, que são' Scheuer,' 'de' Ja 'aguá·!:3':',
demeorático nem '-Justo" e ,

'

A�curra, Araquarr, Bane- dispôs-se a formar' vive i-
"

, Acima disso,. afirmou Tafner, temos exemplos de dite,Novo" Blwmenau, COa' ro- - que futuramente 'po
países ricos e democráticos, como os 'Estados Unid'0s, rupá, Guaramirim,. tndalal, derá vir a receber apoio
onde também todo o ensíno é 'pagG, '.'de uma fôrma Jaraguá do Sul, pomeroda . par.a a produção 'de'outras
',ou de outra".. RQdeiG, Ri'o dos. Cedros, essências nativas, também'

Scnroeder e Timbó. Em prevista no programa de
À proppsito o 'MEC manifestou a maFs de 50 reito-- 1981 o trabalho se res,u- reflorestamento - e, por

res de entidades' federais e particulares reunidos no' mirá a formação de vi'i�i- via id·e conseqüêFlcia, 'seráMinistério,' é"or;siderando que o Brasil conta hoje, com rOfl e prod,ução de mud�s treinado e capacitado pela'• uma elevada tava de esçolarização a nfvel superior, de'eucalipto,. yegetal que Acar.esc, recebendo iodas
acolhendo apenas nove itens pl'leponderantés däs re,i- er.contra sOl,o, é, clima p�o- as condições, necessáriasvindicações dos ésfúdan�es universitário� que queriam; 'Prdo ao seu

.

desenvolvi- para desenvolver o seu
entre, outras "s1:Jgestõe$.","a -anistia às dividas· do Cré- mento e que pad'e'r{!,ser trabalho. No próximo, diadito Educativo,' m�ores

.

subsrdios para a eduoação,
. plerltado em pequenas}- 30, acom'panhado de téc

MPpnsão,.. federal de ,et1si(lo, ,cQng�lamento, das anui- reas agrlcolas, oc;iosas,' nico • :Acafese de Jpdacj s no: pere t�al. r$f lV��o primeiro �rneStf!9l �o =�= g ,de Sul, ir ;Iii I ial

retas e o·, reco iheê rii hto' (Ja 'UNE como elitid�dle .' ,

dei repl'leserúação estudantil. . .

' to
Há, igualment&, o RS-

,J;?raxedes, calouro da FÉRJ, leu a natreia ,e co-' pecto comercial que podementóu: OlA' resposta do �EC 'aos estudan'tes di� que ser observada. Atualmoo
o Govemo não aumentar� aI? "'alrbas ..O ..qüe tenho te um hectare de'euc,alip
som isso? Muitb, creio. Trabalho duro' as 8 horas, , to adulto (10 mil m2 ou 4.
ganho para o gasto e 'pago meus estudos, como mui- morgos) equivale. a C'r$ 1
to� 'mllhare� �:e cofeS188 do Jnterior que; 'Sein mordâ-; milhão" repres ntando,' ao
mias ,e, facilidades 'do.$ federais, lutam disciplin�dà- produtor, um, exce'lente
menfe· por. uma forri,lação, da nrvel .suRerior. , Quase fon 'e renda, al�m.de
sempre os que podem 'é que freqüentam escola gira- cola r com a preserva�tuita. Isso !)Ao é JLiS�o". . 'ção do equilíbrio ecológi-

O, "NOS'SO" CORREIO co.

. Repercutiu, também, o nosso editorial à respeito Est,e programa de r'3-

da ent�ega irregular do noss.o semanál'lio. O Sr. Eval- florestamen.to já vem sell

do Kemper, Agente da EBCT há oito meses campa- do:desenvolvido pela Aca
re,ceu à redação" para saber da razão de'sse procedi- resc,' que ,esoolht;lU, ,

em

mento, dize��o desconh'ecer os fatos 'aJpontados. cada municfpiO,. as comu

_ Salvo melhor jurzo, diante dos inúmeros compa- nidads de maior potenciàl
r,ecim�ntos peran�e o mesmG, reclamando provid'ên- para o desenvolvimento
cias, só restam tfúas' álternatlvas: ou este semanário
procura se jusii,ficar perante s�us I,eltores ou a justifi
cativa do Agente 'deve:, :ser ·Ievada. como uma piada
muit<:) boa:

.

,
'

Como aqy,ela piada'que o Affonso Lusitano lestam-
pou no Jctn:ar "A 'Ponte", da Capital:" ,

, ,,;_ Esse Correio é mesmo uma droga, reclama-·
va a madame-'pãra ;umaltlni:iga. '

.

'

- Mas por. quê, qlieridinha? - pergunta' a outra.

!�.
- Imagine voc�. q� na semana passada meu ma

r�q viaj,ou 'Pra Braf?m� ,a serviço da sua repartição e'
de Jâ.,me mandou l!r)i1a çarta. A agênçia postal de lá;
teve .!l santa �gno,r.�lJçl:a�E!' a capacidade dre me man:
dar a càrta.cQm 'd-carimbo de Balneár:io' ·Camborh:J.
Não ,é ,o cúrTujlo???".

.

,-

EDCalipto, de
, '

ção fornecida: pela' Aca- llas e 80 m'U mudas; Po
resc "ao mais antigo", pa- merode e rRodeio, 8 famr
ra reflorestar com a quan-' lias e 4 mil mudas em éa
tldada d� mudas prevista, da quaí: Rio dos ,Celjros
será necessária uma área 10 famí1ias e 5 mil mudas;de aproximadamente 4 mU Schroeder 6 fammas. e 3

. m2, uma vez que elas de-
. mil mudas e, Timbó, 10

verão ser plantadas numa famllias e 5 mil mudas.
distância mlnlma de dois

. A Acaresc promoverámetros. .

;,
.

reuniões com escolares é gado p�'r.li di�rs'as ffnaH-
Após·a implantação' do aqrtcultores-sobre o pro- dades. �

viveiro, semeadura, "dentro
.

, '.

de três a quatro meses as Breve eosínha 11

dos rIal em ,JgtJiÍ.mudas estarão aptas Ipa_
ra o transplante ..

-

"

Um projeto errojado ,de rrgidos paet'ões de hig'ie-
Segundo. ainda fonte da um grupo dei empresários neo A finalidade - disse

Acaresc de Jaraguá do locais, que exigirá apllca- - é não s.er a maior, mas
Sul, o reflorestamento à ção da. värlos rnllhões de sim, a 'melhor. dai 11 preo
base de eucalipto' é ape- cruzeiros, determlnarä- pa- cupação na elaboração do
nas o inicio de um progra- ra muito em breve a im- 'projeto, 'que' recebeu' a
ma que poderá sa 'esten- plantação da primeira co- poio total das, prtnci'pais
der a' produção de mudas zlrrhe Industrlal em Jara- empresas jlfáguaenses
de outras árvores nativas, guá do ,Sul, que

.

d�verã ainda não IposslQdoras de
próprias da região, eon- estar instalada'lP'elas pre- refeitórios aos· seus colá
tribuirido para que. haja, visões, até meados de boradores,. e .que foram
no futuro, maior . n'umero maio, destinada a oonfec- consultad'as.
de madeira de corte -e le- ção � tran�porte 4e ali- Crêem os inte{irantes
nha, bem como, preser- mantos às em'pres'as. do grupo' que 'os' lm1�s�'-
va:ndo a flora da i-êgião, Até hoje, sábado, o 10- mentos feitos· serão res
afualmerlte bastante sacrl- cal estará defi�iqa,- 'supe- ßarcidDs em, perrödo Tela
ficada, sem li devida re,;, rior a 300m2, . como ,exige tivatnente curto, eo'nsrde
posição, 'efetuado o corte; o projeto.,' aegundo lJIl 'rando' o , in'teresse- tlas"'em- .

pr'evista em lei.
• dos Integrantes do gl\lf)o presas em aêfqui ri rem '

as
METAS es.ta cozinha será mode- refeições. "Essas, retéiçêies.' "As metas deste 'progra- I�r, for�ecendo até.n9 �á- serãó -trarispartaM"as-:'

....

ãs
ma de reflorestamento que )Ç:lmo CinCO mil refeiç_óes empresas, uma 'v� que,
tl:�itoAdmini§! a diárias, acondicion�as junto a 7Cozidha�mdustf.lal

sc em r�cipientes ,térmicos que,�,�_et=a::i:tn-,e$�laliz� taFt' '. '_ o.
ös o

dos. Prevê:'$e, nos treze

municrpios ondé, será e

xecutado; a motivação de
1 .100 famrJias,· 528 que
i r,ão reflorestar, através de
264 mil mudas' de eucalip
to. Em Ascurra, 20 famr
lias reflorestarão áreas
cbm 10 mil mudas; Ara

quari 3Q tammas e � 5 mil
mudas; Benedito Novo 80,
fammas e 40 mil mudas;
Blumenau 50 fammas e 25

mil mudas; Gorupá ,�6 f�
mílias ,e 13 niil mudas;
Guaramirim, 20 fammas e

10 mil mudas; Indaial 160
famflias e 80 mil ,mudas;
Jaraguá do SliÍ

\
1 00 falii'lí-

Começa di9tr-ibuição
'rios do. ,Movimento

de' 'Iärmul«
Eeenômica

'

existentes nesses Ql ier
pios, para posterior apli
cação d'os conheci�entos
no' que serâ implantado a

qui.
A produção inicial de

mudas pa:ra nosso municr
pio, em 81, a partir do pró
ximo- mês, será de 50'mil,
com ll9Gursos financ�iros
da Prefeitura: Mu:nicipal
,que deposita tótal apolo
ao 'Programa, assistência
da Acaresc, para distribui
ção gratuita aos agriculto
res interessados, j:):revista
inicialmente 'em torno 'çe
'mil mudas ou pouco sl-lpe·
rior a este .numero para
càda,qual: .Como,info�ma-

As prefeit_uras 'pertE;m- cor,r:�mtetlA-.(im ,(J�, ,anall
centes 's. ASSOCIação

.

dos sadas lnHiviêfualmen�e' pela
Municrpiós do Vale do Ita- dlVisão de tributação IS! fim
pocu (Jaraguá do Sul, Bar- ,de detectar� possiveis in-

.

ra Velha, Corupá, Guara- correções, possa . s�r: en�
mirim, Massaranduba e caminhada a"Secr.etaria,da
SchrpéçJer) esta'ó inician': Fazenda, que ,apúrará os

do a dis.tribuição de for- I rndices, de participação
�ul�rios e.

orienfaçõ,es, pa-

II
dos municfpios, catarinan-

ra 'pr�enchimento da De,.. . ses para, a: distribuição
claração do Movímento E-

.

proporci(i)n�1 do;.�rodl,lto
conômico (DME), destina- da arrecadação do impos
da a produtores, comer- to sobre operaç�es,. I'\ela
ciantes, . industriais, coo- tivas ,à circulação de mer

perativas e toda e qual- cadorlas.·. .'
.

quer pessoa frsic'a ou ju- Há a necessidade de
rrdica que promover. a sal- cada contribuinte décla
da de mercad'orias para rar cor.retamente, pois o

esse fim adquiridas oli MovImento Econômico é q
produzidas. elemento fundamental da
A Declaração do, Movi- receita do Muniófp�O, cu

"Inento Econômrco referen- jas. valores adicionados·
te ao exercrcio: de' 1981 redundam na fixáção; do
ano ,base 1980, deverá ser rndice de retorno' do ICM
entregue .nas

. prefeituras que é a arrecadação base
,ti. ô (tIa 30 Cfe' abril do ,das prefeituras.

,

A Federaç�o das Coo- dução de arroz de 78 mil . A Fecoagro mostra:, tam-
perátivas Agrópec'uárias sacos recibidoS pela coo' bém, áquelas que compra�
de ,Santa Catarina-FECOA� perativ-a ocalizada em rarn e venderam a Federa
GRO,' no ultimo numero do Santa Luzia, perfa�endo ção das Cooperativas' e
.-Jomal (10 Agrioultor", um total de 130 mil:sacos, Su'permetcadOs Central,
mensário editado sob sua obtendo a �3.a coloCaçao no ano, passado, ar 'não

resp�msabilidade, faz, uma entre as vinte, e quatro fe- somente cooperativa,s ca
análise do comlportan:'len- deradas. A cooperativa da tarinenses, mas, também,
to das Oooperati\r_as Filia- 'iCapitai do Arroz" ficou de Estados vizinhos. .Na "l...
das no oampo econômico com a oitava colocação. 21,a. classificação, a Coo":"
e d'� ,pr:odução. No arroz, Foram p'rad'uzióQs 'e rece- 'Perativa Mista Itajara,' com
ci destaque ficou com o bldos, em 80, pelas C,oope- voLume de Cr$ 720.153,00 Foram iniciàdos esta* pequeno esPJlÇG ffsieo
��o lugar para a Coppera- rativas de ,acordo com_ a a, na 25.°, a Ooop�raJtiva tnana os trabalhos de am- disponlvel atualmente par,a
tiva Agrlcçla Juriti", de récoagro, 5.664.053' sacos Juriti; com Cr$ 372.600,00. pliação do Posto de Saú- dar vazão ao cr.escente'

,
, �.;, '_'. ,...

.
. Massaran�uba" com" 21? de cereais, de 50 kg,:' ,Essas transaçges ficaram de de Jaraguá, do Sul, a- núméro de pesSQa� ,.queA casa da Moeda ·anun- ,.Isto _s,erá feito �pós a mil sacos vindo em' 2.° lu- Com Cr$ 18.368.944,00, no própri0 sistema coop,e- través do Departamento p�ocuram C? Posto,d�.,Saú�·cto� -esta semana; no- -Ria substituição d�s c"éd'ulas I gar a Coop�rativa Agrrco- a Cooperativa massaran· rativo, que como conse- Autônomo de .EQifica:,çõ�� 9Ci!, aJAm de.. ,su� 'RosiçãO

q�e a partir .g'o', segundo de mil cruzeiros. As notas Ia Mista Itajara, de Jara- dubense ficou com a 5.a qüência capitalizará ö coo- -DAE, apHcando \l.erbas estratégica, centraL" Este
Semestre <:t�te ano, as .d� .100 cruz,eir.os 'serão guá do Sul, com 78 mil classifioação entre as de- perativismo. destinadas par'a tal finaH- ,aumento vinha, sendo·a_;.
notas de mil cruzeiros se- . vermelh?s e terão çomo sacos e 'em 3.0 lugar' a mais, no toc�nte ao rece)-' dade, reivindtcad,âs pelas guardado há.. teIllPOS, s:.
i'äo substjtuldas' rém 'éon- .tema; a: p�c.ificaçãQ in�er..- Codperalfa, de Chapecó, Ihimento do lCM. Já a Co- Mostra ainda a Federa- Iider:ança� p,(:Intlc�,' do través de suce.ssNas rek
S6ÇJuência dâ

'

fàcllidaCle· na, apresentando o Duque com 59.918 sacos. operativa Agrl'cola Mistà ção das CoC?P�ráti�s A- Muniolplo. O aument'o da vlnd1caçóes, _fa Jaraguã do

jflcontrada: para f,aleificã:. .d,e l�as. As'
.

notas �e , �undQ a Fecoagro, as Itajara, ficou na ,1-3.8 colo- grdpepuârias'<'- da, Santa área trsica encontra-se em Sul, agora sed� microrre
as. As novas cédulas te'!. . 2ÔO cruzeirOS apfesent�- Coopera:tivas federadas ti- tação, recolh�ndo, de im- ,Catarina, no seu detnons- � 'fase de esoavação da gional, , g.anho.u . maior ,im,,:,
rão as mesmas caraBierlSt rão ,a,imag� da Pril'lc'e�a veram bom' desempenho posto sobre circul�ão de tratlvo de vendas, gue no � fundamentação, não se sa:- partância· também a Uni
ti��, por�m a 'COr será ai;.. Isabel, e terão' tons esvet- em 1980, proporcion�ndo . m�rcad,.orias, no ano. pas- setor de�nsumos. em Gua- 'bendo .. porém, o tq,tat pa dade Sa:nit4rl.a. ,do Tipo. B,
erada. Circulam no BrasH 'q�ad�� Ade Cr$ ..SOO,.OQ relevantes resultados aos s'ado, Çr$ 7.218.208,00. ramirlm, ocorreu a venda... metragem �a <construção sem· com� ;isso' contr-ibu1f

1ttõeS: ,dá notas ,(fe äérá' a�uí�escli.r�, pom' a agrie\illto,res ca�p,erativa- Outros dados interes- g'em d,e Cr$ 60.245.746,00, tampQ!;lcQ o vaJer da ver- paIa . .o.. ,c;r�i,mentp. ,do
riüze1r:o&, impresas."na 'imagein',do 'm�rechá[ 'p,e<),.. dos de suas regiões.

I
. .santes dessas duas (in i- representando 7;73%' de ba, informou q Chefe da serviço"prelfado.. ·

.'��'a." " Cloro e 'ej tema ProtclärTlä- .

A produção de cere,ais cas
. cooperativas do Vale um total de Cr$ Unidade, Sanitãrlat• , pr. , 1)

mEt$n1o tempo ,que ção da ReAública: A" dê recebídar pelas cooperati- do !tapocu. No demonstra- 1•.244.614,09 cdf1lercia- ll:Ílz M 'ns GOTlçalve,S, _N�p'. � encont� ,,�-'
clSu Iä troca das no- ,Cr$ 5 mil têj:â cor púrpu- vas filiadas� safra -1910, . tivo do fatt{ramento das. IizadO"ano päSsado.· gu� açl (lU, .1140 .... hAVer dona�a" aS�',r vlrtliicaÇê58,

.

de miJ cuuzeirGS; a Ca-' ra,· a imagem do -ex..pf..esi- em sacos de 60/50 kg, -a,. ..cooperativas, a de Massa'" A previsão de vendas 'recebido qualqaer' comu� �m tomo.,da fflij)leAtE!.ÇãQ
Moeda informou que dente Casl'ello �ranco'.a o ponta a produção recebi-, randubà obteve, em 1980, para 1981, através ,do es- Jllcação do PépatJa ento de ,um..novo Pqjletd,.Sall
,tl!lr�i.Mrll' ��bstítuir .. ,tema -ReVolução de ,1964. da de '217 mil ,-sacos de a 17.8 )'osiçao; com,crt .• ' toqLié�lstenl� em'Guérar- ,Autônomo 4'- S.lld (I�< ,de, Jd.ênticQ, ao..qu,e ut4
iii tirMelFo.\.eöt cir�u-

. Serãg lànçadas, também, arroz junto e, Coope'rjyriti, 203.1�2.050,00" ,�e passo �Ir\� ,�' �e Cr$ 85 mi- ,bl}ca��. ,sobl:$_ ,.tQ.� ".i!JIpl·
.

.·'fU�o: aQ, ,AOl
o no Bra�iJ 'e langar;a&' .:a9 moeEtastd:e Cr$ :20',OO�e e o recebimen',tode'-S2 mil' que, a "I�j_ara", com crs : IhÔes, ipara um. ,;iQJa!-:pre-

. lhas da ob.ra., ". '., " pútoSQ. J;f.a.d,eJlila I,..enl
�ota� de �oo: cruz�í(oSj �

,.

Cr$, q,O,OO. '.','. . ;Sãcos'-äe milho 7peta Çbo� . 95..614.728,00 ficou em vi�to" de":ér�;;'7:1,:'66;? �i-, ,'�'}!:riLi;d�s,�fatqfé�_ 9u� ;-()j ,zl:e NÇv�'Br.�S�!i�!:j�!�grjiº-e cmco mil. 'i.
'

,... .

", _ 'p�rit�Jara, para;Jlm�� pr?:- 2?,O luga�.· Jhoes ..

'

.

.
. lrlgmou<,na.eKP:ansaQ",f0F;.0 ,d� }�,o�c�nt�é3.Q:9rt;O

Caoperativas ;

de Massaranduba, 8 Jàraguá lidera� no arroz

Aumenta ·a :área f1sica,ffo,_J)osto
'de Saúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



t:lUWrt co� to o sttI l'u ... ....•. ' 4"A O :êttrbe 'Irrttmo'
95.0 ano de vida foi a sra, �ciedade só �á 1:1&- 11 gotfl"tteIUnllJltlJt ontem
11'I'hä� 'Náge�, nascida Kei... �enV6Wer-se qU.,dp '0 110- fi; 181,r:", na' ;.'�si��.cia
ser, vt4va d& er. '*0 Ne": toem nãe for ottti_gacM> aiSra .. iUeh,! Valht, �
gel, tránscorrldoi no .Olti- ocultar' a \f.erdaöe". (Car- .., IArno,,,..,c,�m unt,

mo d" ':1 5 'de .maft0. ,pes': tleal WoMyla, >hoje Papa· que ,marcou. .t��
soa por,demais conhecida. João'Paulo'II). ' .... - inauguração da hOya

pelos seus laços de: pa':
'

** dência. . t ': t" I

rentesco com 'as famflias ,( .. ,,':."'j =J:* '
.

Nagel� KejSer, Henschel� O Grupo de'Lanche, que .

Piske, SChumann, Porath, �urante e ano passado se Esteve
.

Oestreich, BUdag, Metzner manteve em atividade re- segunda-feir�,' dia .16,
e .: Waohholz, foi .rnulto guiar, após 08 meses de . empresário Brllno Sr
cumprimentada 'pele (�"; [anelro e1evereiro sem rvr", ,.ijiu�upt. que.. ,�e�eb$� a,

pioio80-scontecimento....na ilhum encontra, voltou as g08 em .SWl resldêncl�
resldênoia do ar. Osca� súas lreuniões normels .no rá comemorar, o ac��
Nasel, na' Chico' de. Paula, dià':'1() IpUaad'O, I'·jna feet- çin:lctnto .i' "IH Ü I s ..

orkfi mOM.' Par.abéns pa- ,dêncralda-Sra. Arlete Sei-'
. **,,,'

ra a TE\nte Irma. dei, 'esposa do amig,o,. en-
.

. ., **, .. ê'� •• genheiro Donato Seide! . Trocôu ide(je hÕ 'ena 1
.... "

'�) Muito concorrido, por si- o amigo dr. Luiz'l Ca

Também _ .. comempro!.! nal. ..h .
. Bonilauri,. da. Cnniea Si

idade novai-seis.an�, cqm ** ", ta -Cecrlia. Seus ami.g
festa na residênçia _dO, 'preparam':lbe.·umà ��e
'pâIs;' o' casal ManoeJ,��J.a- 'Rotarianos j-araguaenses - ta, da qual, não partIcIpo

ci) Viz(lete, a .. ,garotlnh� . participaram terça-feIrá dá" ·unia. �2! qlle' encontra

�eloJsa, , . _ _, . _ ; reunião -de- companh�lrls.�' -.:Sê 'ÖOnLcand'?, mas o gbr

,** , " ....

1
mö na châCàr8'do"dr.'M4"''''' çg.foi..,recabido ..

--pe,Lo &,
'. : , _.

"}
i'ic T�ar�s �.a,Ç�nh�;M�'-." companhei,r�, dr. Herbe

O Lions Crube"de-COfU� lo localiz,ada em 'RIo M'í)- ''W'''MêldílU', r reforçado p

. 'Pá 'reêébeu Ontem � noitel lha, Como coriVld'à'tlbst'leéte' Semanário: .

Felicid

a _visita' do GóvemadOr do Dorvat·
" MarcadO' �j'Úntor ......�e.!·_ .1 - ;.;

,

Drstrlto' L-10"de'- Lions' In., Sigmar' Ràedér .....1.1 Prer;l' '. .**

ternational, Joio Lúcio da dente do 'IAt�ratit, Nélson I

Costã. FOi de caráter mOi Tstí>âfarai"',;'::LtJs< I A1berte .' Co!')tlRuam os �prepar
Scarplhl' .' e Victor H ;,:g..", voa para o, concur�o Bro�

tiya.�!O�aL **' ,� ....�'.';! MoMbelll,' néVo"lgerént&'da' ,verAo/81,r.n(i) pró�n:no di

agênci,à'l!doIJIBanoo!,,'StJl:l '28rno"Beil"a Rio, I Face

_, ..

.. �

I j,BrasiTeiro,ldé Jaraguá'lljo 'alguns' impl!evistQs, ai �at

..A $oc.iec;tadã' ,�.sp.o.rtiva SU'1 agote Já !nt'3:graoo ao)' 'poderá vir. a, .ser , r;etard
João Pessoa,. em assem'! RC local \findo de C4ça-" da para 04 de abril. A!

bléiaordinária,. elegeu sud doi, .....
'

I.. • •. de' do Beira Rio, a contr

nova dlr,tQria.:para'a, ges1 ** taçio<=d., um, noyo ecôn
tão 1981. CçmlO pr�sic;ten.J

.

',',.1 \,,,., ,mo; Ike Lehmann� que pr

O .Cásàl àmigo Vicente ·te de. ,honr�, p industrial Integrantes do �b& In- ; mete dinamizar o S,eto

(Ff�tlnda) Oonlni, p_ro-me-
João LúciQ.�a Cpstà; ,,�r.e: timo' Meriegótti ; � re6nem-1. ',inclUsive prometendo n

varam sábado, no Baepen- sldente-Iv�do Sacht; v,ce.. ';'se' sexta-feira vindoura, vidades para O janta•.;da

di, fe,stJnha para ,com'emo- -presid�.nte�- ��'i.son �a.�n; na' Chürrasca)lia' Pavaneb .. çante"de ����,�, .p.(e�is
rar o 'an'lversêrfo dos filhos vree-.pre�içt'entEr de tim...J: lo, en'l rantar; tendo,_co.mo pala�. o�Ú�.�ó�!mps .d,i:��.
G16rglo e'Giuliano. Embo- IIsQ1l;N • .:"ßa��Si. yi�'�re� anfffrião Sérgio Einmer;uj�r. �

.

'.* ,P.·

nr'1atdiamente;---'os--cum. ,sj4�� !t�Í"b2'lh!.=nÖde� erfer. Na' opor.toJiidaQ� ,
�, ;", �. ..,,,

pfimentos da coluna" mir Schmldt; vlce-pre§f- também, será escolhida ·a .. ,
" $urpft�l1d!99 por.;flm

I dente'�fpt.!I�I.,f!� salão e nova"dii'et�ria:'do Clube:,L' ,gQ8".J)P,�Q.i, ..q� s.e� ,?��
de campp-- Ronaldo Seh- . -,: *41' � "

,

. cio. '.0 _ �e�ge.n��r� }\,{Ist
mldtC'vlé�P!�ideritê't'so- '. ' , .' dea . �.,,�te!!l,- ,s�_g.I;I�d
olar - Aldo R. Pasóld'; A Casa da Amizade, in- -feir�,_�m �,ua .re�!�ênci
{O�1�si:fureirb . ;....;: ',Amittàn tt fQ Ie ar o ampl
."e''on" ,.. Zft.éI 't"e·

...o·u''re" Ir·o':":':'. tegrada pelas .�9.,� "Rs, II q�"'l �.�, V '

L;o J ..
�

...

1:1 rotarianos, relfliclam �,U�lr,,�I. �assagem da data c

Errialctö' Ruckert; ! 1',- . sS.. atividades deste ánc,. ria
' memorativa. ,

'

cretárió:':"'; Moacir Stringal. di I
. **

r,',:1. terça-fei,ra, quan o ...panos ... �._,.,.. __ -_.,,_ ..T.... _� '-

ri""é: 2,C)làec'rtnátib - Val- serão 'tflfçad'ög ablativsn" .." • , , " ..

n)i'r�� :f1erter:'}'/Cb'nsethe P f't M" aI d

Fi'Ío""'. Udo .Jahn, Amarl'o
do aloançar.,�,n;aet� 3es-, :,u' , (6 eUJr,a.fj, ym�Ip'" .

S a tabelecidas pelo grupo. Caçador' enviando a red

i..Woni>e t>ôrfliar Lan.....e.
-

•.*'
- Ite p""ra ... "S

�. .. ,.' � J
'

1 çao" CQnv QI 'Q

Supíentes�'
�

Arthur Méier,
' .. _.l.1 manaI de Caçador", de 2

Wálcrertiar Setter e laér- �8 �
com

•

.'

'!
.

, 'ComemorDu o. .seu. q.uar- ._ � '�" !." m�r��, e!" . ..J
cio J. t.:Wni. A e'oluna to .llAiversário, •.dia, 17.";I�"I.f!l0r�ç_, o, _��..4?f �mvert
�é$eja.·�Ótírn� 'gestão a 'di- graciosa G.iova0!la" f�l,ha' t., s�r.jo..�o, .f.JI�IJ,IÇrp'I��. l�gu1
sor.�tc,Qlreid�a;'u._desta."'. 1�d�O��,�1 do cãsa� Dr. EávjQ_AnJô.-, .J� l'Qu:nlq�pi9. �'o"lJ1eiö-óe�
'I <z.":

º'"
(**,'1" 'u """:;

nio (Teonila) Roman·i. ' te C(�l�çl�ery.sr. t�m�ém fOi

'�,.,Nri;kó,'�j·'{n��,.l'iiâ"I·o2�.',.,','"t'iê Christiätitnem orna·mamó;. '.; I, ., j:J(. .. �.'
' emanclpa�,? pO��ICJ:amenu

d t
-, '"

""�
:'1' ria ""iodlgloSâ.. lemljràndo "

r _

....em 119.34;- .'l�1 qU}:211 �r�gu

.tn�r9Q,.t, .,e U,.A. Q,,1u '" ,ano,., ... .. .do Sul e a ��da ano d

d'e,vida'óo s&1ho'r C tistiá- �ol.mm'�still�:t�flCOn" tJal'�d���.st'ée: "'ci" 8é'ptJtad6 f'édéral 'Ar- ;;,,�:sê�vo��.".int;;sP ã'J,.Pfr<?,grno':BiI:lG� f, r#... , iéf.·�.!n,te.p,�", ci,: " �"LV U\:'I' u· t" W '..ii .,. PDS-SC
. -

;.; .......

m " .tT ... c�.·u··lo' 1:";;aWs'aRo� '�e dKf(a�ua'I, .e"u· ern�r, ,1,10 , , 1\. Iin,a par:a,Jlla.f:çar '. t'.�s
�ade·d��Rio, Negrp�'l:s\aj feVê �eiàcl�namtm;;', �t.)m ásslimiu diä'18" t(uáttä-'-féi- g.em óe.mqa?,it?u�l,,,d�..�a..
do. d.o Paran�,.,. 9,! I�,!l,flt. .r r'''' .� ores'ld'ên"'la do ClUbe ÓS ... n s ."

d
- 1\" o avô mater:no�(_ ROS�O �,c""'5" ." U ,I n �':.,.:� ,m.,., ,_,h

mais· ! I O$<?l,C!Q'.1 n,os.�O., CI d''o -Cnn�lre'ss'o
.

J·unto com **
.'

A.
,. " dfretôr, o' finado-'Herm.ann . "íH�<'\' ,

.

,

'" ,II ,'," ',<O �T) � F.;�
sexagen<;lrio semanário. os deI rna'ls' 'me .....··brds·da\(jl-
N d· 27 d

• ,

d Zéftel e"")äli"'fil�"'i'l,d'a' Z""'t� U' ti ,:"h' v .!'. ".",�"

__ o')' ;Iª.,;_' ,e lanelro o UCI" ma �

et f e 't 'I· ..
·

d R b'
.' "'li!

se�,_ <,

I tel,Schmöckel, 'ProgenitOr
1'\ ora,· m ao realLa o in'I�,' \�c� �.am.J.gª,�,,��,wtOI.'�.1Y1�4rsq,- q,<;J�� ;d.re.7 rã aô'nóssóftfl,'ri)tor, mUSA).
às 18 hôra�. ��. SEJge dQ j l�darUpo, qe Lllnsbe., :gúart

t<;Jr t�v.,e ,Ç).ÇSSIB,O de ylsltar '1 Clube com a p-sença do ....1'·<>.· 'su''!!li fAi-

.1 t dortin'Hlialid�ded!e5an08" }.'. '" ''''" ��,; ,', I I '1r�r8t-:AUtl,"�m,:;",:,n,1· 'l'+-I

�� u:��a�a��an���:1nÕ hOjérpréSté§o a '.domptetar g�)(ern�dor .�orge, .,,,?��.er sid$ncia, a .Sra.. , I;'�sabet�
o seu 86.0 ano de vida. B<?,mhau�n. 'Este �o.mal ", Wa��o ..... I·,,;�:� .... " .:',

meses e.2.. ti�as.f err:nanl�v� fOI convidado a participar *.
com o mernló', fi�u filho � O :Cf.bhêr�ue�:t estät;ii>a'! , dà&�öi�nfäades:

.'
, . �'.' �. ..,...

..," ',. J\ 'J� " " ,I'·:. '

Ep�ênj�. e �U�l_. neta .�ma 'V,9l? fix�� o. instanre em, ** ''/ O Bota-Fora s:c:' "�í�'b�l::'� Na, .q��:��!efr.�)�géfbe�
agrad�veL;pà.��stralaue se �J!!1'})' prof. �mrn() d'a Silv,a'

.

";'1(1 ;��!'><
. "N ,�m\t

.

de ,bolão,40s .. quinta-feiJ!r..., amlga, Çp!'l ..F�ré�1 B: Sra.

esteod�uj'PQ,�:::�ári�$ ��., e ritisso colaborador J03é , nos do -Clube.AtJétioo.Bae.- .. "MarJ&Ae �an.$.t�ll), lq_�� �n
�B:s.:!-Q"J �p� jilnRr�.��,Lon.,a é'àstfirlo Pinto, cúmprimeh. ::' I,�ln�a ti�'�ç()rtißá:li6ütrá pendi,. etegeu sua. ,nova.,. ten:t,�s!�y�j�� �!)i��,�s�no,

. {l9r c����r,i,9 .R�rs9"ag'érh ,fävam �c� IÖ
.

i,aiiweniáriante.· ßi�'(·9l.ie 'êHe'gá:,ca cc:>luWã, diretO'ria para ma�toi\de , p,r�N�g9.sA9, "çq� �nst,o
.� �,petfelt!��a,"t��l�� go- Ror ,ocäs1ãéf der êentêäfrrio cê de.gu�, a cadà'd;tS;'tómi:l um :ano,- Bruno Wolf (foto) de",�ag���çlaTL:� �heg.ad8
za, �n.��rga-·;� �e.�.�.pa��:a éhõ:�tfci';vida�J �jParabãris, çorP.9'�"ldéií:1h1EfreCc!,n�\)- roi :escolhido como o pra- "d.o:.�U;ll�.9;.I1��,." :

,sL!tillié:taije, óUVé"fiem, e'cs- ehHstfil,rd BüotlFpetótSéu ,.,,'.t I, '1- ,t lrl '" t'O ** I

minha.. com ml1,ita 's,e.gu- 'aníversârjö�'e rmúítd�!6t'iös �I� á.Pr.erleíflira
II ctess«l.c,- sidente de honra, Antônio I

�aadet q
" êx;.pH:�tàj1Ö� "Öto José GonçalveS e Si presl- ' ,

.

raç�·e pret,nde,.I'lO pr6xl- d� yi�� ainda, para fazer· �pl(iStO. Web�";! qiie Pbóra deme, Ariberto Lé'o Bar- '--No dia 17, Stephen, f.�
l�o'�a �. Có'm�r,y�'�b�í:h jils':âo�'$'e:u"de$ejo' -de' al- &e' tim )lresttgio"'ihéstifíi�- tu��b.eck o vice:t>resid:en- lho do casal Irlneu (NildEJ)
.a�sàd:o.(.�ta:!.,ir �ua c��- 'CX�lm'1oç�s'r�àc·u��t.ra�a';, �.�;�_f6- _V�1j1ln,'9... �,'p,9.P1!�.Ç�.9J� Wãld�m�; �ôehä�"fànf- Stählt"g, -completou o seu

.�e,natar�:i�s�. psr :. )f.nt��. �t:-t"'n(:.: ,.
cal. L.á,. já iniciam as.es- bém acorTiPanllànáuV1'ce- terce.ro'aniversáf'iOJ�ree�

"

I
' < ... , .. " "

... '" •. pecul�õe� ero� to�nq dÔ -pre,i��ncia'icMilton ,M�º- ,b,end aml9,tßn.�ó8· na r�

�r '0'"R-G""A-N'.r·I.J·Z·�A"'l'ÇP,I;ÃO';""'�'·· ,0 C��,10�u.t�m,.L:A.�iDBGI"t,,�i";Il}J�r;í S.,Ubsti ufR ße-A�rinÓ�Hf\lt-· chi C} -(.0 seçiéiã1ul; G�Y-
. sRtêhClä dill seus'Rais.

, l' '.1:' JJ',
"fe.

� t-..J ",,,-, "'\.ff)i. rJf,i manO Wolf o· �.d • SEfcfét«- G �,� e ** oJ1','. E

�,') ..j ,.,;:,\',' � ,�io. � E;grdio �uchte':1berg o :Ade L f I:' ttQ

A t.ICJAL SIC lIDA
I ' p: "- ...::0_' 3:0 secretái'io,oI-JJosé Flávio' '}<"'! .mJ1rf,,_a.tlJl'��asse .

, , Agente· do ;::sesi, remeteoo
1! I �.' :l

.'
� JH .p. :u.hels.ki. o 1.° tesoureiro e do. i�',r�diição Oi. J�lató�ip

, .:1 �gpn :Ta;sclt�,r, O �.�j�- de atiwh::l.des'r d'� Agênel�
.,: r�r ,I,�i '-rr3'i:ilglril6tVlcto"':WC"�" ( ,�, t li Festa de verlo no Po.. sourelro. Como oradores, de 1980,

EcOnom'ista"leCon,taaor
..

..:... r- CRC-SC 1605
to de Vendas'JARITA. Fid.éUs . 'Wolf;, Rail;nu.ndo
Toda a coleçlo JARITA Emmendoerfer e

'

DieH'ich
para o verlo a preços I 'HufenuesSler. À nOY� qi- ��

"

quil'S6Cvendo me8mD 'PIl�l'�· , E::J.)} .;}.Oll'ltl,"" Li -:� .' 'J' 't, a' ÉttrJrqÔilquer1�"a.
. ra acrêditar. Aproveite re![ona ,00. DOta-r:or}l,.a., !IIIfI"""

logoIlI Toda a beleza Ei o eo',una deseja proveitosa em 'qualqüerest8çio, 01'
charme da coleçlo ve�oh

,.
"ae'ihãO�l')" :,<' ! Q. thc�· -p1'e88rttes da Lanznaster;

.,I�RITA, até 15 de março ,,�, I
,7,.,/ ... ,,' J"**\,,�:'�':' .

�.o:',n �caem no gosto e no re-

com descontos espeta-. \
. quinte de cada um. V

culares -:- ofertas Incrl- De . aniversário d�a j 2 cl, sabe "'_.

:��ê.- excllf$lv,� .l'arJ.r j -últimor:a,sra.r�nainr"iJe� E) ",f-.:{,/""I f

Anexo: Recanto'Turlstl- .�itora,da sr�.\P.:r.iscilla 'Sil- I L" a I-Z nas· te rfco', Café Coldnlal, LallO'r; .\tE@c..u.ur�},J,,�Ia..n\e·�'!B· J"; )

chonete. Sorveteria e Capital> do Estado. Uma' I

,Chop,eria. ';,' ,

r
.

_

.
- ,

F Av M I D d 364
'.
..
Rodovia 8C':301 '�km 5 ,', comemoraçao 'In' ,:ma.mar· é" ..

'

,
.

a. '. eo oro,'·' [..

/fb�é?72':f2Ef6').'.!t, :,�h;;,�Ji') .' f��é�S�röca"de id�de,t,Rä':"
.

J�ry�u� g9ffSU�'��'C�c'

'>, • • .",_ ",
'''',

--t _
" •

---"""':""(-........-----..!

� ,",ltsti,lh'IS ��!:':t��Üz�k�
SI; Man 11i'H

.

I vida com a chegada de
, ," U·. e!frlqtie:K-à-" Dia 28 de feverelrct�·....,...:... Ílova integranté, a Vivian
r�_,.QuF..itlbau' ; ",

.

,Tatlane, filha 'de ,Hilário ,$chm_õokel Buerger- naS-Sra. �emld���4:B.$ek , (list) Jener ç,' c", eida sexta-feira; 13 de'
C.ál�a Roéfrigue�L:C, '." .

·Dla'Ó3 idemarço' inarço, no Hospital e'Ma-
Ant�!�a!a;:�r� � ";:;m :.1(�a�fn�O-'deA!on- �rAid$qIe ,,sã,o ,J.o�é, :P�
Sra. �air �1%eJfa��s Cß;' ����lr�:C�I�ZI, ,sando. 3, 17Q "rjim-as., 'W-

sum, em Föz d� Iguaçu' -Silimàr, filho de Lourivar
vlan é filoª-do casallrineu1

,sr: RObertó,Kelser i -, .'{Antônla) F'odl .:.
, ���Qan:U&�::�r�,�r:r�:Atida Mannrloh,,_em At�; Olá 08. mIirço terceir.a) de. nosso Dl,retnr"I ranta Ma'c fiJh d' ,..'

'c.!

�u'do Púttjer '.. "
. '"

I on" o e L�reml EugêmeJ:'Vlotor (B,runhijçfe
.

.

' . '. I. •

'. (M�lria) T-or..�
.

Mahnke) Schmackei e de
Rogério �oew�n " Fernando, filho <Je José I:ferbert (Anit�) aue-rger; e
,�nthla Sim.on�l,l'.Iha d8\ ,(yerOnlca) Bl"aiér' , bisneta, pelo lado paternoWlrmar ,(Maria "'Isalete). Dia 07 de ma.-ço de Rioard,o ,(rd,a) Bu'e�ger'WltkoWskl '.." :. . .. •

Ola JS de
...,

, 1 MarcelO, ",fllho. er. Ivo é, pelo matern9, d�-B�yn.o
. ma� ,

.

. (Beatr.iz) Volles
.

(Olga) Mahnke e Ida Zet-
S�� Marta, . �pOSthc:J�l Ola'08. março ter Schmöke!. O maninho
Sr. Antônio Pedri '.,' . M" 'folh

"

'

Si'&: Herthà'
.

'Héi'Ísther ,�. �c0'1,,' f o.; de Oarlos Andreas, tiQs e prinio�.·a-
Marqyardt� 'errf J.dihvflf

. 'a(�dellY) ma§�� T1',".'·,
rém, claro, dos 'pais, avós

Srt M
w.Y-' é ·bisavós corujas são. 10-

8.
.

arty Hasse. . Marcos, filho de isidoro d i

tsr,scwhlLsoffen c�,_b'a,jr;;. ,
.....

, '(R-osa'111�"L"lpr'ln"'s'''''I' .1\: I
o sorr sos· pela ch�gada

II
.. - . !I, K da "fofinh�'�, E .. � coluna,

o r .

-

.

- .

Letrcià "filha' de Eraldo leliz també.m, f� o regis-Sr. Mál;lri C?és.�r. R8du�n,z . ('Reg' in.�)' Pacle.lío .,,,, "',1'
t d'

, .

d
Sra._._·PàUla �,u�,� StEij;;··'': Ar..ser'mJfo-"fl·-{,h'·",·"'d· , "'JÓ"S' z.

ro, IFlgm Q c.(Jmprimen-.

feln,'no Pa'ragrJ'at.J" --- .. '� .,� .J� .11!.r _', �':.,',,:�. ,tos à peq",el)a Viviâ" e ta-·
S lo. '•., •

M.'.....·· (Craudete) Oliveira . , miliares,
. . .

ra. marlà ullnler'HOI-· -M'"'i'
. '" ,;, .",' "

.

, .. ,

'Ier
. .c. ..", • _ a�ço�.. �,Iho de ..W�I�ê- **

M'&'",,' CL...· k'c:
mAr (Mana) Krt�eger '

. {.

'L.CI'�ilr'aR lZei�'
�, _ ... - Dla'10 cfe'nIarÇó' ..'" Pedro Paulo RebeUo, do

DI.�:de�=-
- -" . .;. � I.

�iogo;:'�lh? q$.j�Sé (A��: Lions Clube· ItajaJ-Sul foi
_ •._.r- I ) B·tt rt

' lançado oandidato a can-

Sr. Alfredo Janase.r' _ .. �. g �a I :encp'�. ,- �. dldato à Govemadorla do

Fr�nkfrn FlsChéf l' .,:" �4 ",��)n�a������gp (�Oé" Distrito l-10, em substltui-
Sr. Rt�of:)érto 'Béhlr�g':, 'Hemerson,''fifho.de'Her- çlo a JOIo l6clo da Cos-
Sra. �IseteVeloso RoS'a "

mes1Màrflj'Ranimatui . ta: qu�nao da .lIIa. Con-
. Leomda K. Sasse ,�"' . ver_1çlo do Conselho Dis-

�:��d;I1Jc�:é��:e; �

.

;;;_:,l,,,.�:!:í�����' ;alde- !���r���������mn�:�:d���
.Dla'25 de março

.
mar (Claudete)' Pince- - reuni�do 'aproximademen-

·

" Sr�; João Clá,udlo 8-taga 21�9.�er ':' :::1.:;' ,-;.'!(','; ! ': te qumhentas pe,s�oas.
Sr. ttineu Boí"nMhausen �''MárcdS� 'fllhó'de Walde-

-'-

·

'. 8ra.-�Norma;IMüfler SIlva ,> màrl (AlidarGarola'"
., I , ":; , .1; ,

1 .**
. � Sr. Manoel da'�Uva" -� o;; And'erSori� fllhotde Oaoar ;�lia.· '!�H;�íi�n':::, '; .� c' �

, �'doM:' '�I� came-, .

'(Ffótítilda)l"Moretti � .

'''peatrini:' ,- r;r ,,-;, ".,. ""ni"" "
.

II
·

. S�. vatério1<az�JlSki;�. .;�1..',.. "

RbsanEtS.sse .'. I;' " 'Francisleiné;- fith�, de,

�nJljtlf.a"CIIUdia dos. ú ,llluI%1 (h1atiaFRCHJas�t· .

ga UCII • ;'t." .' : Marta, fUha . de- Sandro
Dia 28 ctelllWt..,.f: . ,; � . c t!\fa) 'MJllnitz '

I .

Sra:Paula Mey'de:8ou- 'Vivian, fUha,.'de, Irineu
za, no Rio de JanefrQ '.

'tR
" .'

.

ir'
, ·Sr. 'Sebastião 'Silva'

,-
. \ 08Bne' Bea iz, Sc�

S tI
'. 'm6Ckel) "Buerger'-' ��I'.,' A

ra.'Ani Ei MueUerr• ,- ;(. ,:'j Jeanl-;--ftJba dEi iticliEl'es
Sr. lufada' Sffvâ· . , .. 1 1Í"(lvene) PibbiAini" .2{'� ..

DIa 21. ma,ço .1-., o , -::>.L" ,
,

•

'

.: '.
José Antônio Brunner.,. , Dia 1,4 de' :ma- , . _ ,_ r

. ne{Paraná, .
.r-

,..

.

Crlstlane, filha· de Ma'u·
·

'

Sra. rrene; esposá dev' ro" (Erondirita) Berr� , ...
,

sr'� Röflno Jankoskt � ... '; ,. Gérson, '"he,' de Luiz
,
Srfa.' ElisAngelà- Fodi':' - ..

(Mãnza)'S{einmábhltr' .�.

.' 'Sra � Çeéflia S. tunelli'" .; Ola 1'S:de;rnàrço, Stá:' Ac:fetaidei(aofetTn'::�< '-H.eiíriq'ue� filho
.

�e 'M�:'- �Ii'o, 'KQster� � ..... ,.... '.. I ' I

.

'''Os nósses -cumprimen )loel T!,erezà) Soares "

tos' aos àniversariãrites": ,,' .'_-_"'_'-.......-.---_

, .Kjquin'..felrin daBr
.• Al!x.iliadora .. d,as Se
nfiQ'. E'1íKl�)icks-oÀSE,

. .est.cr·cu�ndd :;'0 RIO
GraRWi"do sul,Atottlt'O 1u

rfstico, acorn�atfas�
lo" Pastor 'Ingó Pisk� e es

pÇ)sa. A salda deu-se ter

ça-feira e Já estãO de Te

gÍ'eS�º. 'N�) roteiro, visita
a' Canela, Gramado, Sio
Sebastião do Car (onde o

Pastor Piske_, exerceu' fun·
çõe$' täßgtosast,c São Leo

pOldo, Novo Hamburgo,
Portó Alegre e Caxias do
Suf. . Enflrri;"'uma semana

c:f'�,go�bsiqê$\a das qom
ta-feirinas\ da OASE', da
Comunidade Eva�gélica
Luterana de ..ar,aguá' do
sur.

'

**, ,.

'Os çlubes do Distrito
L-i0 preparam-se para a

Convenção Estaduái, de
10 a 12 de abril, em Brus

que. quando" será !lponta
do o novo Governador.

,

.

'." ** .

.............. ;..j

Dia dez de março, a his
tórla' "de.Jaraguá do sur
viu registrada

.

o primeiro
aniversário de falecimento
dá Sra. Helena Constança
Jourdãn Ruiz, a 'últlma 'fi
lha "iva até então do fun
dadór da cidade, Cel;'Emf
lio Carlos Jourdan ,

** :
.'

Calce e vlsta-.. melhor:
, Male

� .'

as
.-

:�:'.
.

ne�e=.c:.i:
S d d ,. ,auatro lojas para me

au a es Q�11f '- Ihor servir a'dl&trrità'cll-

G :v- .: J�p!9la, duas.. na Get6110

arteIhaiS" Vargas, uma na Mare-
'. ..,' chai Deodoro.�em .Jara-

-e:pelo telefone 72-1553' guà do sur e outra .,a
Restaurante·

.
,

. lua ,28 de Agosto. 2••171.
Ulaquerla

,. a

(Guaramlrlm).' '. .

PlzzerlalLaza.nha. ,,' ,CINDERELA"
1 '!Confeltarlil "J\."" -; , � a meI".r opçlo.-p_,a í.

·

GARTENHAUS - ,�� f?, • ,·.ASompru, d* "arlo.
· ßet,(IIlo,Vargas,' ,847 r r

· .! ", 5 i ,. ..- ...... 0, ;. "i,', ,··t·, .

'R�I�l��:A�enidà' .:':";"':\1
"d.

_."

.·�'��m;'os .ONS MOMENTOS _". " ... , Ilr

..
.." ·\t � :,;.,/' � )H, �!.-ti � i,; .:.... ',..,l",.. '··It, .. l ....'�Jr ��� ... _'.,: .E".., :

•

Present�!'com i6188 ,:'aiifttai fbtllS sugestõe�;

1
d��R�L�JOÄRI�'··'�VENII)A:"·<M�."'·�"I ·é':G.etlÍlio�� .i' \ J.,,) :;1, C r� li "'jL.-. � f ..... ... "'J, ii .�, .-/IS I

Vargas. ' ,ii,' ,li ,; ", '. ,., '( .' ." 1
,

\ • _." _>4 Zl ,." � 1.' '"

,

-'

:" �.'r,'I·,:r 'i ""::,' ,.._ ":(�' I .,.,. ' ...... � 'l' '(; ,'.� ..•.• " i,

C
.J, T�f)r�"n.. A...JOnlo· "psi .Gqnç._"e, ,

CRC-SC n.07.186- .... �. '" :!; ;'1
-.:, # I .

..' • ._�

Tê�'Cô�t:''(,1i,'nne -A•.�. öOnçalves
_ _.�' "'''''CR'Ö-SC n.Ci 7.63ä-

'- ,

ContabFiidáde ..:.;, Recü;sös' FiscaiS
'-

e Admi

nistrativos.- .
Serví.ços de Mar-cäs e' Patentes ..;...

Legislação Tra19alhist-a e' Previd,ência Social �--
. e Servlçoa.Aér.eos VARIG. ,." .: ." <

.,

....
DesdeA944.a ,serviço ,d'o. progress.o de Jarsguá .-:-1do Sul - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - ....

'

TelefOne 72-0091. .

'
.

\
•

�:,' ..
1'

,

.
C"

- •
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biênio 79/80
Qizend'o ser um as,:,

'
,,,

sunto "muito complexo"
más tendo em vista a
sua ímpertêncta,

'

c-de
putado Wilson Floriani
leu, na .Assembléla, um

extenso�relat6rio sobre
Ed ital 11.853 de11.03.1981 dade, 'filha de Alan Sasse as realizações da Se-
Ivo Haroldo Zeh e Sandra e de Eltrida Eichstaedt cretarla da Educação
Aparecida Mauerberg Sasse.,' ho biênio 79180, fome-

Ele, brasileira, solteiro, Edita111.859 de 1'6.03.1981 cendo dados dos diver-
mecânioo, natural d'e Ja-, Alam Ogir Soare.é' 'sos setores sob a res-
raguá do Sul, domiciliado Josiane Lopes de Amorim 'ponsabilidad!e daquela
e resldente na Rua J01n- Ele, brasileiro, solteiro Pasta. r

'

ville, nesta cidade, filho de 'escriturário, natural' dé Destacou 'a insfitui",
Haroldo Zeh e de Ema Curitiba, Paraná; d'om.lel- ção' 'do ,.íp6�de-g�z" e

I I'yfoeglich ZE]lh. 'Ela, brasí- liadb e residente em Ourl- do "p6:-de.":l11ess;", 8
leira, solteira, secretãrta; 'tiba-Paraná, filho'de José realização :, id�

,

eoncur-
, naturalde Jaraguá do Sul, Ogir Soares e Zulmira Fer- soe .de ac��s,(),' b.enefi-domiciliada e residente na feira Soares. Ela, hrasilei- eiando 3.235 professo-
Rua Rodolfo Hutenuessler. ra, solteira, do lar, natu- res, dos 3,.513 ínscrttos,
nesta cidade, filha de �osé ral de Rio Negro, Paraná, o Concurso Públioo de
Carlos ,Mauerberg" fal!3ci- domiciliada e resldente In,g'resso para a Carrei-

- dó e de 'tV1aria dá Silva,Ma- em Ilha da Figueira, nes- ra do ,Magistéri,o, com

uerberg. te distrito, filha de Edgai( 6.589 aprovados, dos
Edita111.854 de 11.0�.1981 Lopes de Amorim e,lgnez 9.254 oandidaJtQ�, t�ndo
Márcio Sandro Becker e CalValhô de 'Amorim. ingressado 5.1'45, 'pro-
Anita Mass Edit� 11.860 de 16.03.1981 fessores, com 1.444
Ele, brasileiro, solteiro: Romeu'CiPriano e

'

candidatos excedentes,
industriário, natural d'e Ja- Carmem Lúcia Coelho 1 .444 candldatos sxce-
raguá do Sul, domiciliado EI,e, brasileiro, solteiro dentes.
e residente na Rua Venan- servente, natural de Jara- Aihda no que 'se refe-
cio da Silva Porto, nesta gl!lá do Sul, domiciliado e. re aos benefrcios aos
cidade, �ilho de Edgar Be- resid'emte em Nereu Ra-, :>rófessores destacou
cker, falecido e Ivone Kam- mos, neste distrita, 'fil'l;Jo os aumentos salarlals
ke Becker. Ela, brasileira, de ManoeF Ciprrano e Ma.- que, permitirão que em

solteira, auxiliar de escri- ria Bemto. Ela, brasileira, maio' 'de 1981 o pmfes-
tórip, nafural de JaragU'á solteira, do lar, nattJral de sor hfvel PF-7 passe a
do Sül, domiciliada e resl- Sider6pol-is, neste ;Estado, perceber um salário su-
demte na Rua José Bauer, domiciliada ,e residente perior à Cr$ 17 miL Um
nesta cidade-; filha de em Nereu Ramos, neste' profe�sorPF-17 rêcebe-

'

'He,inz Maas e Cely Grütz;- distrito, filha de Joaquim rá Cr$ 54' mil, em r.egi-
macher Maas. Vidal Coelho, falecido e me de 40 hOírras sema-
Edita111.855 de 11.03.198� Sebastiana Ribeiro ,Co·e-, nais.
Celso Luiz 'Borges e lho. Q,uai'i1to .ao ano letivo
Muia JFatima Seider Edital 11.861 de 16.03,1981 recém-iniciàdO "disse.

Ele, bl!asiieiro, ,solteiro, Durval Marcatto Junior ,e q.ue foram exclufdas as

industriário, ,naturál d,e Cleunice Iniz, FritZke / aulas, aos sábado�. mas
Fon�oura_XÇlVier, Rio Gran- Ele, brasileiro, solteiro, oom, ativid'ade$ p�ua, os
die 'do�SI:lI:

"

aõmieiliado e eng,enheiro -Civil, 'nâtural professor�s, e
-

corpo
reside",te:. na Rua Irmão 'de Jaraguá do Sul, 'domí- técnico administrativo,
,lea�ro;- ;",esta cidade� fi- ciliado e residente ,na Rua a sere,nl' estabelecidas
lho Q$..J-Qß.é �org_es ,e Ota- Marechal Deodoro, nesta 'pelas ,tJnidades de. Co-

, , �", " -' r"
, " ,Iina de Souza:Sorges. EJ$, cidade, f�l�o d�, .D�rval .

ordénªção ,Regional de
SERVI'COS -D,E; RETta0ltSGAVlADEIRAS E, TRATO� , : br;a�ileira, solteira!, indus- Marcatto, e ,Jut-ta Bre!t��a�pt, Edlllcaçãp.',:·"
RES DE E�'f\E���':':,.�l� "Q'." :'"

qf �,I,��".���,�,�:;"c' ��������J�;,:I c::�:när:n�� .ã���_��\'"
'

�tife.���g},
, 'Sul, domiciliada e resid'ert- p�r��ga;,�À��te �sta��� d�- ção distrit>i.öuJ : 3�2 I,i-

,

.. , ,te na., Rua,lrmão Leandro" ffi.lcillada e reslden�e em vros aos alur.'los caren-
,

,nes,ta cidade, filha de Fer-' FIQrianópolis, neste Esta-
.

tes estando� distribuin
nando

.

Seider e Alda do, filma d:é fleinz ,Fr.itzke" do 'também mater;i'al es
'Stamm Seider. e stni Thiesen Fritzke.

,,' . colar bÍisic,O. Ao todo,
Edital 11-.856 de' 1t.03.1981 Edhal 1:1':862 de 17.0�.\981, , ,existem "846.520 alunos
Sebastião Nunes Paz e Almir Vi.éira c(a RGSa e

.
..' distlibuídos em 8; 323

Maria Goreti MachadO' llse M'ar:got !Krause _ ,estabelecin:íentos,d&,�n-
Ele, brasileiro, solteiro ,Éle, bras.i,leiro, solte.ir0. siÁó �'o Estado.

industr.iário, natural de, cOFltador; '!latura,l. d.e. Jalia- '. Ne que· se
.

refete ' 'à
São 'Domingos, neste Es- guá do Sul, domiCiliado e rede f[sica escolar, a

,

tadQ, domiciHado e resi'- residente na Rua Walter Secretaria da Educação
dente na Rua Walter Mar- Marquardt; riesta cid��é,' está desenvolvendo o

quardt, nesta cidade, ti- filho de Flôrduard� ylelra
'

p(rójeto de çonstruções,
lho de Urbano Paz e Zul- da Rosa e OUlda Vieira d'a reformas substituiçõe�
mira' Nunes Paz: Ela, bra- RQsa. Ela, brasrteira, sol- e ampli�çõeS d'e pré-
si.leilra, solteira, costureira teira, iFldustriáJi'ia, natur�1 dios escolar.es, estando

. natural de LuiS Alves, nes- de Jal1aguá do Sul, doml- prevista a aplicaç_ão de
,

te Estad'à, ' domiciliada e ci.liad� e residente ,n� Rua I'mais .9r$ ,580 ffi!ilhõe�:
residente na Rua Henri- RIO Branco, nesta Cidade" em 1981. Ate agora Ja
que Marquardt, nest� ci- filha de'Adalberto Krause

. faram cons,truídaS 1.033
dade, filha de Artur Ma- e Maria Richter Krause, unidades novas, en-

choado e Catharina SChmhz Edital 11.863 de 17.03.1981 quanto 599 escolas fo-
Machado. João Carvalho de Souza e

ram ou estão senGta re-

Edita111.857 de 11.03.1981 Alice Hass
� formâdas.

Adalbert ,HaroJd Erdmann Ele,' ,brasileiro, viúvo, Entr.e outros dados,
e Márcia Madize Pedrotti pedreirQ, natural de' I��- citou a cónstrüção do

Ele, blíasil,ei�o, solteirO, ,rl:Ji, neste �stado, d'0ml?l- prédio -.'d,a Fundação'
o.perário, natural de Coru- liado e reSidente em ;jo- Catarinense de E:dwca-
pá, ,neste Estado, domici- inville, neste Estâdo., fitho çãó é'special, ª' distri-
liado e residente na Rua de Antonio de Sousa e buição de 2.182 bólsas
JoinviHe, nesta cidade ci- Ana Carvalho dê' ,'Sousa.

_

de estüdo 'para ô ensino
dade, filhO; de Harold Erd- Ela, brasileira, soneira, do de 1.0 g,rau; 18.446 pa
mann e Frida Erdmann . lar, natural ,de Jaraguá Eio, ra 0 2.9 grau; 2.691 pa
Ela, brasHeirá, solteira, 0- Sul, domicil>iada e re�id,en-, ra 03.° gral!J;, 2.861 pa
'perária, natural de Jara- te na Rua Epitácio Pesso3.,·

, ra o ensino especial e

guá do Sul, domiciliada e nesta cidad�, filha de WjI-,,,' 265 bolsas d'e traba.lho,
I'esid,ente em Nereu Ra· Iy Henrique Augusto Hass além da oompra de ...
mos, !\leste distrito, filha e Iris Heinert Hass. 3.581 vàgàs 'para o en:" I

•

de Caetano Pedrotti e :de Edita111.864 de 17.03.1981 sino de 1.0 grau em es- O comparsa pega o dinl1.eiro da "ftima, o seu, é
Tereza Tissi Pedrotti\. , Helmuth Wagén1mecht Fi- tabelecimentos da rede enrola tud,o num .Ienço. 'Rapidamente, sem que a vrti-·
Edital 11.858 äe 13.03.1981 lho e Renilda Koroll pârticular de ensino. ma perceba, troca o lenço onde está o dinheiro -por

. Adamir José BaisaneIli e Ele, brasileiro, solteiro, I outro previamente pr.eparado. A vftima não espera
Magali Sasse '. ope�árió, natural. de Jara- Ed'ital, 11.865 de-18.03.1981 mais. Vai rapidamente _até a: primeira esquina; depois
Ele; brasileiro, solteiro, guá do Sill, domiciliado e- C6'pia recebida do c-art6rio �ai correndo.

mecânico, natural de Ja- residente em ,Ilha da Fi- de Registro Civil de Join

l1aguá do Sul, domicil'iado gueira, neste distl1ito, filho ville,' nestEt' Estado.
e residente na Rua Mari- ,de Helmuth Wagenknecht Alcemlr Zinke '.
na Frutuoso, .nesta cidade, e çle Alida' Gruetzmacliler Valéria Fodl
filho de Martim BalsSnelli Wagenknecht . Ela, brasi- Ele, brasileiro, solteiro,
e de Alice Bassani Balsa- leIra, solteiJi'a, oper.ãria, na- auxiliar ,de escritór10, natu
nelU. Ela, brasiJ,eir;a, sol-, tural de Jaraguá do Sul, ral de Jaraguá do Sul, do-
leira,

-

balconista, natlilral damiciliada,e residente em miciliado ê residente. em O Ministério do Interior,
de Jaraguá do Sul, domi- Itapocuzinho, neste distri: Joinville, neste Estado, fi.., através da Süperintendên
cUiada e residente na Rua 'to, filha de Alfredo Koro" lho de Alfredo Frederi�o eia da<:..iPna Franca de
Jorge Lacer-da, nesta ci- e Irene Lange Koml.l. Ricardo, Zinke 'e de Herta Manaui:� SUFRAMA, au-
,

.
•

Gorisch Zinke. Ela; brasi- torizou a ·Moto Honda da
, e' para' que chegl:l� aó conhecimento de todos, leira, solteira,' industriárià, , AmazÔnia a fabricar moto.,.

maRdei passar o presente Edital, que ser4 p:ublicado natural de Jaraguá do Sul, J

'ó,clet� movid.as a 'lI"cool', ,

pela imprensa e em car1órle, onde será afixada- du- domlçiliada e' residente numa fonna de juntar-se
rante 15 dlas. ,

.

' nesta �rct�'e, 'ffl'Há de Af- 'ao esforço do Governo Fe- A fabricação das primei-
Se algué.m sàuber. de algum irftpediniênto,,:a'cuse:·"'tonso'Fodi ê Láurä 'Walz deral l'ha" economia:/ de r�s'Ú��d�� ter,

.

�9,'parâ os finsJegais:\; -,AOFICIAL. '.

....

'

FoqL· _.
. ;:-Combustíveis. :0 ;pt&jeto. . amda estel:1-no. ..

.. , �:D,ITÀL DE LOCAÇAO

'A. �dm[nistta:��,<?� d� �ináSio de 'Esportes Ar
thtJr tV1uUef, desta' Cidade, comunica: aos inter.es
sadoe' ne locaçâo'para, exploração comercial da
cantina do supraci,taCio prediO .pele prazo de 1
,ano mediante contrato' de 'pagamento,mensàt de
8l1:1guel, que as propostas deverão :ser apresenta
das à 19a. UCRE/DIFID - Avenida. G,etúlio Var
gas; 100,' até o préxlrao dia 15:04.81, em sobre
carta e envelope fechado.

Comunica,.outrossJm, que a lanálise das pro
. postas será feita pessoalmente entre os inferes

,

sados e a admfnlsração do Ginásio em data e

IQcal que serão comunlcados aos lntereasades.

Jaraguá do Sul! 12, de març6 de 1981.

MUFULLO BARRETO DE AZEVEDO
Chefe DIF,ID./,19a UCRE

AMPLIAMOS NOSSAS INSTALAÇG>ES PARA

AT�NDE-Ld MELHOR, .,

.Funilaria J�á.
". :

,

,
,

Rua Felipe Sd1micft, 279 - Fone 72-0448

..

;TeFFa,looageHl
.:.', ,:', �_Vargas

Tubos' Stä.' :

Helena'.

":' r.',
' ,

Rua �!linvllle, 101'6� Fon� 72-1101
�;

.

,
'

"
.

' A segurança da sua compra ou da sua ven
.' da, uma garantia' segura de Investimento.

,

,

' Se, você quer comprar'ou vender um ImeS
',' vel, ,pr:()Cllre a EMPREENDIMENTOS IMOBILIA.
RIOS MARCATTO LTOA.

' ,

"EmpreendimenloS ImobUiárhJs
MarcaDo Ltda�

,

Av. Ma!. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166
JARAGUÁ DO SUL - sc .'

I

Construtora Seria LIda.
CONS1AUÇAO CML; ENGENHARIA E S

COM!RCIQ DE. MATERIAL
\ - DE CONStln,çAO.

Rua João Picolll, 94 - Edit. Carlos Spézla
Telefone: 72..0214 '

STA. CATARINA

Dia 11 de marçÓ
OUo Müller:' com 83 a
filO�, neste.

de da Luz, com 55 anos.
\

Dia 14 d�e março
Guilherme M. Schwartz
com 26 anos, nesta.

Dia 13 de março J
,Fides Wilhelm Rudolt
G,l:Jtz, em Ribeirão Gran-

Dia 17 de m,arço
Angeh� Plebani do Nas
cimento, com ,87 anos,
na Ilha da Figueira.

'f

-1919
\

1'981.
"CORREIO' DO POVO" - '63 ANOS.,

QUALIDADE SUPI=RIO� PARA QUEM EXIGE
o..MELHOR ..

,

•
Estamos trabalhando há 63 'anos. Procur,an-

ao levar adiante o ideal e a obr.a dos' que· nos
'precederam.

.

Sr. ,&s$inanté: renove fi sua 'aiSSinafura. Ela

ser� i�p0rlii_Q�a!.� .(:xmtinuidade.�� Clrculação qp
mal,S '�ntigo ,s�manário' de Santa: Catiß.;riná.

. "

,"·;t ,"

- ....._-

8.EMANADE21 A27DE"MARCO.DE 19ê1

o. Ál:lr,ea Müller Grubba, Oficial do Regisfro Oivll do ,

1.0 Distrito da Comarca de JaragiJá do Sul; Estado de
, Santa Catarina� Br.asfl. /

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

.
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.
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"

Sesi ,dá i�:tremameD:lo"�à}Jorien-
'" tadoras de Clubes c ' de Mães

O Departamento Regipnal. do SI;SI da Santa
Catarina •. através ,de seu' Serviço $ocial; 'iniciou
segunda-:-feira, dla 16, e� Flo'rian6p�lis, um '!'rei-'
namento para Orientadoras de CII!lb'es de- Maes.
O treinamento está sendo realizado' em duas eta- .

pas: a prlrnelre aCQnteceu RaS .dl·as;t6:e 17"reu�
níndo represenfantes das Agênciàs

'

ao S'ESI. d�'
Brwsque, Bluinenau, Itajar, JÇ>'il'lyil,le, 'Jaraguá" do

, Sul, São Bento do SuJ, Rio 'Negrinlilo, 'Flar.iart6-
polis e canoínhas.

. .

'�

Já a'segl:lnda etapa terá lugar nos próxlmos
dias 25 'e: 26, atingindo 'as AgêA�ias das cidades

'

de Lages, Rio do Sul, Caçador, Tubarão, 'Criciú-
ma, Porto União .e Lauro Mülle,r.

.

,

O treinamento tem por objetivo capaöltar as

orientadoras a fim de possibilitar que ás mesmas

.atuem nos Cll:lbes de Mães organizados pelo SI:
SI; promover a, 'entrosameRto 'entre, orientad'oras
e, conseqeentemente, facilitar o Intercâmbio de

experíêncláé: properclonar o conhecimento das
,

atividades teóricaS e práticas e discutir as á�rib'ui-
ções das orientadoras.

'

- A Irealizaç�? deste treinamento aten"derá di
retamente 35, orientadoras e, Ihdlretamente, uma

média de 2.500 mães, 'espalhadas .por 16 cida
des.'

Empregador rural deverá recolher
. eontríbuíções.até 31/03 ,

..

,O lAPAS - I'nstituto de recebido pelo emplie�ador
Administração Financeira rural, na comeircialização
da Previdência e Assis- de sêus " produ�os, r.e,lati
tincla . Sociál ........ lembra vo a atividade: do e�r
aos Empregadores RtJr-aiS,:' 'ciO- civil corr�pC1>,ndente.
que o prazo para recolhi- Para a apuraçãÇ> do valor
mento de suas contribu,i- da. produç-ãa . mral"

'

tama-
'

ções previdenciárias ,�er- '-se· por bas;e, os, se\�u.il\1tes
mina no Ipr6ximo, dia 31 elementos;"aLO, "tQtßI�<;I'os
de ,março .. O'. recqlhin,en- preços .ou, .�_9S llftlpre$ ';p:os
to da cOr.ltribuição. será prOdutos r:urais ,que seNiu;
feito nas agências 'baltc,�- . de base para o recolhi-'
rias através da guia pe ,menta nCi) ��ei'crc'ie;, na
recolhimento� GR�6"que.- oontribuíção de 2%, devi
deve,rá ser obtidà nas Re--, ". da pelo adquirente' d6s"

presentações Locais',dö . , produtos rI!I'rais oU' peio
INPS. i" "próprio empregadór rural �

b� O valor que servil! de
base 'para .o cál�1:I10 do

·lmJi)est.o sobre aíificulação
de Mercadorias � tCM,
no pedeQo, -relativo: à, �n·
tribuição, anual; ç). O valor
da" produção consignado
da Declaração de' Remdi
l)1ento� ipara

.

f�ln's ele Im
pasto 'de'Rer:ldá.

.'

j. �.' -' ,,' .. �',

O valor destimado a ser-

vir de base para b' cálculo
dá cont�ibuiçãö devida pe
lo segliradÇ> não, pode seYl
inferior à doze, nem supe
rior à' cento e vinte vezes'

o maior salário mfnimo \fi,�
,

génte no PaIs..
'

•

o QUE .RECOLHER
..
,

Esclarecem os técnicos
do Institute 'quI:). ,a flçnttri-·'
buição..clo empre.gaelQ[ r,u
ral, de' acordo. com Q'Re
g.ulamer:ito do Custeio. da
Previdência SQ_cia,l, é bas.
talllte: específica. Na GR
-6, deve .ser", dle,pla�ado
1,2% do val'or da produção
rural ,d,o ano

( anteriQr e,
0,6% ,soljJre o valor da par
te da proprieça�e, manti
da sem .cultivo.

O valor da praduç,ãa ru

.
ral d'o ,ano anteriorcor.,r.es
ponde ao montante brut�

Os famosos', contos" vigaristas
(II)

o eonto do paco' precis� €f'e muita comtersa pa
ra eflganar a vrtima. Consiste numa, abordagE)m de
um home,m vestido modestamente, a '.algum i:le melhor
aparência. Pergunta:

, ., ....

, ..- Moço, o senhor conhece o dr. josé?, Vim 'aqui
par.a enfregar ,este pacote a ele e não sei _qnqe mora.

.

Assim que �caba de falar, surge outro, ,pe·rsona
gern em cena, é o companheiro, d� vigarista, que vi�
nha passando "por acaso". Intere�sa-se pelo caso,

l faz perguntas' e acaba dizend'o que conhece er dr. J.o
sé. Humildemente, o homem mostra o !pacote �onde
notas dá mil cruzeiros estão à vista. O homem fica'
aflito. Não pode demorar muito, pois "precisá vOlta.r
parà casa:. Solicita, 'então, que um dos. doiS "leve' ào
doutor José. A vrtima, à vIsta do dinheiro fácil, sér:r;l:" .

pre concorda mostran�o qU,e tem dInheiro suficiénte
no bolso e não precisa do outro.

� .

Ar resolve abri.r o lenço. Só Ipapel velho.
,
Foi o qúe escreveu Sophia Wainer. '

Agora ,at� motocicletas' a álcool
foi �provado pela Secreta
riá de Tecnologia Indus·
trial, da Ministêri& da In
dtlstrla e Comérsio, para
adaptação dos modeles
CG 125 e CG 400 ao 41-'
cool.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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•• , � RELATÓRIO DA ADMlNlSTRAÇAO .... " I.'

piezacloS .� ·AcIoni.tas,·· . , �' , . .te virgula oito: por�)'7do.....cap1tat.8OClat. .m6dfo_I....� .dtJ P.M8ß'I.��mt. .1'"��JI����oqbou... �.$O- _êe'ntof sobre o 1lléiö\do
Ém .ieiçao H 'cIIepcMI� vIgente8. 8IIbmeI8mOa .à_l(� gr.llzado. e 9�,6%' (npvenIa e cinco virgula ..f. por ce.rt- c� AR6idma, dentro-.,� .I.egal& vigentes. 5.47r,707,83 (�, .mHh6es, I

qua� ,.�.�.......sã�"'õ·.8aJänvo �;,.�io.dol �o) do Patrim6n1O Uquldo.RJ6dio, exclui_ .,J1t8erYa pro- CAPITAL SOCIAL: Duranlenp. exerél*:f'ndo o �lal" .... m.,'�. __

e eete"'�'" �I; .....
lucroe ac:c_nuIacI08.�. dQ. resultado dÓ .xe,- .v.... da� ,éIÓ' .capital e do Lucro gerado. SOCIal registrado' eI�,mediante· 8Ub8çrfç6.. cht:Cr$ . çenlav�),� oe ����. ;clcfo .-c.tenionIIraçio da.ortgeM, • äpllcaç6es.de. �- PRODUÇAO E VENDA'Sfll'No periodo, a.· .. vendas líqui- 3,6.-000.000,PG (trliIIIl •• lrmllh6ee .l'(�eIros) para Finalizando,� 1I0III08 ���.,1l t;ctoaciareoâ� ão 1iUrCI0I0 fln.dcelro encerrado em 3.1, da. crescera,!, 447:"" (ciullltrocentoe e quere. e sete CrJ�107,"5.oo0,OO (cenlo: mllh64&, .Jtgzentos .,01., que, de umà ou.:.� fonna. ��...� ,�,c:or--._� de 1980,:iIcoinpanhado do parecer:'dos .por cento), a JH'8ÇGe.�. p..,. o próximo exerci- tenta,__� mil CIUZeI..,,) .. ,..,.....ntadQ por 80.285.000 cuç4c).408 � .. ,J»jeIIVoe., •• � ,,4 "'to, • " ••, ' "

�I� ..
-"
..-r , ••.i->, .... �"';" élO,edeede,ue:·ãs.!êondiç6esdemercaélo.o·permltam, (... ,mH..... duzeQtoe'.oitenta.� m1l)aÇÕ8S ."1 �.,," ,,".?-,!:i'!:1'''i1 I.c:": _

•

Ne; exercido ii.; ComO 'fruto •• eelorç08' é .pr.ogramas prevemos um 1nCren1enIo. sub.tanclal no faturamento. Qr�lJ:rIirla",� '27.000.oqo-- (vi..... e..... mQti6N) ele a� I,
.' H tttJ , ,,' nr'l .

dl.,I.�.
'dOe; ,�'Ö

...........,.
'

.

geral

daS.' finançaS] p.AT.
RIMONIO ,LlQOIDO� .�

CohIicle.rando.'
Ó c:ca�1 sOcI�1 preI.

erenciala sem dlfello·e roto, I'8SSMf6v." nominati-
. Jarap do Sul (SC), 10 de ��"f.!.�9�,

da ,ampreee, .aI6ni.de ,ampaa- leorg8IlIza9io.�nIaIratI: Jntegrallzado ele Cr$ 95.285.000,00 "(novente·. ctnco l1li-- V"·OU ao -PCN:tacior e,·vonIade do acionista, com valor .... _ ..

va, COII*CIaI • ele produçlo;" inocIIfIca9Io..da .Ilnba de ,Ih6es! c1u� :&�. �'.� mH·' cruzeltoe) • re- nimIíIIid'ä: Cr$ 1,00 (hum crUzeirofeada �ma,. das qual. DINIorta
prOduto8, ObtfVemoe'� .a1taln8nle. compeneaclo- servas� no fmal do exercfclo, depois da. de- 12.000.000 (doze mllh6ee) a 1nIegtaIIzar.'

,.
·, .. ·· ..

,p!I)RO· DONINI
-- -

..; acIIM meimo;.' ..,.ctatIYM'- malà.mlmiS-,�ç6es estatul6rlea, a evoIuçIo foi de 411%. DISTRIBUIÇlO DO RESULTADO,:, Ser6 propoela a eIa- WERNER SCHUSTER
tas, obt8ncIo uina 87,8'" (oitenta ..... ,FORMA JURIIj»ICA: r.�m �� G�,mU�a()a 2 trlbuJçlo .... , um cIIvIcIendq ._. 25" ("nte,' e cinco por WlGAND HASSE,-,

�
.

.,.... .

'-,- 1�'i,I: ;:;., .. 1' ---.-:=r.I' \
. ,_ - _... �. ","

.'. ,.
..

.,
..... ..:.. .. _

"

-._,��._..."",,-�
CIRCULANTE 203.51�.607,3:4 44.963.112,64'
DlaponIbilfdacIés' ,2tS591:323;6à I 'tj: 1'49'.730,46

. ., ,

r"" 'I'" «..

'r. 1; �
Bens' N�rrieratlosC . . ,; li .- 4't'7 :016,00 ,. 972.783,08'
Depósitos Banc.r-íi�ista ; <:'121�1íí�.307,61 5.176.947,38
Cl*IItoe 1·8Q. 356.839,97 34 . 488 . 285,04
Duplicatas a receber 144.975.171,73' 32.556.380;76
(;....,.).:Duplic. Descontadas ...... 34.336...11Z.:i' 17.316.464,80
(..:....) provo p/deved. duvido 4.371.889,02 976.691,42
Estoques 48.684.279,75 16.07&.689,26
BaRes c�\lhtculadas __ � 2.468�,20.1..0 _ .838.833,28
Depósitos a prazo fixo 4.031.026,04 820.000,00
Cheques .m cobrança 5.214.462,2& 907.244,67
Adiantamentos 11.644:344150 .. �1lf1M.19Tll01

Outras contas a recebEi' . 2.04ll3.pJ01,74 E� !;818i.4�128
D...,... do Exare. aegÚInte 1 . 5�7 : 443,11 �4.325.097,14
Juros s/emprést ,a apropriar 1.69'7.449,71"'10..4..325.097,1.4,

RE"A1!.IZÄVt!(.� U!JNGo.'PhAm�· '41S.1s8j7'TI? t<: 277 .41:r.18�
Êm.wattmo\f EIMról1rÜ' 'i 4'18.186l171 i�' 277 .�1l�8)

PERMÃNENTÊ-" -'

8(.444.283,67 "�n .891.'251;87'
lnvestlmentoe 3.210.138,19 2.956.064,99

.
, .

, PI!?Jc!P." ,!ol�!,ltár)�." , 7�9.!�gs,81 :' 7�1 . 1,�3,�1l
Parttclp. pllribent: Asolls 2.480.632,38: 2.424.881,41
IMOBILIZADO 81.238.145,48 28.935.192,88
Valor'Corrrgido'"; ;,. t·.. 92.(3117: 083,41 :.

48 � 1S3. 448,69
(-) Deprec. AC,umuladas 31.078.917,93 17.198.255,81

TOTAL lio .ATlVO � ',:
-

• 2ea.:416.02$,78� 77 ,��1 ::�8J,�q

�'( ,
'" r

Fornecedores 60.868.868,54 " 14.650.266,08
Instituições Flnancéir8fÍ ,"< I '.1;':85·1:'893;8b '�18�5"S::955,8a
Obrigações Sociais 2.999.171,41 1 �017.684,68
Obrigªç'O��..1:�lb�t�rJas , ;

, �716 .,g�,33� • �:..�95 � 078,4�
Representantes 1.089.467,B4 -.-

,ProY!�� i, ":'.,:' l.�, �. 2.�2�.874,�, � �í --;;r".:; ,-Provlslo pllmp. Ge Renda 17.288.436,00 -.-

, Dividendos a pagar 6.477�707,82 -.-

Coligadas e ContrOladoras 5.424.030,79 12.184.500,0.0
Diretores e Aclonlst�, '.1 ;.. . �;.: > J, c �;�:1�,�'l
Outros Valom li Pagar 155.496,90 478.$)79,99.
EXIGfVEL A L0Nft�(P�O _;7dS&·W,}!R... ilt ,�.1,3SA�
Instituições F!��!"M ni 7.867.427,3" I , �62• .509,ql)
Outros. Valores a Pagar

-

_ _

• J

632..4ÉI
PATRIMONIO LfQUIDO 146.408'�§6fN: 2EI;21i.94D:23
Cápftal SocIal:� 95.2� .•0(JQ,00-:�,oot!.00Jl.DQ.
Capital Social Subscrito 107.285 . 000,00 36.000.000,00

�-) Capital a Realizar 12.000.000,00
. R..... ele Capital 33.537.037,60 9.642.130,49

Res. C. Monet. CaP. Reallz. 33.380.624,26 6.692.839,40
Res. C. Monat. Ativo Imoblllz. 23.948,44 2.919.781,74
Res. Incentivos Flseals 89.337,00 -.';_ ,

[R�:I!A�.Ba.r.RlcàW8.:: I �.�ar,9G' vi���O.s0e,35
i:::. 17.588.325,11 1.828.524,54

Ré��'rva
•

Lé9ãl Pl ;: /1 <, '1.1'53.20Úf4 _._;_
,

Reserva p/Fundo de Resgate 2.4é4.9'éB,�2 '�".�'j'
,Res. 'Esp� p/A.um...c�P.'tal ." �3.96�:���;95 .. �.6�8.524,54
Prelulzoé Acuniàladoe ' ,.

-
.
....:.:.. r,

(20.994.714,80)
f'

.. ..
.

\ �·t5r· � ;\ I ;:,"',".�! � � -." .. ,...... � ••.
_

PreJulzo do Exerclcio _

.'

,""',- '(20. 99� . 714,80).

'T' TAL .ÓÔ 'pÀssíVdP:' : nl) ,. ,."., .-, " '·l.··�,t
• I 0" " : ',"1"',;) I', :.11:1'( C), -"." I " �i

r,,�." .'. c ," .� -,,' ,..: • :,

I')'1.' ., ,:,":t", < ..., tllltl· ',- .,.

.... �f·.( r'. ,of r�

(.,J
.. ��; ''_'''''I _

'

';>l. Úii1i)t· ! ' .. :."

'. ')
.

.;l�'.nr r '{:

Dlacrfmrnaolo .

..... ·..-.,-,'1
I

. � , "

Saldo em 3' .:1:2. 78 ""

Correçlo Morietárla
Aumentos de ,Capital. '

- Por SubscrlçAo R�"lz.·
...:.o. -Com Reservas e. Lucros
Prejurzos do Exercrclo
Saldo em 31.12.79
Correção Monetária \
AJuste$ de Ex. Anterlo(8S'
Transferência entre Contas

'I ,FoÍTrfaçlo 'CIe IR.$ettas,
AUIII8Iâe do CapItal

�pqr�bS•.._i!ada �

Lucro L . do •
"

.�I�;J I.
- Rese�a(ll8'g,* ti �

- Res. p/Fundo Resgate�
Res. Especial p/A. Co,pltal

Dlvldetndos Propostos
Saldo' em 31.12.80

• ri;",-, '

. '"

lo. I: "

�, .....( � 't. ...� ....... Iõ-f4i,

Balanço P.atrim.�l')ial EnG�rra(J,Q:', f=n.1: 'ª'-12�19a<;>.�. �j.�J'� .:l�1 v �_l'�l,'_!
� DEMONSTRATIVO DE' 'RESJlLTÁDOS....1 I

31.12J19· r.:,,:" n,3'·12,19 "�"
RECEITA OPERAC. BRUTA 354.843.722;51. 8íL�47 :314,42 ,I1

.

Veridas de produtos . 350.875:47.8,tl9' ,82.�.1t.181,62'f �,

Prefstação de Serviços 3.968.244,42' 21.6;.132,80
(-),.!mp..... j{I.9lC!:v!L.'t�O��!L .43. 361 ...A_!)7,22 9. 97!i. 071,90
(-) Devol. e Abatimentos 10.820.933,95 17.656.063,36
RECEITA OPER. LfaUIDA 300.661.331,34 54.916.179!16_. J. _' .. _. -1_"""11.. _.' ��.�.��_.�__�_

(-) Custo dos Prod••

,ServiVOJl:-\(ttt'lIÜ�S 162.737.001,14 51.619.762,78
LUCRO OPERAC.'ijEUTO 137.924.330,20 3.296.416,38
Despesas com Vend,as (28.817.936,26) (4.709.134,27)
Despesas Admlnistr�ivas 18.707.243;98) (10.334.484,44)
Despesas Trlbutárlrt$ (136 :539,78) (11 O" 6�0,29)
Depreciações n/lnQÍiJI- It) �,tHl'3It .rr�""fi-� '"

-��,)JI�. <pJlsJ9 .
i. ",:-.-;. I .J' ��'

,(27s:8oó,nr
iJ?,esp�'�pancel� (19(�••�7.Q8) �6.J7?;'99OiZ11 "

(tk��lt� Flna�lras 4'.7�6.�60,93"� lf.056.91Ó,89'
LUCRO OPERACION�L 75.628.33�,23 (27.�50.:.!..62,71)
(+) Receitas n/0PEtaclonals 785

.. ;:888�SO't 5.425.076,39'
(-) Desp.esll$ n/Op.erac, (2.123.897,52)' .-:' r...::..�
·Cot. Monet.· do Bal�nço (3.233 . 842,40)

.

1.430. 971 ;52'- -I

LUCRO Lfa. ANTES DO I.R. 71.-036.259,81" (20,�. 714:80)' �

, (-,) "Rröv. p/lmp. d� Renda 17.288.436,0(,
.

-.__:
•

LUCRO LrO. APóS ,J1 I.R. 53 .]47; 8�,�; � (�q:�994. 7,14,69>
'

Lucro pot Açlo .;..
.

�1 . '

;r; �j. Jf j �� <,. '� .

�.. l

"." ':fl
_

....

.",' DiMON&.YRAÇAO DOS t.tJCROS'E""olf
�EJ�OS' AOUMULAD�"" (� I:; - ,"

{ •

r. r'" 1
." 'f '.' ���I' ......

• � .. t ,�. • 't 31.12.80
"

31.12.78 -,.
�LDO INfCIO DO �RrODO (20.994.714,80) -.-."
'�M.enet. Saldo iniCiai (9.689.075,88) -.-

Saldo Iniciai Corrl®lo (30.663,. 7OO,68} .-;-�-.< _ \�� .,... ·(''f''','''r· 1 it'� 's" �

• L�r:o Uq. do Exe,,!, 53�T47..à23i61 (20.9S4.714,80)
... n',; '"�, ..ot<"- ., _; i- r� 'h; .. , I� .. l�Compensaçlo do �jurzo (30:683:79�,�8)� ,-.'7"' '. .

·DeatlnaçIo do Lucib '
' ,. .' ..,,, " " ....

.
:"' AJservà Ugal f1 (1; 1$ã'.i2ôÍt 64)'

- ·l ;';' :....!:.!:_1. i'
.:L.. .'. ,., ' 1"1 • """ t" -

Reserva p/Fundo "'fit' Resgate (2.:464.1168,5�) , :...;-
.

Res. �spec, p/AUI'ft. Caplt. (1�:9�â:'�P",
(

,,�.:\í " .:
'

Dividendos PropoStos (5.479.·,,· I,�._ I

SALDO ,FINAL DO �ERfODO . -: ,:-:i'( � "" (i9.9���1-4:�0�
.

r DEMON�;RAÇAO D��kO����NS E
APLI�Ç6ES DE!:RECURSOS , ('1;: d,;",

) .
3:t1�::: ';'·f�· 31.12.�'- ,.� < •

1," ()IlIG��S DE REpURSOS 138.892.911,46 (4:363.018,75)
� Lucro -Llq. do Exercrcio 53:J747 .2123:61:: (20.994.7"14,&0)
Depreclações�

�

4.536.214,81 2.250.137,18
Cer. MOA. do Balanço 3.233.842,40 (1.430 . 971,52)
Integrallzaçlo do Capital 59.285.000,00 15.000.000,00
Formaçlo de Reservas..... 89.337,00 -.- 'I i'
Aum. ex��er i� PR9i�' 7.él>'�294,84;: r 262'.,500190 i
Baixa de Dlrelt� Atlvo,lrnob. 9.137.641,'15 �f 550.�,39 . ,

_Bai>Ç�.�, �e< Investimentos 1.258.917,05
2 .. APLlCAçoeS ,�E;RE- r',� � .. ",.

-

CURf?9S' : ,0 '.' 43-:SS2.00é,53 2.230.492,92','
-

Aquls. Direitos AtlV9 Imó-
bllizado

p

•

31 :8tf.1)90,�8 ':1.3;!7 :874,{I�'
·

Aqulslç�o de Inv�tlm. , 30? 735,84'.... 71S. 252,09
Alim. Rea,lIzável �, Pr!lZ0 13�. 726,�9' 187�3f$�,85
Dividendos Propostos' 5 ;."4.,.,,707,82, -

':-.-.
AJqstes de,E��.,.AntElrfores 8:281.74$,9tJ'� '-.-

3. AUMENlTO DO CÄPI-
'

, ' .. '" . '.

. ,
, ,� I \ ..

TAL CIRe. LfâulDO 95.040'.164,93 (8.593.51,�87).-�. ,,'. ,r.. ;..- -I" ... ","'-
..

DEM�O Do-'CAPI'Í'AL .

.

. CIRCUUtnE LIQUIDO

31.12.80 31.12.79
�•• I� l 158.&50.494,70 .... 9.38lf.379,89

.. 63.509.529,77 15'.977.891,56'
95.040.964,93 . (6'.593�5H,67)

,
- ,

Ativo Clrcutant�"
Passivo ClrClJlan�

Capital Clrcul. LIquido,
"

.1

1 t, N9:rAS EXPLICATIVAS,AS DEMONSTRAÇ{)ES FINANCEIRAS
j
.'
•

.. '�
, ,,f. ii "

•
• 1 � .� �

NOTA 01"'_ RESUMO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS .

� "\\ ."..�.I' � f. r...."...,

, .

. a) Apresentaçio 'das demonstra-

Ç6es fll.nceI....
As demonstraçqes foram pre
paradas com base nos crité-
rios estabelecidos pela Lei ...

"Ö:404n6;"que dispõe sobre

� Sociedades por Ações e

atos leqais. posteriores. ,

'I �.

siçAo, atualizados
mente.

monetaria·
'

t

"'",e. f)-.�IJV�_I���.u ,' ";"� '<

O ativo Imobili:z;ado" é ' depre-
ciado j:)êlo tn'Mödo IlJiear; com

,base nas taxas permitidas pel�
legisl ção vigente.

, ( �: i ,. l'
..... b) .Correçiö' llionetãria
'.' As contas do ativo permanente

, '-e (Jo :patriinoni9 liquido sio
I cCi>rrigit:laá..... mon.tarlamente,

'mediante aplicaçio dos Indi
ces de varlaçiQ das ORJN's, os .

quais. refletem, parcialmente:a
inflaglo, tendo como contra-

'

partida uma conta de resulta-
"do,� i.•

g) provIáio 'Pàra 'F6i1as
.

I

,,�. -.: ,_J'
No presente exercrclo, a em-

presa contabilizou a provisão
para férias· vencidas e�propor- .

- - él!1A8ls,; I"reecldas' cro. res

pectivos encargos sociais. O

montànte provtslonado corres

ponde 1'8 Cr$ 1.289.143,91
(hum mllhlo•. duzentos e oiten
ta • nOve mO, cento e quaren
ta e três cruzeIroS e noventa
.. um 0InIIMIS).; .

23.096.921,66
79.895,62,

3.149.528,28
• 4.120,�5

,

j 484. on:27
34·.42�ÚI02;30

monstrados ao custo de aqul-

NOTA 02 - CONTAS RELEVANTES DAS ,DEMONSTRAÇ6ES FINANCEIRAS
�' �-. '. \

a)'�""

Valor
.

. , r--i

Prodútos Acabados
".

. 'PrOdutos em Elaboraçlo
Matérias Primas

Material de Embalagem
, Matérlailt Diversos

I' ,

Total ..
'

"

'l

21.317.,991,,40
6.099.003,82
17.568.153,87
2.750.306,02
948.824,64

48.684.279,75 .

"

, ,').:- ! 1 � I;'.

'. :bl I�Jza*<
O . Imobilizado é composto da seguinte forma: .

Depreclaçlo .

Acumulada '�.
VallJr
Residual

Valor

Corrigido

28.758.753,60
181 ..9B9,11

6.638.642,40
428.160,55

,." 484.11n,271
55.825.,440,48

5.661.831,94
_� ',� __ 102.093,49 ..

,

3.489.114,12
... .' 424 :fMO,2O'"
• j,t,. . !:.�.�'h�� •

. (
21.401.838,18

Córistruçlo
'-'� Ina,t�açõe$"

MOv.. e Utens.
velculos

Terre.n68!, l'o ��'I
Máq. e Equlp.

_ .... ',.

\

92.317.063,41 31.078.917,93 �1 .238. 145,48

DEMdNSTRAÇAO DAS MUTAÇ6'ES DO .PAT81.MONIO UQUIDO
#-

-

1i.úéro8. �, t J. '.. Patrlm6nlo
__w__ Acumulados. ..., Llqúfdo •

.. :.--.,-- ;� ..� .... ! ..2, ...468;�5,t1
-.- 10.801.699,92 . :,m;�n (<:I,

Capital,
.6.000.00'0,0
6.000.000..00

. Reeervi8 de
. Cepltal- ..

11 • .904.. 422,59
.

:.. tJ·6,!2 ..13O,�9

Rea8rvaa ele -

<

- . - ... Lucroe •
.-. J 3.584.5.32,52

1.159.569,43

• _.-:.. • _._ • '.;.J,;;.� f5-:�:OOO,OO'(1'J.994'.422,59} " " ; .-:(3.095.5n,4'Í) .:- A. ',,+.-: .i �M o,' r '(!�;-.-11 I n

-.-. -.- i�Qf!N4. i14,80�E >n�
,. (201884.71:4,$),; !,

9.642.130,49 1.628.524,54. '(20..894..7,14.80) _ .

-'. ,,2&?21S.940,2S -ri

, 27-.673.749,50... 541.150,55 "�' , J9r68�.�75,88) 18.525:824,17..-'. '(8.037.85'4,48) . J .:. J
_.-:-

< -,.. f' ";_._:' , (6.03t.854,48)
. 2.169.675,09 ' (2.169.675,09) -.- -.-

�j_àgt337,Oo. 4;" ... '� ..... V..- -;-��t '.';"J "�"'.��,; ...",: --:-..,-; ··89··.331;OO.. �.

_._
t

1·-'

3§,.,qqo.��oo,�p�
-.-'.

59.'285.000,00
_l-

-.
��

-.-

I
-.-

,

I •
--.-' --�-

"

-.-

t, .. J ��;
_rlr.,.,;::) ",'

-.- -.- 59.285.000,00
53.747.823,61.-.- , . , 53.74'l.82é,61'

(1.153.201,64}
(2.464.968,52)
(13.96,8.154;95)

•

(5.477.707,82) (5.477.707,82)
146.408.362,1�

1.153.201,64
2.464.968,52

'13.968.154,95

-.-

-.-

.-_-

17.588.325,1'1'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"'êé'sc::S.A1i' 11": Z�!l ç;

óEJ"?:'Sra(t. "'v'êsl'!"Ef:'Ä. < -

&;JWràd'P ,iiireStl:;�ä.A'?
.

"I '�Uniliàn8äJS';Â� _
'\; ;,�,í '

-B. 'dO BfaS1L 'é�rÄ. �
.�

"

B. BrM. 'nvest. S.A�
.

B. JJrad. Invest. S�A.

Un,lJ:lancG
.

. B. dO réräall �?�:' j3;

I

I 'FÔ,[(l Corcel:]l.;:,p��
!'CampeãO �e':���'das

de feverelf·C) ::::,

\ '.... .. �";.
1: � '- f" 1 '1)4c

\
f

'

" i<_: O". "

< '�:-�:.
-

"';,� �:�:.���'�1:" ,�',.<>

..
,

nlnfJa(_r' .. ' . ."
.

Aà"-inr......·�_.ff, '_',",

'MÀiAQUARll);t INPÚSTR� �I MALffA$ $/A.
. _,

Examinamos o BalätiÔó f'atrimonial aa Marql,lardt I��s
'Itla.de Malhas S.A., em 31.d.:,p�mbf.9 �. '�_:"_ co....
rrespondente'damonstra9lo cI!f ,"qlta��,.daa. mU1!90,.. do

Pfttimönlo Jrqulcfo,••"dN· pdg,o..�e.���_ d"-:'4�""
'do eXllrcfc.lo f1ndo_naqu,la_ ..�a,.,. ,_tl, • ,,, . _ ,.ii' _�,

-

.....

,
As damonatraoees

.

tJ�IM", c;k)...._�;�,
.'cuJos valores estio· .JPAI8e.pJ1Jdo,':, Mf8 .'!In� .:ß';�� .

tAa, hAd fo� pbr o6a .amlnã4l8· � .. I I, .,� ".'
"

",

',
I

Nosso exam� foI �e'fetuado con��,,�: ...���e
cldos de ,au�ltotla� Jlldlulndo revisa.. parclala .dos ;Jivro� li

documentos de ,cof\labltldIJlt, . b,e" �",_g� . aplt��p..p.�.
PfOO88I08. têcnlcop�.d ,..�cI).torlQ, Pt.'���'9�e ;.J.�l��
"?cessArla, segUndQ:' gltc.ur:ua!l..nqJH�... " _'" � r-",,'

.

;'..

". Em. noBU op,lnllfl, �" cL�q�,r,aoli", �nane�lraa, .acl
ma. referldaa�.,ndas.••DI .,QqjlJu*.� cgm,. ... ,.ttot... • ..p'!� .

r�presentam.ladeqll..,imeJ'.lté, ,ti" ,M..*"Q" p{l'!'lm��)�Le .• fl,t'..!!1'"
.celra.da,. MARQUAROT INO. DE. MALI1AS $.k,.em:S1 de

Oezerribr�:.de "980,.•0' resultado.de 'su�'aperaçl5es, as ,mu-
'ràçlSês.�pátrtmõnlãJ8 -é� '(;11*8',$' apllcaOe.: d�'recurs9s
f':O,,:,xercfclo fjn�q"l'M�fa \dàta;' de aeerde.ccm os pri"11-
plo� .d.Q cQ[ltabll{da� g_eralm�te aceitos. . '. �

"J"' ,� .. '�> .....".,.. , � ....� .. ':-�, �w, . -tI"'t"f.1'!". "11 �A,,..,-;.�,... a 1

Jolnv,l"e .($O)'hOfS., de" Fevereiro de 1981.

�. ... .

-AUD!T;. ',SERVIÇOS -DE AUDITORIA SIC.,
i l" , . i" CRe,(SC) N.O 0524

� -'
� �. t

,
.

'''deLSÔ
-

MOREIRA LOPES
Oontadoi' CRO (SO) N.O 0331

" ,�_':i;l'-

Discriminação 'f
). ,� ., Lo PI'NO Sà{do

..

/

I
'.

• 1 :.. f,.

NOTA 04f'Ê d'ÀP,'Ii't. SÖCIAL REA"ZAO.O _ PROC'Ai'Ej;' resga�vei�, toClas com<l' ,'!6i!�I.,"'t' r; "'b,�{PílIbiYaàde iit, rétiIiibOJSb[�dOreapi�(;1 ?J'';'_

... .. .<.__,.º-Ç.�RUJ!§oçl.�I.�!U�I!d9wt ct�.-vQ.rJ ����..n�!'IlnaI da, .crt 1,� (hum.';.:' • .<�!- ,�� s!.m�P,t�'!I!9· _"

.

__ .��_� �h �'"_�
95.285.O(lO,OO (noventa e cinco mí- cruzeiro) 'cada uma.

.. . '. t
.

•

• t"' t '-. _ 4.rr" �
.,..

,.. ("li
• '* r

� 1

Ih&,.s, au�entos e oitenta e .cinco �l 1, O....acordo ·edm oít,� Esfätutos :SQ�··r,; .;>,r ',":�.'AdmInI�"i.., _ �.'. 1';) H,' .,..

'1 I)
,� .., I!ó'j .1 iC.,E.....,".. .r". -. 'I

. - ....<.!lf 1...,;" 11·.N."",.J,.i� obN''j';' 1.11 ., ,j>,j _. (f:. f-.', ')
, �\. cruze ros representado por •• • . CIIIIS; as 119.,..8 preterenCI8 s gozam. r-C:UMV

.

NI'
'

;- -..'
. $0';206.000 (Qltenta ml1l10OS, al,L�n-, ,,,. e, ct",�,-,Intea VIfltlQena: :

-�� ..�.�.._, o�uö'lrätõr"Prês1ãêÍ1t. ," ">Ulh .. "',,.., <ill

tas e oltenble cinco mil) aç08s er- . a) Participação em Igualdade de
. .-Ir CPF'·N.âi;OOJJ38':Ö79-1S'P .'" :'6:' ,I

:-,., �'�' i""dlhfiläs nomlnatJväs OU ao�'porta'dOF, ; ;:,'�, ; ."

�

,êoiNflçli8$" na dlstr:lbulçAo do divi- �ÄrVÃRO PERErMl.� ...t

é 1�.boo.oOO (qulml':', milM�) ª", i ",... ,�\ � ';f;'ld����, ...�fplmq.; �a. �5% "(vlnte;e,:·:,nT�c_'n!c��I�n(çQnt��PféJl��. ·\,'lr\1. "i;.'�,.(()'

ções p.eferenclais, sem di.eito a cinco por cento) do lucro Ifquldo��' rI CROtSö'lN.õ'�I.é68.\1f " .. ,

.; '" .�,'1

vóio;:'(su6scrlta e Integralizada pelo.,. ". ;.1;•.. t.wdo ....fclo. ·A�'·I CPP'N.o 1dt:988.9H-Ob
-,

S',�,�;-:-., .._. ')',5,' 'hi

'"

.
{ CI i .

;,.

T ';1,:�
"i! ,;" 'J t.j�";�'(�!f

��.i ,ll� �{
. ,

.
,

.. t� '"
,..

- , -..';
, :.. �-:-�. n� "'I'· f- �'� ,:' .... �. ç�._, ..., .• ,,:

-..

,l�� ,..

'.
.

O FORO CORCEL II fof o carro mais vendid�� ng, !' �,timo mês de f

. :1j�[�,'l�f�:w�ºc��g:��i�:'����!' out��� ���rr���.:�.e�:;� �_ '!l_a!�as :;

.' ,

-

� õ"�totaTde vên:di�Ao".FORO CORCEL,II ,iOi:'q,,�8,534 unidades, i

.

o q�e correspondeu a .mals df 1,.p unidades 'a:ç��,���",,"do carro malsl
.

vendido naquele 1f14s.
-

,'i
.

, li •

i( t '_:';: ;. " ,,\ é,h I ;e. :;-(,,1 oi

,
_ 'EsM�tallideranç,,�o�FORO CORCEL Ur{.�.let.,.,urna vez mals, ).

.,
o sucesso, de sua linha, ·�ua.i �otal preferência pelos consumi(l9res, ,tanto mo- .

) delas a gasQliha como a álcool! bem co�o a excepcional perfor�ç.e de
, vendas e prestação ,de. serviços do revend�or FORD pàl'à\_ 'Ilegllo; MGRET-
: TI, JOROAN,& CI� LTDA.:' 'i", ']". ;,� ,,', .:';"':1 " ,w' ;� .. ,i; �

�
.

�. Vá Ponh��'r �!3.� .. MORETT',�.�RDÄN"&� �1��/�lCf(Ç-a râião "dg,
e suc_esso do: FORD' CORQI;t: U, �ampeão de vendas em 'fe�éreiro; e aproveite 1
I
para ccmhecer.tambéro. .OS planos e vantagens de "mals um "GtuPQ cfo_ Consó"':

: ci�fPIil.",,�fech�tQ�; '-, 1 � e '.;;\ � "', " �, , ,

'

.,..

.

.• 4 é .. � ,

I ' .�,

']�,uàila:rjá:�L.Jaraguá Ltda."
�� ....rh :l'(i "2'\1';; �"i�'�,(\'!(, ""' I
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,&ÚgIntO ,
• '.v.Iofor'

.

ÍOJImIJckll, ,
- "c: -,

, . C.......
FI_ �0ir6 ......' Wanne:�" ...�.I �G�nq"v,s,
"alme 8Iank. Prof. PIUIo',� 81�,. JOnfOr, Rudolf.Mlrsch-

," .feld; "'cc.lllho·"_ Dr AI..... 1Itt'bota•. "

v
Ó

•

.......__ "Mil_di:'
,

"

J '. . • .

Av. Mal. Deod.·d. F�nseea. 130 - fone {04131 72-0081 ,. C.P. 19
,

,·...,·J..... .,'8uI·.IC� '. " .

.

' ,.

� 01.,1"."'; """�••. é.,�..... :
.

.•
,

8ooIedad. II,.,.. AYlftld. Lida. • "..ou' do eul • SO.
Assinatura an�al;,J.,." dO"'l 'e 180110 •••

, CrS 8OO,()O
AMIn ,. lernlltrll' ;.: :.•. :.:.. ors 450,pO
Outru clelad.. .. � : • • .. .. • .. •• 0,* 1.000,00

, .,.... MI.o : ••. h Cr$ 15,00
HO_ atrasado '

.••.•

'

•••••••.••.•,: ••_ 0,* ·20,00•

� o.:,

.....tOr-f aIo:18 '..'e..... por ..............:. ft8IiI
d..............

�

Viação
Y 'TRANSPORTE URBANO,
INTI!RUR8ANQ, I!XCURSO".

. I

\ A. "Canarlnho" preocup..... oom • su. lo-
eomoçj,O, eolocando 6 di.poslçlo modemfssl,;,
mos Onlbus, com pessoal .speclallzado, possl�
bllitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe OANARINHO);_ o ,

transporte C,ârlnhoso.
. J.

JARAQUA .00 SUL 'AmA CATARINA

'IMOBILIÁRIA

.SANTA MARIALtda..
Compra - Ven4a a AdmIDl8tr.91o de Imóvei.

J

erect. ko 41:""

I

COMPRAMOS
Melhor'preço'
'VINDEMOS
Qualidade

ADMINISTRAMOS
Cônflança
ALUGAMOS

�ranqulll4ade
CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.

Rua Waldemlro Mazurech'en, 42 - Fones 72-1342 e
72-1101 - JARAGUA DO SUL - STA. CAtARINA

_____- N--- N__

I •

.

I -'

I

I! Nós colocamos mais I'
I I., cor em súa Empr�saJ
I •• Para isto estamos' 1
II :=!IIi' equipados !
t. ::IJIír com um·· moderno t

1-= 'clepartamento' de arte. j'
I.a Fotolito' e Máquinas de I
1.�lmpressao OFFS'.ET71.
t-=-.. " I
......... ..".....,---,�"t-� ....._--II>M----- ....

1.._
.

'. '
" .

.� VEICULO" U8AD08 REVISADO'
Bellna II too - verde ,primavera met

'

1979
.r

. Có�#II� ��T .:. bege ,trlpolll ••••••••. '. • . . . . .. 1978
Cd�e, GT � M.nco e preto ..,.............. 1976

, t;>p"a!�., Q9l)'1Oê1oro. - b�óO ,� ... '.: ;.'.. '.. 1'979
Çhevette Hatch - doufadö palha ••.

'

1980
Ch��e l -'. bege

'

•• � ., � 1,978
Passat LS - branco 1979
'IV!I. 1�300 L�- br qo , ;••••••

,

..
' 1978

I
• BraIlla -, bege •••"9; ••••••••• '" .....1 . . . . . . .. 1979
Brasrlla - arn8rela ••••••••••••••••••.• .' .•.

'

1979
Jeep 08· eiL - azul • .,. ••••••• ,

'1975
Mot�"HonGfa CB 200 1976

.

,
,

SEMANA DE 21 A 27 DE MARCO DE 1981

·Podet JudlcJáciol
.

Carll6rio doa Peltoa da Facenda

EDITAL DE PRAÇA

Venda em'1.a praça: dia 31 de março p.v., às 10h.

Venda em 2.' praça: dIa 22 de abril p.v., às 10 horas.
.Autos de E:xecuçlo FIscal n. 6.310, em que é Exequente
a F� NacIonal e Executada. T:AIBAASIL LTOA, Exe
cuçAo Flsoal n. 6.295, em que é Exequente BADE. e Exe
cutados; TFUBRASIL LTOA. CINO SCHMIDT" 'DARCI SOIi
MIOT e ANNA FONTANA. Autos.de Execuçao 'FI.� rr.

6.342, em qUfJ t.Exequef1te a�F..nda Nacional e Executa
da: TRIBAASIL LTDA. Execuolo Flacal n. 8.343, em que
é Exequente' a F_anda Estadual' e Executada: TAIBRASIL
LTPA. Execuç'o FIscal n. 8.385, em que 'Exequente a

Fazenda Naclonal·e Executada TAIBRASI!:. LTDA. Execu
ção FIscal n, 6.346, em que é ec.quente; A Fàzenda Na
cional e ExeCu.tada: TAIBRASIL .,LTDA�' Local: Ediffcio do,

.

Forum da Comarca �e Jaragui do Sul, sito à Áv. Mal.'
Deodoro da Fonseca, n. 247. BENS A SEAEM PRACEA
DOS: 1.0) - UM TERRENO, situado n,sta cidade de Ja,a

g�â do Sul, à Rua n. 17 - V8ftlnolO da> Silva Porto, con

tendo a árelJ de 2.71ß,OOm2, faondo frente do lado 1m
par. da f:lua venAnclo da Silva 'Porto, com 67,87m, travesslo
dos fundos COm 84,8'7m com uma rue particular, )e�reman
do pe(o fado dl�lto com 42m, com-a Rua Lourenço Kanz
'er e, pelo 'I!ldo "qu�rcfo, com 4�m, com terra. de Mar
caHo'S:A., registrado nesta Comarca sob n. 42.639, às fls.
.233, do lIVro n. 3-V, avarrido em Clt 4.074.000,00; 2.0) -...

UM GAlP.a.O, construfdo de madeira e, coberto com telhas
de eternit, piso de bátro, Inacabado, no mais' completó 8-

bandonOõ e;flficado sobré o terr.eRO -desc�'to pelo item 1.0,
avaliado em C4 .20• .000,00; 4,Q} - -uM ·GALPAO, construf
do, parte por paredes de !llvenaFia e parte superior Junto ao

telttado por .madelr:a, coberto com telhas de eternit, piso de
,

barro batido, Inac!lbado, no mala completo abandono,-edifi
cado' sobre o terreno descrito pelo Hem 1.0, avaliado em
Cr$ 50.000,00: 4.0) - UM TERRENO URBANO, localizado
à Rua, Ven4nclo d� SRva Porto, neata cidade, contendo a

á�.ea de 1. 82Qm2, fa;tendo frente com 33m,. na Rua Ventn
elo da Silva Porto, travesslo doa fundos com 4Sm, em ter
ras dá GustaY.o Hage"dom, extrem�õ pelo lado direito
com 40m, em ditas de Gustavo Hagér'dorn e, .,.10 lado es-

.

. .

querdo,. também com 40m, com a Rua' Lourenço Kanzler,.
c!evldamente registrado 00 Cartório do Registro de Imóveis
desta Comarca, sob n. 23.515, às fls. 163 do livro 3-L,
avaliado em Or$ 2.430.000,00; 5.0) -- UMA O�STRUÇÄO

, INDUSTftlAl, em alvenaria, cobertUra 'erJI'. telhas de barro,
parte 88.obrada, edificada edbre o tetrano desorltQ pelo
Item 4.0, a qual encontr&-8e bastante- danificada pelo com

pleto abandono, avaliada em Cr$ 100.000,00; TOTAL DA
AVALlAÇ.a.O: Or$ é.874.ooo,OO; Fio.. ainda Intimada por: es
te editai a Sre. ANNA FQNTANA, Represenfante legal 'da
Executada 'J'Irlbl'llll LfIda., da data .upra, caso sua intimá-'
çl,o �o seja pG$S"-1 J?elo Sr. Oficial de Juslioa. Dado e

. passado n�sta.cldaä et Comarc&" de. Uará'guá do�Su.f aós�
nove dias d.� ,mês de março do ano d.· ml� novecentos e.

.oitenta e um. Eu, Bruno Winter, ,Esorlvlo o datilografei e
subscrevI.

PrelDold.dos de Coacr.eto Lida.
Maior segurança na coberIura d. lUa' casa.

Fone: 72-0819

"
, ,

Clube Atlético Baependi'I ,'.

EDITAL 'DE CONVOCAÇAO
Pe'lo presente, 118 forma do artigo 29 dos Esta{u
tós Sociais, vimos convocar os 'associados do
Clube Atlé:ioo Baependl, para a

.

Assembléia Ge
rai Ordinérra,- a realizar-se' no dia 31 de março
de 1980, às 20 horas, na sede social do ClUbe,
na Rua Augusto Mielke, 466, para

I

tratar da se

guinte ORDEM DO DIA: '

1. Apreciação do Balanço Patrimonial e contas
rell8Jtivas ao exercfcio financeiro encerrado em
'31 de dezembro cfe 1980.

. ,

2. Assuntos diversos de interesse da Socledlade.
3. Eleição de Diretoria e Conselho Fiscal .

Outrossim, escla'recemos que, na forma do artigo.
29, § 1.0 dos Estatutos Sociais, na falta de qUó
rum r.egular, reallzar-se-á a Assemblél'a Geral,
meia-h9ra após, com qualque'r número de asso:-
clados.

.

'.

Jaragúá do Sul, 09 de março de 1981:
A ;DIRETORIA

J.

CMROOARIAS • HC

Indústria
Blindadas

.
de'

.

Ltda.
, Hornburg
Carroçarias'
CARROÇARI�S I
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS-
-REBOQUES -
ESQUADRIÀS.

'

.

MOVEIS.
,

I,' Av. Mal. D

..

eodoro., 1.479 - Te'6fo�e: 72-01441.

.

.

JARAGUA DO SUL - S.C.

,PENSE NO SEU FUTURO E NO DE SEUS
FAMILIARES. ADQUIRA �ESDE JA, UM, TITULO
PATRIMONIAL DO "VIEIRENSE·".

a número é limitado.
-

"

i

CONFIRA A HISTÓRIA.ee
Bario de ItapoCu .

" I'
•.• HÁ30 ANOS

� A duriação da chamada "hora de verão"
era objeto de dúvida e da ,capital e do inter:lo,r

. chegavam constantemente pedidos de! esclareci
mentos à respelto. Pelo decreto n,o 27.496, deI 24
de novembro dá 1949,' o gQvemo instltuia a hera
.qe "verão" em todo 'o território nacional, com

preendendo o per(pdo de zero hora de 1.0 de de
zembro de 'cada ano até 30 de abrH do ano se

guinte. Em abril de 1950, o presldente da Repúbli
ca alterava o decreto, anteclpando a duração do

perjede para 31 de março, com o que ficava escla
recido a dúvida surgida.

- Chegava ao Rio de Janeiro, via aérea,
o médico paraibano, Napoleão laureano, cuja vi ..
da vinha sendo minada por um canoer contraldo
num hosplta1 dos Estados Unidos, em virtude de'
queimaduras. Á beira, do leito do famoso ,Padre
Antonio, verlflcarain-s·e cenas emocionantes, pols,
o dr. laureano manifestara desejo de visitar o pe
dre de Urucaina que se encontrava em tratamén-
10. Foi levado por amigos e parentes, No momen

to do encontro, do médico com o sacerdote, tod'os
rezaram baixrnho. O padre Antonio levantava-se
um tanto' do I'eno e molhando' os dédos na água
benta, fez o sinal da sobre ·0' rosto do médico. Em
seguida benzeu uma medalhinha de Nossa Senho
ra das Graças, entregando-a ao médioo 'ei dizendo:
"Traga-a sempre ao pescoço, que ela o ajudará".
O dr. laureano, que entrara amparado por amigo,s,
saiu sozinho. O senador Albel� Ribeiro desejou
ampará-lo, inas o médico disse: "Não, eu vou be'm
sozinho. Sinto-me realmente Sob uma forte ma·

ção que me permite andar sem maiores dificul:e;ia
des. Podem dizer que realmente me sinto melhor

depois dessa: bênção que tanto . satisfez ao meu

coração".

... HA 25 ANOS
_,._. Um baependiano dtivulgava artigo, inti

tulado "Testemunho Moço"; Fazia comentário so

bre o ReJatório do dr. Muri1lo Barreto de, Azevedo"
presidente do C.A.B. no exercrclo de 1954, de qUe
transcrevemos um ti'teoho: "Raras vezes apare
cam Rel,at6rlos que, além de consubStanciarem
exposiçõés de fatO$ com 08 seus algarismos crus,
revelam em suas linhas a disp,Osição, a fibra, o
desvê-Io, a energia. qulçé o Ideal de, que� 08

subsoreve na deslncumbência de sua' missão. E,
em tal se dando, qUandO' surge dentre os algaris
mos e rrgldos precettos. �atutérios a figura de
seu responsável, sente-Be-lhe d88de logo as qua
.Iidade$ referidas, 'equllG que se cenhece como';

sua caracterfstica- il sua personalidade".
.

- qom, a presença dQ$ vereadoresNey
'Franco, Fldells Wolf, João Bertoli, ,João LllclO da
Costa, José' Pasquallnl, Augusto SIlvio Prodoi8'hl,

.
Mário Nicollnl e ,Artur Müner, realizl;lva-se mais
'uma sessio da CAmara Municipal. Após a leitura
do expediente usou' da palavra, 'o sr. ve'reador
João, lúcio da Costa, Uder da UDN que propoz a

inserção em ata de um voto de pe<zar pela prema
tura morte do sr. Geraldo Krause que fO,i 'â:pr;ovs;
do por umanimidade de votos. Com a' palavra o

vereador AtJgu�to Silvio, �ez longas considerações
sobre o custo de. vida, frizando a altàl constante
dos generos aUmentrc\Qs.

\ Ressaltou que, em Ja...

'raguá, �rra do arroz, na é'poca da sa1ra, vende'-se
,

um quilo a quinze cruzeiJos, o que dari,a: Cr$ .. : .

900,00 por saco, quando o co�no, recebe quantia
variando 'entre 200 e 240 cru219Iiros. Na ordem do

dia, a Câmara discutiu as seguintes proposiçÕes:
.aprovando por maioria.d'e votos ie dando provimen
to ao recurso i'nterposto pa'lo, funcionário Octacr
lio Ramos contra áto do sr. Prefeito Municipal;
nomeando comissão, Augusto Silvio, Fidelis Wolf
e Mário N,icolini, para fazerNistoria nos três trato
res do município que o sr. Pre�elito alegá esM:rem

parados e serem impre'stáve:is.
. i

... HÁ 10 ANOS
� No mês de março de 1971' dava-se o

maior felito em matéria de rodovia pavimentada
entre Joinvi.He e Curitiba. Depois de já comemo

rar .o jubiJéu de pf'lata da prometida: estrada e dos
infindáve'is arranca rabos com o Ministro An

dreazza, afinal, deu-se a abertura da tAo nec:essá-:
ria estrada, que deixa0 V. do Itapocu há apen'as
35 Km. do asfalto. S'em dúvida uma le'Xtraofdinária
contribuição para o desenvolvimento do nordesté,
norte e litoral de Santa Catarina. Ninguém preci-'
sa mais rezar,nem despedir-se de.familiares 'e pa-

.

rentes para ·.aventurar-se, � uma viag,em à Capital
do Paraná. Parabéns ao Presidente Médici. '

-- A notícia era do prellieHo IItOrl Steingrale
berg; do vizinho' mUAicfp'io de Oorupá. Quando da,
póss�aó Eng. Colombo Machado Salles como Go
vernador de SaAta Catarina, o alcaide oo!llpaen
se foi a�l1esentar os cumprimentos em nome do

povo que governa, fazeAdo' n� ocasião apelo palra;
a oonclusão da êst,r,ada Jaraguá-Corupá. O Go
vernador dirigiu-se. ao sr. IIt0lt Steingraeber, di
Ziendo: "Volte, Prefeito de Corupá, e diga ao seu

povo que o'asfalto Oo,rupá-Jaraguá do Sul será
inlciado imediatamente".Dez anos depois o asfal
to está felizmente chegando a Nereu Ramos. Mas
a iesperánça está em que, daqui a pouco, 'esteja
em Corupá.

O pl1efeito Hans Gerhard Mayer dava às co-

memorações do 3'1 die março um senUde especial
.

entregalildo ao pabllco a BlbHotéca Rlii Barbosa e

a ponte pênSil "Alfredo Jacob Emmendoerler"; ,.

Sarn .. o fausto, dl�J;fesfi.les ou pJolong,ado� discur
SOS" Era Março.=- '(empo de. cQPstruir!

.

',:' c< ..... • "�'
.. <1"-

',':,,_- ." ," .-;.,;....,. ..,;- ';'-

.•ig"
Safre do atro' .

so·fre qued
A' safra de,.,arroz deate

em Santa Catarina deverá

frer: uma 'queda ein torno de·

por eento, face ao alagam
db áre� já preparadaS e

, dificuldades. em função 'clis

de replantio do produto.. J

fe)jlo
.

terá um acréscimo e

sua safr� d"" :ano, ,ero �r
de .11' por ténta devtdo a

b9ns r.ndllnentos obtidos

.."alorta das' �115&$ pfodutor
As. "ln1oJT!l_�l5es são basead

em dadÇ)s preliminares ,leva
.'

dos pela Oomlss1o Estadual

Planejamento' Agrfcola, 6rg.
da secretaria da Agrlóultura.
No Vale do Itajar, as perd

na lavoura do arroz atingir
1 .308 hectares. crue seriam e

tivadas, representando 2;7 P

cento dct tot-' �Iàntado
.

na

gllo. No Litoral Norte, a cul

ra está bastante atrasada, f

ao retardàrnento dO. plantio,
cesso de chuvas, e de frio.

colheíta que nos anos norm
.

iniciava-se. em� mea�os de:d

zembro, começ()u'este ano
j

mente em janeiro.
Uma outra dificuldade enco

trada pelos prrufutores de a

foi a colocaçlÖ do produto
mercado catarinense, obrigan
os fornecédores ao baixarem

pl"eçOl para poderem esco

parte da prod�lo, a fim d

obterem lucros visando sald

seus compromissos financeiro

Os �os ofertados P4illos eng
nhoa variam de 720 a.750 e

zeiros a saca.

Empasc produ
sementes e mu

das de alta qua.
lldade

� o alimento

produção de semen!es
mudas com alta samda
e vigor l visando aprimor
a"qualldadie e prod�tiv
dad�.da8 culturas dei mt

rasse econômico' par�
listado de Santa Catann

é '0 objetiVIO do Pro�ram
Estadual de Produçao
Sementes e Mudas, a car.

go da· eropresa Oaltarinen;
se de pesquisa Agrope�
cuária S.A •

..;_ EMPASC.
Para ating,lr esta metal

o C.oordelnador do p!ogra
ma� engenheiro agronom
João Afonso Zanini N�t
do ae�artamenta Técm.co
Cientrfieo da EMPASC..

1.0-

fÓrm_ que serão elabdrEr
dos onze projEros de p�(qaísas em vários mUniC �

pios' catarinenses, envol�
vendo as seguinte�ltlil
Jas: feijão, soja, arr.oz de

seqlJiE!liro, arroz irrigado,·
mandioca, alface, cebol�
alho, frutas cftl'icas, ma:ça

e uva·

Segundo o agrônomo, os

objetivos especi-ficQS dO.
programa são,: - Aumen

tar' a dls'pon.ibrtidade de

seimentes básicas de cul

tivares de feijêo" soja, ar

rpz, alface e cebola.d.e ,al�

ta qualidaQie; .- Imclar �
produção de sementeis b�

sicas (bulboS) de alho das

_ cultivares recomendad�s
.

pel� pesquisa; - �upnr
V'i\leiris1:8iS com matenal de

p,lropagação yegetativa (es:
c tacas, bacelas .

e ,borbu
lhas) de cultivares de ma-

deira, videira :e citros, �e:
comendad;as para � Es.a

do' de Santa Catarina; -

Aumentar a produção de

manivas�sementes dp man

dioca, livres de do'enças,
das cultivares recomenda
das ,pela pesquisa "

Nesse sentido, a EM#

PASC esp'elra produzir até

o fim.do ano, as s�uintes
quant!d�des de' sement�
'e muólas:·29.750 kg, de ar

roz irrigado; 4.500 k§ de

arroz de sequeiro; 65.4�Q
, kg feião; 59:700 kg de sOJa
e 450.396 maniVi!:)s-semen
tas de mandioca, .além de,
consideráveis (!uantias de

sementes básicas de alfa�

ce, 'cebola 6- alho, e,_ tam
_,' bém, material �,de Iprop?

gaç,ã,o dE}�cit�os, m8:cieira,
e'2videira.' ;;"

;- ;-};;-!�.
'.,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Juizo de Direito da omarca de Ja�aguá do Sul

1 �-;.�,. r:1i'v -EDfTA�,DE�ClrA:��O,;�;1�;,)��:'1"\ o

' •

�1 ��...... •

:" '. ".FAZ SABEfj.\4em. ,(�S''''�''�:!i�t .681::-� �_�_�Ç)_ ;

o seguinte: Venda em 1.° lei,ão: Dia .02.04.81, à�,
'10 horas. Venda ,em 2.° leilão: dia 13.04.8��to�_,;
10 horas por quem mais der e maior ,Iançe Ote

""r'e(;,�,..,t:OCAt::"Ediffcio 'do'Forum'desta ß�mar�'
-,,�EGW&ÃGl bU'..",l�. t ��EN-T.E·�",if:l.iIiIv_ .

SfA.-.Cred.,. .
.f.inanc. e InvestimentGs. EX.fCU'TA,...

Da;lWJIjf<qlP���QHItl@.Ê"��,mS�5$��"·U�t� ,

. �Ç>AD9� 4m...:-;Çonj�o, vibratót;io! para Jaericar
� �0S�a$1l;rru�r.cª ���9Ptti, eq�tp,ad_q êpm· fIl9�1.@
5 f!;R m_afc� K.()ht!>�õJ1, eq':lipa!,":e��a esfe.��n;.

sa<t9, a:v8(il!dQ, �rn.'i Cr$ 72.480,00. No'tRM&
io' qonslá :qualquer'· ÔnuS: ou

-

.:eGUJs.,<t· p�f.n&i''té.
Da_.c;lo e Ra�o ne��a cid!lde.de Järaguá ÖÔ'-$ul,
aos ·22 iifàs:,(}e4€1ezémbró:\1&·'1�· Eu, 'Adol'Jtho

.
MatfflJd', i{i86ltfyijo, �'$ubsOleW,,,,,r'l"l'.I,.I, P(

•

o HAMIL-rbN PLINIG ALES �t.t::t,,;,,1,'_""'''

,(1 ,,;� >.1�itd.e D'irei� "

,.!

" . "'l';
.

"

·r :�.. t�'.:' .."". .

� uma gota d�água para
a queda do futebÕI amaaor.

I A pr6prta 88pecur.��
� blllárta tem cleteHdibi�. �

. !

'.·':J'�f,A:';'� Ôir�ito:'��"'�marca"de"Jarag'�é�ao:SUI .'

'\..1 • _ ..� �'•• �.J�,.""�.'�' �.�� ./,.� ,.".,( .... y:�!.� .... ,� .. r" .....

',qr' I! �:n:l,�f.-t.·ED1TAluDE •.RRAÇA =, •• ,....'" "�I
,

Arl

� FAZ SABER (eiI'J"t(esumoi'art 687 dCi)l(i;PG} o.«
seguinte:tVenda em 1.a pra9a�1 dia 'Q8\04:8h ,às'.;ê

tO horas. Venda em 2.a/pr.aça� Dis, 24104.31, .àsvl
;<1Ól 'tiórasC'pbr quem)!'"mais (ler�.maiOr; lance ,otet,., �

:,oré.Féy�1l!::'O��e: �éjjf��rO;d� Fof�m*fdesta�Comar.ea�.,:
I(EXtCt9'9Ã(j,· �:O'srmtf)l�·o E�lfente� :dQAQU'IM"SE-,.,
:TÉI\ÍIBRlfI.[O�Dt:' rsGU�: Ekecutad(),' i:J MAllJRI· IGE:"",. �

1"ZÄR FfÁt)'tIEN�: BEN$:"A 'SEftEM-l.·PRACEADOS:'l1

'<11i)"" Um tsrreh?!�u�án�I,l'loOalizado. flestaêciGade, à.. '

RWi' ii'. �8 (sern {I'ênominaçãtikcom' a' área total .

i 'de' 714,Y'5m2,' dE# f01n1à retanqular, fazendo frente__
h'\�dm '15'rfi; na' re'fefl(fa rua, travessão. dOs fundos

'côrfi""15rr1:;!Cötn têffas,'de João Chiodini, confron
",'taiíd6 g€ld' fâãtj:"dirêi'tC'lcom( 4r;3Cln1/ro�-Q"lolea:-.
UI 'm'eilít)l õij!�Hijrcilizy-:Speziia· re.,peJOt lado,,· ti$querqo., .

! 1 com' 4'8'0:; ééiVil tE!l'ras::de Vastác:ia Spezia.,distan7.oc
!;,te��'� !"jt1!��:�a::e��inart�om:.a RU8(�:ltl; ;9�/í::7"h'Joao àan��fló·. Ali'oso,:.matnculaoo"sob' .n"(�i' '!46, .

ficha 01/;aõ livro 2 do Registr.a ..G,era".tte�t�oC0:7:t;
marca, no valor . de Cr$ 380 ..QQO,QO ��<;' N&s., aut9S.: !

lI�lnãó:'õon§tá�'Cí.ú'all:tilS:�; ônus ou, ·ré.cut�o.;p.eJ1C1e",�,�, ;'\,
'�'Oadô.·e pàssa'ßo° n'eslali cidade-..dê JaFaguª\qH,SU�."
,lo:aó's 'élÕiäVCi'iä!ffäo� -:de fevererio d.",!mil nove
H'ê'�f1fós e-' ôil�ntã';je umr. Eu, Adofpho Mafhud, !=s-
Ij·".:·· .. ,.....::1 (. üb";<"'" -'Ifst, ,.

" ,')Cllvav, o s �,evl-. ,0_ .... �
,

.� •• ;, .

rt
,\lo r

"

'. ,"-... �Mi'(ibt4\!'PLINICFÀl.VES'.: ,\.IJ�q H�i"n:":"
:;_:; �. ·;:..._"t"li (:Je E)[r�"" _',' ·-.."'L.,,,,-! !",��!' ., �
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:,�. j�i�d�_DI�eitc( da cQma1Ca 'de-J,í,aguá- do-�Sul "

.

,li.. • .;,}
"
.. ii

� �I
C ,;.'", ':i .. �/ .;.$,);J!l'.

. -.,

Eól:FAL DE' LEILAO
i .

- o Doútor H'amillon Pllnlo Alves, Juiz ..de,:Oh
·

'reito da Comarca.de- 'Jaragüã' do. Sul, Estado ..de .
,

Saptl:f" C�tar:.in�, na 'fo'rma dá: Ie.i, etc., ... , " " '!'

o

.! 't' FA� S�BER J�1Í1 'resumo, art. 687 da. CHC) .a.
,

.s�gu.im.e:.:Ven_da �m '1.0 leilão: Dia 18.03.81, às 10
.hcras: Venda'�m' 2.0 ..leilão: dia 30.03.{31, às 10

· h'à,r�s Pdr.. q1.iem��is 'der e maior lance'oferecer.
: lbcàl:"EéfifrCio.;'döJFo'rum desta' ccmarca. Exe-,.

· '!t:�çÀo ri;o '7'�'091r -EXetjuente: Ru��r�.... �xe
., t:u'fadb�"Oi::EGARIO ·>S:rINGHEN-tt_') Bens à� �Wl .

leilôàdljs�� 1,)"UrTíä rn�b serra �mpleta, . eq�pa-'
da com mo\or'dé' 2'HP, usada�h�' i. valor,��,.Cr�
6.50C,00; �, � compressor de'lut; 'marcà",;Douat,

:I":T.pleto, usado.no valor de Cr$ 6.560,00; 3:) uma
··!T1aquin-ã�.dä.r'Ia\tat·)e·lI�car rqupar; Atb&, ,motor n.O

'1'263/359':'60; .dê cóltl,VSrde e branta;-usada e em

':' 'fUncioharHefito,;'nOi'Yslor de.Cl$JLQ(!O,oq; .4.) .�Um
s , motor elétrico, marca· Kohlbach, j

n.O �6161�,. �e.1/3 HP, JJ.��do, . ·nG·valor çlo"fft.!f.� -3.J!O,oO, .� .. b·

Um gàlpãêt ·industrial" constrtJfda de madeira, co-

berto com telhas de barro, medindo 16m de com-
·

p'rimerit� por''7� metros de. Jargura, usado, no. v�..

lor de ér$ 56.000,00.,. Total.. � do v�or. dos.bens: ,

.

Cr$ 8Ó:ÓOO,OO�. Nos. autos,., não, �onsta"qu.alqueT
_,

nll� Sti r�cur'sá- pendente ,.Dado,e pa$s�do r;te�
, (� 9.iaad� <te Jatâguâ�êlo Sul, .8O.SI22 di�dQ. IJI�� [

d:e dezembro. dG, ano de 1980. 'Eu" AdolphQ Man,,; ".
fud, ESêflvAo\ o'subsCrevi ... " "

", �.; "., •... ,•..
� .•t�, ; ... ':

',.i.t. '\ ��', P.�_ � ... "1.1:0, ,"

HAMILTON PUNI(Y ALVES' .ik·..... ,,(\ .) "

'" ,a''''Jí'\'I.l;. de Direito,:, I " 1 :,:.:.,' '''t,··c.·:y � .... � ." �.. \ '" � � .... -

�!,J -;"" f'i'i: -'i'O '1' ';". ;4$0'�'."'" oI"'.! 'ti 'ri' ") ",,- "�A ...

'--���

...
:t' " �

o Beira 1:\io Clube de-:Cànípo pupitO$"dU�téeÍ1'lco Ariovaldo >to

rece� nestE! final-de-semana,'a . dos Santos, nesti! ,primeirl;! in�

visita do T�ianon, d� Jac!M'e(, �rvenOlo
.

do ·a�nG. ,

l

São Paulo,�parâ t:ÚR!_:- "qo��t�: I
: Ö Triáiíón .�"um dos grandes

çlo. inte�es�dual d.e n�ta�,?, .c,ubes,�,�g \ int�n�f, P�ullsta q�
I que. Inlgii!-se�. !!ést� S!Iijl�. A '!1!� à .natp�., .t. cMl<? u!,ll
''8ql_.llpe paUli8t� em tOfno.!J� ,30 �C?... �eu!. pri.ncip)1i� es�rtes, .8
'atletas, chegou a Jaraguá do ;e�erm>lll ,do pr:óprlq. Beira ,aiq..

."
. "

. -
' �- .

. Sul na manl:ll de -orntem. pa'ra/o . Dw;e.rsa,s,',prpvas serao:,.",realrza-

constitui 'como" aa�. en';olvendo midadores des

adversário aos
'amistoso' e se

, :',
excelente
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A PREFEITURA MUNICIPAL de Jaraguá do
Sul, através da Inspetoria Municipal de Ensino

,
d'istribuirá �s� ano, à alunes caf19ntes das r,ed�
municipal e estadual de ensino, sessenlta mil ca-'
dernos. ESse programa de distribuição gratuitade .oadernos, realizado anualmente, beneficia mi
lhareS . de alunos de menor poder aquisitivo.

_ AT:e O MOMENTO o Governo não se mani
festou quanto às reivindicações d'os ori;zicufltores,
realizadas em Massaranduba, em fevereiro; En
quanto Jsso, os agrioultores estão com problemà
de escoamento de sua produção, pols devido ao
grande fluxo deste produto para as cooperativas
e cerealistas, que os mesmos não estão conse
guindo' beneficiar, e em alguns casos já está a

'PodrecendO arroz. n,a lavoura. O preço da saca
de' 50 quilos está em Cr$ 720,00, 'com casca, po
rém, houve. negócios de Cr$ 500/600,00, pois
com diffcil colocação os agricultores pl'leferem
receber pouco do que, perçler tudo. -

>

DADOS EM PODER do 'tecretário Dieter Sch-
midt, da Indústria Ie do Comércio, rev$lam que
existem no momento 140 bombae de abasteci
mento d;� álcool espalhadas porBt munlcjplos
de Santa Cat8rina. Entr,etanto, esses números'
podem ser ampliados brevemente. uma vez que a
$IC já conse,gui� junto ao Conselho' Nac,ional do
Petrölec a liberação para a instalação de outras
bombas de álcool com a finalidade de ampliar o
atendimento à crescente frota movida a álcool

,

que supera atualmente os 7 mi,1 verculos em to.:.
do o Estado. Jaraguá do Sul possui duas bom
bas dia álcool.

. SEGUNDO DADOS l1avelados 'pelo IBGE, so
bre a mortalidade Infantil brasileira, de cada'mil
crianças, 174 morl'18m em f�ruas cuja rend:a não
ultrapassa 2 salários mrnimos é, Je:� contr.�arti-.da, apenas 7� sobre mil crianças m�m�m em .

.

fammas cuj,a; renda, é Iguàl ou superior'a 5 salá-

I
rios mrnimos.

. ..

,

'

SCHROEDER SEDIARA "O próximo dia 03 de
abril, primeira sexta-feira (Jo mês, a primeira as
sembléia geral ordinária iem seu ,munlcrplo, da'
Associação dos �unicrplo� do Vlale do Itapocu
AMVALI, reunindo prefeitos, vereadores, contado

.

res e técn,icos das pl1efeituras filiadas de Jara
guá do Sul, CorlJ1)á; Barra . Vel"a, SChroEKfler,
Guaramirlm 'e. Masuranduba.

- ,

VEREADOR ENNO JANSSEN, que ,é 'também
Presidente da Comissão Executiva 'MunJtlpal do
Partido DetrnOérdtico SociaL- PDS, respondendo
às cr�� formuladas à municipalidade pelo "U
der do PMDB", na CAmara, quanto a preterição
d'ada pelo Executivo à escola de samba do Ma
nequlnha, �'só porque I8le é simpatizante do nos
so partido", di� que a ajuda dada; a "Estrela
D'Alva" foi de' Cr$ 20 mil para o' carnaval, ao
passo que a "Unidos da; Brasnia" 'recebeu Cr$
100 mil" uma divisão justa na opinião de EnnoJ
pOis a "Unidos til! Brasrlla" .,rtesentou-se na

passarela com mals de 40 figurantes, em duas
oportunidades, ao passo que a do Manequinha,
uma vez somente" com 5 elie.mel)ltos.

-

'EM BLUMENAU, domingo, ao completar um
dos seus pronunciamentos, 'antes da inauguração
da Rodpvia Guilherme Jensen, o governador
Jor$Je B.ornllausen assegurou aos professores
que séu governo corrtlnuará considerando a ,edu
cação como a prioridade das prioridades. E a-

,

'cres'centc;m: "Eil posso' ,assegurar que o au;mento
do mês de maio será superior a 70 lpor cento
sobre 'os" rndioas da' recl'SiSSiflcação e que, em
198f, nós acharemos 81 SOlução dos substitutos'
e

. designados definitivamente".

o SELECIONADO BRASILEIRb de futebol
poderá deftlnir amanhA, no Maracanã, a sua Ida .

a Copa do Mllndo, na Espanha, lf/lfren1ando a
8oUvla. Dia 29,' será contra a Venezuela ..
f.

. ,

.�
.

Edição.N.'! ,3.1�.• 21 a 27.03.81.- PI'89O do exemplar: Cr$ 15,00

CONTORNOC
DEBATIDO
Alvaro Rosá, do PMDB,

requereu da municipalida
de, deflnlçAo d'o traçado
do contorno de Jaraguá
do Sul "problema que se

O Ude ... do PMDB, não
viu . a intenção de Rosá
como 'interesse politiquei
ro, e sim, "como uma preo
cupação para com 3. co

munidade '9nvolv:id'a" �.
" ,

,FunC,iOÍlário da. Menegottí
Veículos _ teve idéia premiadj� .'

A campanha "Bance
Idéias" foi iniciada,

. março· do ano passa
numa iniciai-IVia da Divi
de Assistência Técnica
Volkswagen do Brasil
funolona como leleme
dé ligação entre os s

800 revendedores de to
o País, promovendo o i
'tercämbío de íntcrmaçõ
de caráter técnico, ad
nlstratívó, orqanizaclo
e promocional.

Os autores das t

'Idéias premiadas ganI

ram uma viagem de d
dias para qualquer capi
do Pars.

IR a restituir somente até' o di
" I .

Este ano, quem,,' tem
renda anual abaixo de Cr$
200 mil, não está obrigado
a decl_arar Imposto de Ren
da, a não ser aquel,as pes
soas que 1êm im�osto a

restituir, ou seja, que são
pagos na fonte. Os decla
rantes com direito a resti
tuição' devE!.'1' emreg�r
suas declarações até êha
27 Ipróximo.

'
.

Até dia 10 de abril vai o
prazo para .os q�e têm im
posto ,a pagar e os Isentos
devem '9ntregar suas de
clal'1açÕ9S nas agências
bancárias a1é dia 15 de
maio. Esta última .dia1a é

aquéla em que .� agên-

. cias receberão qualqu
declaração, ' inelusive
fora de prazo. _

As pessoas que -têm
reito a reStituição e. �n�r:
garl;tm suas declaraç
fora do prazo estarão s

jeitas a multa de Cr$1
'

a Cr$ 3 mil, e terão ma'
res possibilidades de _
so para o recebimento
idevolução. 'Estas pesso
ficam sujeitas à multa d
.,1% sobre o imposto dlev.
'do aos primeiros 10 di
de atraso e a 'partir c;laf,
lém ,da. mutta de mor.

perdem também, o dire'
ao pagamento parcelad
do impQSto.

As extensionista$ so

ciais da Acaresc d.e Jara
guá cfIo Sul, Guaramirim,
Corupá, Schroeder, Mas
sarirlduba,. Pomeroda, Rio

. dos Cedros, Indaial e Be
nedi�o Novo, pertencentes
a Coordenação, Regional
da Acaresc de Jaraguá do
Sul, estão realizando um

trabalho no interior desses
munlc(plos, através de
reuniões com senhoras e

moças, para detectar os
principais pr.oblemas e ne

cessidades sentidas pelas
fammas rurais. O plaAo

i

Extensionistas da Acaresc deol
tectam prioridades ,no interio

inicial prevê reuniões des
ta natureza até o final d
abril, quando erltão! serã
analisadas as priorldàd
para a realização de tra

balhos de or:_tentação qu
visem a solução, mesm

que parcial, das nacessl
dades mais premenltes, 5
gundo a Coordenadora Rat

glonal Minervina M. Fa
rias, do �. R. Acaresc de&i'

.

te Municrpio.

A freqüência de senha;
ras e'moças às reuniõei:
te"". sido boa.

,

Wegadota a equipedeciclism.' pedallstas, exemplo quf
,

A dI�' do Grup� Júnior e .-gunda • que, Agência Local, � dlspos� . """a ser seguido �
WEG, acaba de ad0t8r a Já a pa_rtlr de amanhA, em, to a colaborar como ,vinha outras ,emp�, adotá""

�ulpe de ciclismo de Ja. l",bltubSl, defenderá as co- fazendo . até o momento. dq atlafas ou até mesm

ragu6 doBuli formada por ,res da AssocIaçlo Reérea· Todo o apofo necesárlo- 8C11!lpes de qualquer,
pedailstas da, categorias tlva WEG, tendo o S�SI - a WEG . dará aos Jovens dahdade coletiva.

A Volkswag.' _ .lIo Sra-, .

' A'�rceira ,sugestãd
sil escolheu: na sem8rl"!a c�lh�da entre as 800 a

passada, as três, melhores sentadas em 1980, foj

Reajuste para', ,8 Ie.'r
..,liD.1 ,da Pille el r1leuu 1110_ :����gspelo�)r����,��:�

r-

:� �i��: g�m���
.

' rios das suas revendas, Automóveis, de Santo,A Prefeitura Municip.al I quia junto ao Banco Inter- agrava há oito anos", da- como parte da campanha dré, que. desen,:,olveu U.i' d� Jaraguá do Sul conce- naclonal de Desenvolvi- tinindo o trecho sobre o "Banco. de ldélas'', que bancada especísí . Rar
. derá r�ajuste 'ao valer mento, com a lnterveníên-: quál paeearä o futuro cor- objetiva' coletar a divulgar curso "Mecânica VW pcontratado à construtora cia da FundaçãQ SESP. redor de exportação, de para toda a rede a expe- Amadores".. Ele reuniu
Marna Ltd.a., para o tér- Em�ora o SAMAE,_ ex- São Bento a SãO' Francis- rlêncla die mals de 25 anos sistemas de allmentaçãmino da ponte sobre o !;tio plica Bauer -,tenha até o co, via Jaraguá do Sul, de assistência técnica. . dá ignição oe um vele
Itapocu, em Nereu Ramos, presente conseguido sal- "onde" aproximadamente A idéia premiada de E- 'onde expõe aos aluno
de 129 metros, ao mesmo dar as prestações, a preo- 100 tarnítlas vivem na ex- dtlson dos Santos, da : e-, circuito completo dec
tempo em qua amortizará cupação reina no fato de . pectatlva, sem poder cons- . vendedora Menegotti Vet- buetível, seqüêncíe e !

empréstimo do Serviço Au- que 'estas condições não truir 'Ou v:ender, sendo culoá, de Jaraguá
.

do. Sul to de ignição, partidtônomo Munlçlpal deÁg"a tenham
. prosseguimento, portanto prejudicada, isto, (Santa Catarina) foi a de substituição de' oorrela,

e Esgotos - SAMAE feito urna vez que a dfvida foi do viaduto próximo a Ma- se manter cpntato relefô
junto ao Banco Interna- centralda em dólares, que, negotti, transpende -o rlo co com o cliente no dia
clonal de' Desenvolvimen- somente em 1981, já so- Itapocu, na mesma dlre- seguinte à realização de
to. freu sete valorizaçães, cus- çãá, atingindo o lado opcs- qualquer serviço na oflcl-

Est,es são os projetos tando, .cada qual, .quantia to do rio Itapocu". Disse o na. Com ;esse oontato, a
que o Executivo snvlou à superlor a Cr$ 75, atual- vereador ter em poder a- revendedora visa conhe
Câmara esta semana para mente. proximadamente 80 assl- cer o grau de satisfaçãoanálise e verificação, e Como o objetivo,' contl- naturas de um abeíxo-assl- do cHente em relação ao
posterior aprovação, para nua Bauer, é não colocar nado dos moradores da atendimento recebido.
que possa executar os ter- em jogo a sobrevivência região atingida. Para f�er .reparcs le
mos dos projetos. Quanto do SAMAE, considerando Deliberando, a bancada

. ves e pequenas revisões
a ponte em Nereu Ram�s, os serviços que presta a do PDS d'esaprovou o re-'

.

em veícütos Volkswag'9n,
Bauer, na mensagem, aflr- comunidade jaraguaénse, querimento ao

.

Executivo, 'RonaldoL.ucente Lehmann,
ma que "as grandes obras pois sua atividade, na sua pois, . segundo Enno Jans- da Original Ve{culos, deenvolvem grandes proble- opinião, deverá ser aper- sen, tal qual os próprios São Paulo, montou uma o
mas '9, os grandes proble- feiçoada e agilizada, nun- moradores, a prefeitura ficina ambulante compte
mas exigem também solu- ca retroagJda, como medi- não tem também nada de ta para atendimento de
ções através de tomadas da cautl8lar e de solução,

.

oficial, embora tenha ges- frmistas e clientes, inctu
de posições, mui'tas vezes a Pr.efeltLira Municipal de tlonàido júnto aos canais sive, aos sábados e domin.,
10l'lge das previsões, mas Jaraguã do Sul pretende competentes uma solução. gos, o que lhe valeu um
necessárias ao equacio- resgatar o saldo' devedor A municipalidade - con'i- dos prêmios do "Banco
namento das adversida- do contrato, que é de US$ nuou - apenas alertS! à- de Idéias". .

des que as ações ad'mi- 39.259,00 (dólares). Em queles que cO.nstroem no
nistrativas nos impõem". cruzeiros, a crt 75,06 ca- referMo trecho, quanto a

I,sto, solicitando autori- da dól;ar,' o valor I do res:' . Ilma eventual futura cons
zação para concessäo, de gate equivale a Cr$ ..... trução' dO contorno_, cujo
reajuste no valor contrata- 2.946.780,54. traçado está indefinid'o,
'do com a Construtora Mar- Além do resgate do em- tampouco existe -projeto
na Uda, de Cr$ préStimo, a municipaliefa- em poder dos dirigentes
4.030.820,43, para o tér- de quer, também, �er �r- municipais.
mino da obra, pois, segun- ta Independência Junto à Rosá considerou a de-

, do Victor Bauer, a ponte Fundação- SESP, uma vez saprovação do requeri-
foi contratada pelo' valor que o fato do comprom�- mento como um repúdio
de ,Cr$ 1.824.995,20, to- tlmento financeiro criou da bancada do PDS àque
davia, face a crescente um certo vrnculo ou de- les mQradores, pronta
desvalorização da moeda, pendência com aquele ór· mente rebatida pelo ve-
este valor ficou' defasado g reador-presidente José AI-
com a realidade dos cus- berto Klltzke, que não con-
tos atuais, que giram em MAIS CEDO AS . cebeu o emprego da pala-
torno de Cr$ a7.580.058,OO SESs6ES vra "repOdloJ', afirmando
dar porque '81 empreSa con- Em primeira diSCU8sAa, que o t;xecutivo está aten-
tratada não dispõe de con.. o legislativo local aprovoU" to, mesmo não sendo da
dlçóes para a conclusão o' Projeto' de Resolução, alçada municipal, aered'i
d'a obra.' alterando o horário 'etas tando que o Corredor de
A municipalidade, para sess6es ordinárias da OA- 'Exportação demorará mui

que os trabalhos não hoUI'" mar-a, 'das 18 'para às 17 tos anos ainde, conside
vessem solução de conti" horas, "prlilcipalmente rando a paranzação Ôe.
nuldade, realizou estudos, porque boa parte dos Ie- obras prioritárias pelo Mi
optando pelo reajuste co- glsladores residem' no in- nistério 'dos Transportes',
mo a maneira lT}8is viável terio�' e aindá, justificou pór taRa de verbas, como
para que tal não acome- Eugênio Gascho, vioe-pre- a BR-282, por exemplo'.
cesse. A empresa se pro," sidenta da Câmara, �'a me- Klitzke- viu interesses 'Poli
'POs a leim ressarcimento Ihoria de nossa remunere- tiquéiros

.

� de- Rosá,' "que
de um terço do valor do ção não afetará no final está pretendendo jogar a
prejufzo da obra, ou seja" do mês os honorários da- população, contra a Prefei-,

Cr$ 4.030.820,43 que, so.. queles vereadores quetra. tura, que cumpre seu pa
mado ao custo inicial, to- balharn junto as indústrias, pel d�e, alertar aqueles que
talizará a quanUa de Cr$ abandonando o emprego constróem ou adquirem
11 .855.815,63, represen- com' uma hora 'de anrece-' terrenos nas, irne,diaçães,

. tando uma economfa para dência em detrimento .das e isso é importante para
o custo .atual'izSido de Cr$ sessões 'í3J que são obriga- que todos se preçavenham
15.724.242,37. dos a comparecer". contra pGssrveis fu1uros
RESSARCIME_NTO 'problemas" .

Quando da implantação
do' sistema de abasteci
mento de água em Jara
guá do Sul, a municipali
dade interveio como' ava.
lista do SAMAE, num em

préstimo. feito pela autar-

'Superme'rcadist88 debátem" problemas de classe
'Envolvendo em torno de A tarde, o vereadoriH'8- 111, fez as conslderaçQes'350 partic:ipantes, ..... lidente da Cirftara de Ve- derradeiras do encontro,'sUpctrmercadiStas e fome-, readores ,de Jaraguá do 88luinclo-se coque,tel e

cedores, a Associação Ca- �t4, 'José Alberto Klltzke jantar, tudo no CI...,. Atlé·
tarJnense de 8upe�a. dirigiu sauda9iO a,OS COR- tfcO 8aependl.

'

dos (ACATs) realizou em vencionais. O dr. Elmar A- '

Jaraguã do Sul, terga-fei· dolf. H_inde, vlce-presi.
r., dia 17, a sua Conven· dente do BADESC proferiu
�Io Estadual, Dnde o pon- ""'_ra, enquanto a Ener
to alto foi 8 palestra pro- oe SA, er. Guaramlrlm,
ferida pela Sra. DJxle Mar·' exp.anou um dos novol.

chand, diretora da revista proclaa. da empresa, .�Supermercado MOderno, zeßdo o lançamento. do
de 810 Paulo. Esta Con· I PTF, que é proteina textu
venç.o foi uma das que rlzada de lOJa. A empresa
maJor·ndmero·d. conven- 'Marcatfo apresentou a 'no
clonais teunlu. va linha de bonés de sua
No ,perrodo dai manhl, . fabricação, super-her6Is. .

, hoQY•• paiestra do Dlre· Segulu-se a �nferlncia
'

tor de 0peràç6es da Ce- da diretora da revllta Su
lese, . Wilson KleinOblng, permercado

I

Moderno, DI.
que, explanou as ativlda· xl. ""archand, o ponto sr·
,eles d. emp...... 88 dlfi� , to do encentro; �undo

Cuida,_,'que� pa· Bruno Brefthaupt; -==r.",r seus 88l'Vlços, "rio que liltegra a
devido a falta d. reetII'SOI . rta da ACATs. A ""'tIca
e· corte de",�', pela .• conterlncl. foi .BObr.
Jlelrobrä., COIftIH'OR'Mtten· ··Custos OperacIonais dos
do aerfamartt. Q8 -planos S-',trmercadoe'·.

.'

.

!lÇJ)�n�lonrsfas' 0'��prev:istos NI? finl;l'l, o pre�.I,dente da ,,'

pat� .O!' .pr6!Jmos1ii�ínos;
.

A;CATs,'Osw8:ldc:»"D'Ago,sn-�;., • 'O_-_,. ,._ "

!
A próxima COnvençlo

e.rá em Chapec6.

ifl)\ ,AMENEGOTTI VEíCULOS,
t;:JYJ através da' FINA'NCI,ADORA
VOLKSW�GEN, lança em ,Jaragu,á do

S�I, juros;de finaciamento, para veículos-
, novos e usados�mais bai�ó do mercado.

.AVenha .

'. conferi!!. .' na Meneg,otti y.eícu o,s,

AUR.- MULLE� QRUBB� .

Tabelll e OfIcIai do Regl8tro d.
P......

.

- EDITAL -
,

Pelo presente edital de cltaçlo pedimos aos

se.nhoras abaixo re_aclonados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus Interesses:

Guenther Engel, R .. Jardim Pinheiros, 03 S/A.,
nesta. Leonório Bardin, Estrada Guamiranga,
sln, Guaram1rim. Loja de Cal9ados Maristela
Uda., R. José Alves Perftira, 60, nesta. Nelson
Eugenio Pscheidt, R. 280, n. 1134, nesta. Odilon
Gonçalves, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 183,
nesta. Rafael Dlmas Nazareo, R. 225, n. 475.1 nes
ta. Sig'olf Borchardt, R. Vitor Rosemberg, 60,
n�.

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




