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Xifópagas nascem com

coração. único
No domingo", dia 29

ele março, no Hospital
e Maternidade São Jo

sé, de Jaraguá d� Sul,
um nascimento

.

raro e

denb'ádlrssJ�o dás' gé-
.

J:nelas xifópagas (nasce
r:am unidas . frontalm.en

te) MárGla:e Maria Krue
ger, filhas de Beno e EI- O nascimento das sla
vira Hamburg .:Krueger, mesas deu-se àSl 12h10

, residentes em Rio Oeno minutos de dom.ingo;
.

, ". As xifópagas, �u gê- porém, 20 minutos após
meas síameses, . de a- 'vieram a falecer, sendo
corda com o Registro' sepultadas no Cemitério
de ó'bitos do Cartório de Rio Oetro li-.

r

do R�istro Civif' com
- ,

. base no latestado,passa-
do pelo Dr. LuiZ- Mar
tins Gonçalves, nasce
ram com um, ,único co

ração, porém, normais
os

.

demais miêmbros;
dos oorpos. -

!

Ensino recebe materiais para
'prática desportiva

COLUNA ROTÁRIA
'"

' ....

ROTARIANO!
,

"

São Paulei te espert8l. Compar�e a 72.à Con

vehnç�oJntemacional, die' 31 die maio a' 03 cJ,� ju-
1'1 0/81. J'

-:;;\Encontremôs tempo para servir -

Projeto Jaraguá serve de "

protótipo a outros Estados
\. , ,

·Baseados no pioneiris--' ça,a tomar cOl'lpo-em,todo
mo do. 1 Programa de For- o Pars.
mação dos Administrado- ,0- Centro: de Trelnameh-

.

res da Pequena � Média ·to.' d'o SENAr' dê Jaraguá
Empresa, o "Projeto. Jana- do Sul tem recebido inú
glJá", do Serviço Nacional meros .pieCHdos SObrei o
de Aprendizagem. lr'ld'Us- funcionamento do "proja
trlal - SENA:t: implantado to Jiaraguâ", qUe! .tet'!l pra
em Jaraguá :Clo Su1 em zo para encerramento pra-
1980, com o apoio da Di- visto para novembro. Até
reção N�clonal :et Reg,ional' o presente, foram desen

do SENAI, ,CNI/DAMPI e volvidos 15 dos 33 m6du
FIESC, com a finalidade de' losdo Projeto, participan ..

atender, neste Municfpio, do dele aproximadamente,
as necessidades de- forma- novecentas .pessoas, das

ção de admlntstradores d�e quals duzentaS e setenta
pequena e média lempres� diferentes, isto é, que não

proporcionando-lhes a a- participaram das exposl
quisição de conh'ecimen-' ções de todos os m6du-
-tos necessários ao correto los.

.

.

exerelclo das funções aCl- O I Programa de For

mlnístratlvas, vários Esta- -, mação dos Administrado,..
dos da Federaçãotêm pro- res da Pequena e Méd�a
curado orientação sobre o Empresa te;rá cöntlnulda
seu funcionamento, o que de no período de 08 a 10

implica numa repercussão de a�rH, com o' ,rmódulo
muito grande, liIão apenas "Comunicação Humana n�
a ,nr�el eslfafdlUal:, -çomo' Empresa'.', pelo Di,retor.da'
também naci'Onal, idéia Agência de "Jir1einar:n6ntG
ql;J� começou 191 ser plane- do SENAI, de C�iciúma, Sr.
jada a partir do F Enêon-' ,Pedre) Paulo -�alJl'plona,'
fro âe Em:pll'esârios d,e Ja- com nové horas' de,dura
ragiJ8 do StJ'l, Ie que come- ção.

, .

.

A notícia deste fato Ela é produto do lpro-
foi pObl,icadana' e:dição. gresso.
de 28 a' 03, die abril e- Se o progr.esso cons

ainda hOj'� continua sem trói 'O confo'l1o e o bem

solução. Há mais de 5, ..estar, deve, ,também,

m.�ses, alí, s� estabe,le- erradicar a miséria, fon- ,

ce-ram sem qualquer te de todos osmales dlal
. providência die quem de soci,edade.

.

.

direito. "Ao que é do
, nosso 'conheléimento,
coisa paliecida somente
aconteceu em. março-a
bril de 19,74, quando da
tragédia. de TubaJrão.

,

Esta foto, mostra uma

chaga de . nossa sQc.ie
.
dade.

. Não se deveria pler
mitir a construção des-
'te quatro em nossa ci
dade, qU,e está .entf1e! as
maiores em tod'o.S os

setoJ'les, dentro, de San
ta Catarina. E QUE
DEUS AJUDE OS HO
MENS ILUMINADOS.

o uCorreio responde"
necendo os nomes· e en

dereços' completos dos
dlestinafários e data da

postagem. _

Tal medida virá acel'e�
rar a pesquisa Et possibili
tar a verificação de qual o

carteiro que vem cometen
do a irregularidade, para
que seja adotada medida
d�scilpliÍ1ar que O' caSo :re,

quer, de acoJdo com à
gravidade (Ia falta come
tida.

A Marisol S.A. - Ind'ús
tria do Vestuário, após ha
ver distr:ibulcb gratuita-

'/
I ,

mente setenta I'ni'l pacoti-
nhos d� sementes ide hor
,taliças à população de Ja-

� tagtiá d!i> Sul e local.idades
O resuli1ad:o. da ,�ura;.; circunvizinhas, incentlv.an

ção será levado ao con11e- do 'O. hábito salutar da hor
cimento de v.,'Sa. por. ��l$ do.méstica, ,está toman
:eSsa Dif1eroria 'Regio,n�L d'o nova, Simpática e in.fe-
Cértos de con,tar e_m:�il' J1essat:lte lniclativa.·

compreensão de, 'ii.Sa., " Desta vez, a, .empresa_
coJoc_aq'Io..nos a' iHspOs!-., d.istribuirã qlilatro -mil' mll
ção para quaisquer outros" das'de, NoraS provenien
esclärepimentO$'. 8SS1. Gui-

.

,tes 'do' :seu
'

,prórpri.o ' refia
do Alfredo Heisler _:_ Di.. :nestamento, contribuindo
,re·tor Re.gional". de �orma ,leo«traordinári'8i

'Para', a ': pr�rvaçãp, do
'meio-ambient�,' ..ttí�hUlem�e
bastaAte ameaçado pelos
'd.esmatamentos 'ocorridos.

Para a distribuJção des
tas mudas, ,�nt� ·qs· hªbi
tantes de Jaraguá do Sul
e die cidades: vizimhà$" a
Márisol estará contando'
com ,a colªboração·da 196:.,
UCRE .- Unidade de Co
.ord'�nação 'Re'giqnal de E-'
ducação, uma vez que é
intençã,o da lempres� fazer \

com qüe as ,plaritliS cli&:
guem às mãos da pppuJa
ção, por inte'tmédio dos

. e.'scolla�es.
.

"Tribuna de Imprensa" ,foi dinamitada.
Até a nora em que . es- que.éndossa o acsso te

cr.evramos esta nota, ainda' mar.

eram deeconhecídas as Já tivemos a coragem'
razões da brutal agressão die ·e-_nfrentar os poderosos
a um órgã� de ímprensa da cidade e pag'amos mui
brasileira - TRIBUNA DE to caro para ver o resulta
IMPReNSA�-, do Rio.de. do. Mas valeu a pena.
Janeiro. Porque lainda estamos Vii-

Divid�m-se as' opiniões, vo, 'epoca houve .�
tanto. na �re,al " góve,rna- período em' qúe,_ o tôdo
mental Gomo 'da socleda- poderoso, usei:I'D ê VleZ81-
de, de quem teria articula- ro, usava e _abusava . do
do 'o ataque ao veterano povo ordeiro do munlcl
órgão de imprensa cario- pio.. Não era democrata.
ca (Ano 30, Mlção n.o •• ,. Era tim 'tirano.

.

9.631), perpetuado por um Naquela época não OOIil

grupo de.eQcapuç,ados, ar- seguiam calar lBi voz I Cfo
.

mados de revöíveres e pls- povo. Usaram, então, a

tolas, invadindo as Insta- lntlmldação. Tempo hou

lações do jornal, rendendo ve senhores, em que se

seus 'fl:.mcionâr,os que fO-, questrararn a filha 'do d:i
ram soltos em locais des- reter, tão somente para
conhecldos (deixados eR- calar a boca do jornal.
tre o 'Cast,elo e a Praça Era o império da intimi

XV), d,inamitando o prédio :cIação. Muitos ail'ilQa es-

e destruindo aempresa. tão, vi:vGS.a vivem 1901 nos.
"Todos- quietos,: deita- so'meio.

· dos no chão para não mor- Mas houve o tempo de
rer. 'Nao temos nada con- .um "déS1tota�'. EleitO' que
tra VQ.cês. Queremos é a- foi, ele que sempre pro
cabal!' com essa imp:rensa ,fessou a, sigla do "Deus"
f,a.scista'.'. Eram. estas as· Pátria e_�FamJli:8Jn" ser:ltiu

palavras dos invasores �. eleit,o' pelos llde_"
'áos funcionários, quo. 10- e não p'eu outro "bicho":

ram, i.mobiUzados co� al- vamos'matar 'O "Correio
g,emas mod�rnas, enquan- da povou,:' Ordens !parti
ta eram aolocadas 5 0';1 6 rarn: do to,d� P9deroso cbe-

_ b.B1}lq� 1����2J�� d��r9t_a" "" d� � óiÇl�clf�'� � i(ls�a�
. tlva. .

,
'.

" lou ria 'pret&itula um �'BQ-
"

.

ö reSlo já foi divu,igado letim Ofieial'� que acabou

pela i�pr!ensa d�ária e pe- cassadlQ 'por urna dêcisão
Ia TV.'

'

judicial. Mas prejudicou a

j Ora, muito bem. tud� e a todos. O tempo'
Pensar:ldo em te.rmos de demonstrou, ql,le não' an-

1981, é algo 'para divagar, daram oerto� Era o tem
especialmer:l:te' qU8ilJdo o po da força pelo p'oder.

. quarto 'Poder está sob a político.' .

mira das ,esquerdas.e da Ma$' chegamösaos tem
direita, quando não de ou- pos atuais, onde J:lão exfs�
ira posição. .

.

te mais o seqüestro, a in
, O 'episódio comoveu a timidação ou a pJ'1e'J)otên
opinião nacional.

'

AfinaI,,' cia. Pelo menos ientre

q.ualquer que' tenha Sido n6s.
'o deslize 'cometido p:ela Verdade mesmo?' - Lê-

TRmUNA DE IMPRENSA, ,da eng,an'o; Senhores!
jamais se justifticaJ'iiam atOs Ainda continua a ffiles�

dessa natureza..
.

ma prática, Ipara fazer ca-

No no.SSO pe:queno mun- lar. a' boca do :endil:abrado
do' cão, sempre ae:veria que oüse, falar das coisas

:existir uma válvula de es·· "constitufdas" .

'

cape para voltar à norma- Nesses tempos niode;r
lidade. Infelizmente isso' nos deu-se de usar da for-

, , '

não acontece mals. ça a que nos refe.rim'Os 1'1'0

Não acontece no Rio,
'

inrcio desta mota: a bom-
· como não acontece .em ba, 'Pal'ia destruir pela ce

qualquer parte do Brasil gueira momentãinea,
.

um
.

e, também, não acontece patrimônio que 'lá vem de

lem nossa c,idade. muitos anos.

,o. terror das bombas foi Pessoas' existem que•.
· a forma mais forte para não dispondo 9' poder de
mostrar o que 'Pode fazer mando, ainda hoj:e, se va':

um grupo antagonista. To- 'lern do torp:e expediente
rtalmente negativo para a de prejudjoar os J,egrtlmos
nossa maneira de' viver. inleJ'l9sses e dJreitos . de

Lembram.o-nos, contudo, plleitear publicações, ça
d'esse ,fato gara nos trans- mo suas e que são crimi

portar para um passado n'osamente desviadas para
recànte, cerca de 10 a'20 olJtros,ß!gã�s, .ª, reveHa

anos" o que não é ml,lito dos' verdadeiirp.s che,fes,
pana ,uma efernidade, mas "prejud19and� de caso pen-

\
.

Marisol distribui 4 mil mudas'de
, .

essências nativas
.

'

'.
'

\

sado os que, desde pris-'
cas eras, sempre '. eatlv.
lilitm na vanguarda da de
fesa des verdaidJeli.ros [ära-

, gl:Jà9nses e que já �e,ram
guarida a essas pessoas,
tão mal agradecidas. � o'

tempo da fo.rça,pelo. Poder
econômleo,
Mas isso 'não tem lmpor-.'

tância. Poderes superto
res já se mlanif6$taraml so
bre a ctrcuteção ou não
deste semanár:io, só .por
que entenderam, contraria;
:dos Ou não os seus --inte- .

resses mais imediatOs.
, Mas, não faz mal. Não
�.de hofe que se d!iz:�"Cui ..:
dado Jacaré, qualquer dlia
a, Ilagoa seca"'- ..

'É o que. aconteceentre
nós, lamentavelmente. Nin
guém mais se entende',
porque ningUém mais s,e"
comunica.

.

E val:e Ilembrar o famo
so- )'Chacrinha": "Quem
não se comunica,! se trum-
bica". �

,

De �Iamentar"se, final
mente, o episódio dia TRI
BUNA DE IMPRENSA, qüe
nós dá um'a amosíra do'
que pode acontecer a to
dos nós que nos ocupa
mos cont a 'Opiniã'O púbH-

.

ca.
'

A 19a. Unidade ,de Coor- Informou ainda o Chefe
denação RegioRal -- ucre, da DIFID que a UCRE re
através da DIvisão de Edu- oebeu também dJs.cos,
cação' Física e Desportos dal'idos Ie. bastões para r6'
- DIFID, lestá in,iciando a vezamento, masculino 'e

distribuição de materiais femininQ. Em julho, 181 SE
esportivos a estabelle'ci- fará nova remessa de'ma
mentos Qe ensino da rede tariais esportivos, p\ara ße
estadual, <tos ,municfpios 'f1em entregues 1:1'0 mês de
de Jaraguá do Sul, COru- dezembro às escolas,

.

para'
pá, Schroed'er, Massaran- quando do reinrcio das au�
duba e Guaramirim. Be a- las, ou infcio de um novo
oo(do com o Professor Mu- anó I,�tivo; já estejam: 'nos O· .,

.

. .

d'rillo Barreto de �evedo', eStabe�ecimentos.
'.

.' pr�çQ : O
eh�e da DIFlD, a Secl'19- Quanto a divisão desses
.t�il; ,d� Ect.u�Ç'���,Jn::-�, matelàai$r..ela,s.er-á p,Wpor-'

, ter��dlo. ,d� �mdia_de de cionallito .n6meFu. Oe altJ'

ApOIo. Administrativo - nos, à ,ne09ßS'idaidie e ma-,

S�bumdad'e de.Adm.inistra- teriais já /ElIXistentes. ,Na.
çao de Material, remeteu semana pró�imä, os .esta
à UCRE; 60 bolas de bas-- belecimentos die Sc"'roe
quete, 100. bqlas de Vo.li- der, G�aramirim e Masséli-'
boi, 100 de handebol e 200 randubá I�tarão recelDen

bol� de b�r�a?ha_' "No- do. os materiais, lenquaJ1to
Q'an .' para a InICllaçao elles- os die Jaraguá e Cqrupá os

pO�lva, al�m de 50 arcos retiram junto ao CIP' onde
d:e vime para a g_inástica' estãö guardados.

'

ntmica e 5 Ipares die redes
�

e acessórios parª- o bas- REUNIAO
quete, voliqol I� h'andebol, Segunda-feira, A:a UCRE,
cada qual.

. 39 professones dei educa�
ção física da microrregião

Vinte ,estabelecimentõs estiveram reunidos quando
serão beneficiad'Os., -Da á- a Divisão d.e Educação- Fr
rea da'SupervisoriaJ Local sica e Desportos rep:assou
de Educação de Jaraguá a programação para -81,
dn S\1'I, o- C(j)légio Esta- ,e�planpu. o Decreto .....
dual Tef1eza RamOS-e Gru- 13.000/80, que regul:amen- .

po Escalfar São José, am- ta a prática da educação
bos de Oórupá,- além dias física dentre outros as
Escól·as Básicas'

_

JOsé Du-
" sun:to�, como os Jogos Es

art� .

Magalhães, _Abdon . colares Juvenís da 19a.
Batista, Euclides da Cunha UCRE, neste mês de abril,
Holando ,Marcefinó Gon- onde a idade limite é de
çalv.es, Roland H. 1D0rn- 18 anos parai o feminino e

I:>usch, Hel'eodoro Borg,es, . 16 pal'iai o liJ}asculino, quel
Elz� �ranZ'otto Flerr:az, Gi- será obj'e1� çfle reportagem.

, ardl"1 Luiz Lenzi, . Centro na Ipróxima edição.
Interescolar de P.rimeiro O Prof. Murillo adiantou

�rau (CIP) 1�'Ginásio de, também a partiCipação da

SPOI1e:s Artur Müller. Da UCRe: nos Jogos Escolà
�Uperv:lsoria de Guarami- res, a nrvel de Estado, em
r"!" o ColégiQ Estadual Lag,es, de 15 a 21 de maio

�Ig.uel Couto, de Schroe- a, n:aquele mês, ainda,

Fe�, as Escolas Básicas Festival de Corridas, tio ,Recebemos da Diretoria

neh�e Mankie e pad!�e, Bru., , Baependi. Em jul�o,. o Regional ele Santai Catari

o°clmd�n, die CampmhaJ, e Festival. d'e Saltos, lem to.;. na, da' Empresa Brasileira

ral
OléglQ 'Estadual �elile- "das as modalidades, à ie!X- de Correios e Telég,rafos,

d bRoRdOp, de Massara,ni c9lção do salto cpm vara datado de 26 de ma'rgo ele·
� a, bem como, cf Colé- e, para agostO, está pr&- 1981, ofrc,io nos seg_uinms

��o �stadual Pref,eito Lau- visto o F�:stivaJ de Arre- te��nos:: ..

Zlmm.ermann, EB Alm!- messo, com peso, disco e"" TJndo em ,Vista. recla-

Jante Tam�ndaré, EB São, dardo, uma espécie ile. maça� �f�u�da �este �or--
�Sé de RIO Branco Ie ES pentatlo, com organização nal, na edlç� dê 07 a 1.3

Sao Pedro die GUlami.ran- mais ou menos idêntica d.le mar�o cde 1981, S09 o

ga, localiz�das em Guara- conforme definiu o Chef� Htulo "O nosso correio.

.
mirim.

i

," da DIFID:
" não � mai� aquele", infor-

_, mamo's:

1"'- Para que possamés'a-
purar O que vem oco,rren

do, com a distribuição, dos
exemplares .desse -Jornal
Í1� cidade' de Jará.guá do
Sul-OU em outl'laS localida
dies,' ,sol.icitamos q.u9i toda
vez que for detectada es

sa anQm�f.ia,' , cOJTll.miqu�i
por escrito para o ..Chefe
da .Agência lern questão
e nos remeta cópia, for-,

GUARAMIRIM APóiA
ESPERIDIAO A
GOVERNANÇA
ESTADUAL

A pro'pósito. (las eleiçôies '\

de 1982, o Preteito Munici-:
pal de Guaramfrim.,

'

Salim
Jos,e .Dequêch; disse que.
para O· Govemo do Esta
do, ri Partido. Democrático
SooilaJ - PDS, tem vários
candidatos. Dentr:ei eles,
destacou o nome·de 'Es

perid'ião Amin Helou FUho,
do vioe-goverrnad'of1 Henri
que CórClova i91 do. 'd�'putq-
do federal Victor Fon�ana.
Particularizando, disse

que Esperid'ião vem sendo
pr:estigiadlo' 'por mais de
150 Pl'1etfeitos·

'

do PDS de:
Sant'a Cata.rina, sendIa um

homem que goza de �nor
me pres'trgio junto ao cp,ovo
e que tem todas as con

djções para se çandlidatar,
e qUe se isso ocorrer, leiie"
o Prefeito, o apalada 'de
bom grado: .. "

.

.

Cutucando . � .. ,

.

A Câmara dei Verea
dores, die Jaraguá· do
S�I. reúne-se, dtesde se- '

g.unda-feira;, à$ 17 ho
ras � quando, an,terior-'
mente - era às 1.8. Na
estréia do' novo horário,
li "sessãQ" �eve a durá
ção de exa1!am�nte qua
tro mJnutos. Certamen- ! "

te UlTJa das menos re

p�tativas desde que
o munJcipio é indlepen
dente, a ediJid�e pare
ce estar mais pr.eocupa
da com o grosso 'soldo
do fjnafdo mês do que
c�m' es 'problem�s da

. cidade, _ que não são
. poucos:,

Gente; tem eleição
EJm 1982,. E 'piaJra abril,
qué já vÍVi9mos, aumen-·
10 para os nobres edrs,
hoje com mais d,e trinta
·'mi1has'� mensais.' (Ary
,Thanna)·.

.
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, ,Efetuou visita à nossa
,�

Décio Raut Piaiera, fi-

'MIRANTE',SO'trt'l'�',:(�� ."!.' l' �editcJ'ria social, esta seme-: Il:Io'ç� dá �r{a. d, famms\.A�. "

na, de cortesia e apresen- , tradicional,' assumiu do-
, " et. I.. ,,' tal'io, ',o. Sr. Vitor�ugo mi.!lSo a presldên �a AO, m-(NOSS�,��R r:�O.,J'A tE.�RA.\, ;Ms$O,.�) M beUi, iinovo ger�nte retóf.ig Múiijtipái -Parti-

, , -{ ". " iEqul.,p '�' dõ, (d géli!cia d,o Banço Sul do 'pop.'Utar em "raguá,do"
" }! 'Brasileiro, acompanhado SuL Estefe no dec,orrer,

'. _ _' �',.� __ pel� �s�J.\ �r�[I,�-adniiniS-
�

da semana ria redação,

AlL'
• •

t·, tralivo, AfoHsG �te �ndra- para manter um diAlogoIversarlan es '" de LeU�. Mombelli assu- franco e aberto com à Im-
'�" '

., ,': " míu a gerênCia do Sul-Bra- prensa, linha que preten
Ani�rsariam néSIt� sába� silelro dia nove,' último, de seguir',à te�ta�d9 parti

, do-04 ' ':;, ,,'--, - vlndo de Caç'ador. - Na re- dó oposiciöni$tà". "m9d�
"

Hermrnio--- Gl'owalzkl .em dação, teve a: oportunida- -raäa e. sem.radlcansmcs",
Garibàídi· '( � i:t' -de d:e m'am,lSéar- Qj,arq,úivo ',COIVO d�e." .ç�fl1'P.r!ll)en�

- Sra. Ter�zinha-- S. WBig- do 0orreio do p�vo, de, tos ao:DéciQ .. �ci;.', " - ..

.

nér�' 1955, onde na edição n.o �*
':l'Sr. c1�l!Jd�O Wtnter '1 . 836, d�"� -de abr-ih�'a- • > � ,'i' "�'o - ,�I ..{.'

Sr. Mah'fredo HornBur� <fuele ar10, o ,mals antigo Tem muita gente por, Ell
_,

-

semanário de Santa Cata- que não-entende ou é ,bur-

I),ia, 05 ,� abril,',' ,

r;'na estampava 'em' repor- IllrlnOrl'$entid�, p,rQ'p(i�, pa
',"-1.)'. " .;1 L��\)I.l.!I':" t-rf' ta"i-1,ern'fotnl>õ.ráfiéa !b,,'laJtual pala\ira" ace,fca .. de, ,detel,-,Sra. Irene uz uan as, :;1 �, -

,
" ,-' eéflflci()":.séde.;oeuja' In,augu.. minC!lasf01ltiOas., ®nstiJ·

t� �!iljl, �(!=l�li,a..",:. di' .-�. ' râçãt?.,dEloU'.:se no'"dtia 1� die tiv.as'iqu9ll"-e8te .lt>- jQrtAa�,y!ri'"8("��1. ��r.er;l�o ;@J'1,�sl�geJ' à6flf'CI&t9� ;<'0 esntö.N� etIIou e7 oontinu� veiculan-
. Dar.!o,;�. SC�4!Ze ,

.

Clonal'etp ,t:JOl'r.féiei'O",' hoje dOinE as'im���s�o��j�L!aSr. GI,I��y'P. ���C�,�I. Bàn�o Súl'l3tastte1ro�,"com:. sendo' sempre· o ,eternoAnette, filha :dadltléls,?r.-,
., .(Yolanq�) D, r,les�,n: I, .�

pf'éta 'nesfe -ano; 49 'anos tmderexp,iil�6rip t:;.,p '. 1 (

l'lh d ,de atividades -:e,m Ja:raguá '0")','.,... ,**.''-a�RJ�ld,e:'!l�r/�z�!..J, a' �. ' '

.

Carlos',(TerezàrChiOdini do Sul. Somos 'agi"adecl- : p) .' 'l�-,�; C-" t"(j' ,to

,,;$1'1. Ó�6hi�.u!'lra,Sóusa dös p'f)la visita.
�.

O, ConseJho 'Möneiârio
I ,�,�, ... .., ��.��''''T' . '. I ','

- L, ..
, ** I • •

'

NtW.kmaJtawtQ.ri�(j)u'�Q ,Ban-,

B09a�.�,:. �'. ,., L �' '-'.:. ,: '''1'-'', ':';11 codoBrasilainstalarmais
129tq�iß.�lJlQ_pafs" ,das
quais, 14 em Santa Cata
nna,,-1Iberço rJp ,presi�'e�te
dá insti��içãQ, Rq�,:.rtq Go!
Im: ",Será') em: Abelardo
Luz,: (onde a;' Paulipetro
(leia-Se Paulo Maluf) ir:'J
ciou a pr.o�peGQ�·, dp pe,;
tról:eo, semana passada) ,

JNI�l'ed() ': WaLll1iJl:"" C,unha,
P�rã" ,D�c:ln$�h� ,Frai�u�
gp, lßg�r�l�ia,9'fI" Itu�poran'
g8-, 'Maa�af8ndlFbJl, p;aln�,�
So,la, Pinha'zinho, QUilom
bo, RI9 tll!,grlnhp, São C�r
I�t): ell��'r�;tp-í':�oli�'i �93'
sar'andub� ganha,,' .j!$Sim,

,

ufJI� agêl1Gia dC? banco ofi
ciai go: governo federa!, a

seg�nd'a da micror�egi�.
A outra é ao. Jaraguá do
Stf�,�naturalmente.

,

**

Dia 08 de. marfO'
Raquef, filha .de '-Nélson
(I'ngrid) Krüger

'

Dia 1b.·� " .;

MárCiO, fUli'ö' ;C!e
"

Mário
{Lúciâl 'SCh'W8rtz

'

Dia 13 de ma�Si��ne, fitr� ;'d'êi·Änia�;.,

dos {M�na Êggert -

Di8l,16 de março ,

· t=;er��q()! filh.2 d� .An
if.��r JM�) .t38;�,_,ski, ,

la, f cte .,..r�\, '" "
..

'_f<arin:�f J!'I'h!"�e ,,��()h1�
, (aOSEtJ�nI) I.!,�L�[ "1]'''' '," ,

bi '

11l,. 'de lriar'
(,.", '<1

'" a, �'.' j ,.�. " ,,

: Oavld; fi!ffõ � dê:
I

Valalir
h t�F"�l�ft\IH�t'h :,'1 ",<: �;!('n"'.

ablanl�,}i a �,� :,Jps,�
. (Jl,lventma) V:enl(Jri
Dia '20 <fé �' _

1

...
'

, ,rço '!,'
,

,1]���WI�gr lfl)f�l''1?l ,.�� q�; -

VIO. ;'Cedh� :;) queira
I;)ia, 23;.de'm«-rm " �.,,' DiA nc ,..Ie ..hril '

I ,$çhl�1.�,i: :lirh�('í,f8ê �':�rc� · S�� An�Bõna Ij�l1'l "I,n
lia (t=iita) Sco.:z: " ; " • .Sr� Daul Carlos Gesser,
Ctlar}es;, f'lhO de 'Ena ,o�,'" ". "'J"', "

, .ti, i1 :!lwl j- , ' �.�I1hC�nqprdJ';J "':'1' '

DJLo�lI'"da) Imr()tt) '

.. ; Dr., Ed'son, Q,ar- ,

..I�w�� �,�,� :. IÍA! � >.los S�hulz, m,�,dico,' n�s-Ilhelm, ,flll1o de i �v,�I-; 'ta cidaqle!
•

�
"

mir (Dulcinéiat �Leho'?2�eft "',,
'" "

, Yfint�ir, fV�o
.

4:�J ��rÄir,

(��rlil M�rti��<, t ,: ,�.. '" ')
MIcheIl, filho de Artur

",,�fUtvina) .Heiler _:
'

Di� 25 de �çoj
" "" .�,

_, Clau�eson, filho de' Jn-.... ;1· . � J 1, .

,

90 ·(Is.ol;d�)' H<?Jrbu,rg' <�
. Alol�<?, "fijho "d�, NHsón
(Zilda,) Seil

, ,(
, Marcelo, filho-dE!! Ce,lso

"

(Maria)- pedlr( : � _�.
...,. .. l,

Hernani, filho, de Con��:
çfo (B'eroadete,) Ri�gel "\,
Roberto, filho de taol'a,il
'do, (Leonôrà) Lenz ',' •

Fernal)dç" filho .de.peal
barto (Marina) da Silva
D8un.i�- fi lha. da A,r::Hn'
do (Ahrsia) Redies

Dia'2S-' tnä;çõ" ,

- '"

, Kathleen., filha de Edson
, (Leila) Menzlin _

Dia ,27 de março _
"

Fábio, filho de Harri
. (V!alquíria) Schro.eder
Rafâel', �nho- de :Mário,"

'(Leana) Schoft
"

Suzan; filha de Adolfo
t', ('Lôr.ena) Alberton h'
Dia 28' de março "

Joseli, �filha dê 'Cosmö
(Is!ibel) Bezer-r.a
Fernando; filho' 'd�e NU-
ton, (Iracr) Flohr,' ,

Maira, filha d:á ,Mau'ri
· '

(Ivone) Ferrazza •

Dia 29' de março'
'Leold'ia; ,filha de 'vaidir
(Leocádia) Borchardt '

'Cátiá, filha d&, Hãri (Gi-;
selene) H;arbs , ,H'
Fern,am!tó, �Hho' de ","al-

'

'd<emar' (Carmem) Diers-
'

. ''chnabel. _

Ola: 30' de-nUn!ço
, ' '

, . Alui; filha de 'Luiz (Ma':
ria) Pellis
Maiko, filho de ' Ruy
{ZenaIde) Mej_�r _

Dia 31 � nI4lrçÓ,_ ,

-.

, PiErtro,"Giulianó, ..,filhó de
'José Augusto (Marli Mar

• Iene) OaglionI.

Dia 1C) dEt abril' ,

''Sr7 Lauro' VoHoin'I" eni '

CuriUba, '" ..' '

Sra. Maura Dlrcê MaSbä.:- ,

renhas Schn'lidt, ém " :
- ,Curitiba'

'

•

Sra: lina,'P,restlnl Tome
lih,.:ern Itapocuz(n'ho .

Sra. Matilde.Zapelia pa,.
valiéllo, ernltapocuz,ioho

,� Sr. ,ROlfrBrandemburg
-,Sr. Mário GielalTd
SJ!��I�Hilda GrosSk,opl,

l a I z nas�té r em Joinville
"

• '- "
Sr.' Jairo Jerônimo de

" l.
,

,I' or_ ,. -ii. (('l" BarrOs )1éin Bfomenau ' .

Av; Mal. DeOdoro,364· S 'D.'t· 'w Ik
.

J
' ,

. r. I mar o mann
, ,��guâ' ß9. � ��l �,S� ,

,�. '$r,J Nélsm:f' Tálr1niawski
..... ., . '""I�� ·hh�. "'4';� ," '_ " ,d I

;-(�c�. v't;: 'It f.!,J ['if ;'-4� 'f\i .,�
r'l- '" •

•

Ij

,.

Nascimeolo,s

... I:.� .- I' 1 J::1.
,

,
Em 'qualquer' épÔê:ä!1

-

eiit3q'ulÍlqíJer estáçlo,!ôs
'pt8earites2da-LArttznáater� "

:lcàeín nó'gõsto e "no 're
lciufhté de 'cadà u� 'YC)õ!
�ca ...bê, ( -!' _ 'r

,

It\!'"t' ",I:" C (=" ..�,•.,..:... ': ",f'!

Tendo por JO,caf
4

o Pro-, Completa hoje seu prí- A Associação
vincialado das trmãs da melro anínho, Q garotão Banco do Brasil (
.Q.ivi 1.:p'rotidGHcia,:na -ea- J.:e.01'1.afd<J;, ,fj]Jlo • ,::>cpa� W> de �ué�S.U� ee
pital db Es,ftldo, com prp-' José (Eisa} Pa'Pll». A co-

01>

ntcando a eleição 'I� p.o
moção dlo $indic�o dos 'j'ne�çãg�'s�rt. .em "ua d.�.oova qlreti;>ria ,P'
Estabel�rnentos de Ensi- r��i�.n�iia. E, no d,� 31,

.

,e)(e{çfqiq, 81/82.
_
Co

nc Qo, çstado de. SanlEi cOlllpletEiu' seu segu'ndo Presidente _ do ConSê
Catarina e colaboração da ano de vida, .Crisiiano"fi- Admioistrativö" fol �I
'S'ecretaria

'

da' Edúcaçãö, lho doe amigos Sifvestre Sérgio Paustlno Giro
serà réalfzado ,lias dlas 23 (Sônia) Panstein. elel fu- Vic'é-Pr:.esid_en1e - J,

e' '24' d.Ef abril, 'o 1.° Con- turo presidenta. do '�Lions OlMo Papp;- Sacr,etária
'graSSO da Es'Cõl,ài Parti- Clube�lntegração. ,

Vani Pa�stein; Vi,cer-Pres�qlll,ä'r Cat:a,rinense (I.�' CE-' , ** Social - Oaríos 'Robe
PAC). com um vasto: pro- Feliz da! vlda anda o pro- 'vidal; Vice-Presid .•E,sp
grama � ser seg,uido;. a tessor e, técnlco do sele",: tivo � Adolar , Jark; Vio
CP· recebeu a ficha para clonado jaraguaense de -Presíd. Finance1ro--:
partletpação e Jara9�á do' attetísmo, José Au�usto delmar Dõring. P�esid�Sul estará representado Oaglioni,' com o naSclmelil-, 1 do .ß()ns��&. Dé.tlberatlv
neste importante Congres-' to, dia 31, rio HO$pi,tal"e A�emif,�J,sé Benqli. 'M
so. Con�e:rrencistas de � Maternidade São José, de bros do Consel_h,o Fisc
nome abordarão temas ,da Pietro Giuliano, seu' ter- Ademal" Bartei" C�mSi�
educação. ceiro filhó. A rn.amãe Mar- 'Ronchi e Hamilton Lqi

** li MàliliEm�r'efl'efá a mesma Langer. Uma .ó�ima .gest�
�, Também a Casa da Ami- felicidlad!� dQ'1 no_s� ço.- aÇ>� novos dl!lglentes '

zade, de' jaraguá do Sul,' nh�cido", Pfof�_ ' Cagl.iQnj ,�A�ß locai'.
"terçí;l':feira "à 1a-rde,'· na -

,
'" Parabéns. -

'," , j-â7.,��l ,"." :,lJ\AIi, leI)t�9ßE>U' ,ao men�or
" *'*,". :,,' ••

Gilmar'José St�tA-; de r:to-

ve·' anos, -I1Jma�. cadeira de Ontem, Q casamento, na
rodas, ele defici,ente, físi- Matriz São Sebastião, de Luís Gomes, o lula, Su
co que' é,- agora- em .con� Ivo' Haroldo Zeh ,e Sandlia j:?erVlsor Régiónal do G
dições' de locomover-se·' Àpâ'récida Mauer:berg';' ho- vern_'o,l ,em

�

JOirivllle, 'Ip'art
melhor. I Q bonito' 'geste je, unem-se pelos laços ci�oú' sexta.-feira; do'lII' En
da Ca$8' da-

�

Âm,iz"ade foi do matrimôr:r,io,:'Jalr Mur� éoÀfi-8 !'eté- ( Empresári
pl1estigiado pelo presiden- ra é Marizia 'pelli&. Fetici-' promovi(lQ ;':p:e1Ia:, Ássoci
te do Rotary Club, lidá dades aos nubentes. ção Comercial:e Industria
Domingos, Vargas, pela ' '�*".

'

e que obteve o suçes
sua esposa Asthéria, que I , espeirado. a "menu" d
é"a pr.esfdente bem' como Foi um verdadeiro su- "maitl'le", Rubem Arenhar
pelas Sras � 'Yvonn,e..,.Alice cesso, mesmo apesa.r clãs foi bastante ,elogiado.
Schmückel Gonçalves e' chuvas, a promoção' d'o ')

,

'

Ma,rlen,e f?anstein':' Fúncio- Beira Rio, no final da se-

nários da pr(ipria' APAE mana últ.ima, incll:J�ive com
igualmente pl1esencia,ralT' desfUe de óculos.., 9$pórti-
o aconteci'mento. vos e sociais da "Boa 'Vls-

'""'

'

** ta", com manecas profis-
De aniversário dia 25 a; siOliais, F)' a \Iail�irésentação

Sra,. Salete Espezirn, di- de uma ãupla' parâguaia
'

retora ,doa escola, Básica com harpa e violão, a,lém
Rol�l[I� . t:f_a!i9ldf)Po:mbu�ch; do ,conjunto r.eg�oml.li-stí;l'
e lesposa db Comissário Rampa úmida, ,çie, Sãt>
de Policia Alcivandro Es- Çhico. a -amigo' Carlos de

pezim. A comemoração; p"zievedo, diretor sOC,i,éjll çtQ,
pelo que contaram a colu- Beira Rio;,. ,prql'Jl,�te'IJ.90, o
n'Si, ,foi ,um big de' um jan- ,início, d'e agor� todp� 9s,
tar, à base . de garoupa, sábadOs, da boate" j9vem,
vinhos, entre outros man- a contar das 21 ,horas, no

lares, sábado à noite. Nos- 'etnt;>,alo �a d'i�cQtéqJ,l:e.
sas feljqi,tações à�. S�lete ,**r' <

pelo "nive.r'�. ,1 'lo
•

•

I,
• • .- � v ......

,** E para fins ',dejulho ,ou l-

a guarami,r:énse Renato infcio die, ' ago$to,,� '�dona
C. Maiochl, com o pa�ro- cegonha deverá 'cheg'ilr,
crnio da Sociedade 'de, trazendp 9. 'Prirn.ogênitó do' .

C,liltulla Artlstica de Jara- cas�1 Aug�stiriho (Nancy)
, guá do Sul, a nossa qUEr Bianchi, ele. m.édico radl
rida ISCAR, �presid'ida pelo cado, nesta cid:aÇ(e,., .

amigo Dr. Marlo.� �ousa, Vieio ao mundo. dia ,28
,fará uma exposição de ar- de março, no Hospital eJ

tes, plásticas iFldividual Maternidade São José, a'
junto ao Centro de Infor- ) garotinha',Cíntlâ, filhSi de
maçees' Turísticas, ,na Ge- Célio (Ingrid- N�it2;ie,l) Ren-
túlio Varg1as. A abertura gel.'

- . " .

d-ar-se-á às 16 horas, no
'

**
.'

prÓprio locál da lexposição.
��--_.!-!o-"!-'......_-----_---........:--..... ' A ":expô" estará aberta a

','�',
·i, '-I>, "Motone,ta rO�b8(l��'l":'" l, " �:i��b�����:o�:eà�:�?�

\ ,Foi �oubado um- ciclomotor," ,(motonrefta) Mó- horas. Aos sábados e do-
, nark/81 msl 50, oor pne.ta, ch��i, n,o 1Q6620, cer- iningos, das 9 às 1th30m
tificadlQ de pro1pr:iedade n.o ,2R-ÇJ922189, perl;e,n-" e das 14' às 18 horàs. Co-

" cente -a' Organiz$ção: Contábil À :Çomer.ci�f:.SG" ' mo são raras exposições'..I, Uda. �wle(lint-SQIJ�ef d9;' seu -paradleiro ou de pis- , de tal naturezä em nosso'
ta, o<5tmmic_a';�81:�Delegacia de Polícia ou, na Av .• , inaio, torna:'se obrigatória
M�1. Deodoro; 130: I Fone 12-o.Q91,. -; Gr;�1�,f(ça-s�, à' comparência do público-bem,." ,. ': I amante' da a'rte'., É de ar-

I'
-", , -

' , . ,Usta dr� região.

R'el',o'1"0',.a':'r'�l';a'" A""<�-t:e'7n.',';r.;-:j,.,,��','., "\1,,' " .".

,! Estiver�m*d! aniversário
l' I ,Lua, ontem, f"sàx�a-feira; 'os' gê-;:"h "; - ,'�: -

�

meos Káti,a e Rodolfo, que
comemoraram'à tarde' a
troca d'e idade. Eles são
filhos do casal amigo ,Wil
son (o Bib!e) e Loni Kohl
bach. Com os nossos cum

. primen'tos.
'.

'

** ... ,

Darwin Joswé, filho" de
Solon (Norma)' SChrauth,
será batiz-ado neste sába.;.
d'o" nà Ig�ej.a Católica;

".J ,'. ........... .� ........ ,:. ,'" \.

"'f "'",� f ""r ,-'
,

" Corri' !n'Ofurfdai t-risteza,
a coluna registra o faleci
r'tr�nfu;' l<Segündä"feira, dQ
jornal-ista P,edro Paulo

I

Oi/fiHáI, �fundadOr\' de'um
'dOs mais antigos 'jornai's'
em1 cl'roulaçãÕ" no EstädQ,

Diá'07 de: abril .. ' .�. ri o "�Nova Era",' de Rio do
Janice Ba�chtold Co'r-- Sul, (léSde"'26' d� dezem-
"f,äia;érlt\:Join�itl� :'1 tYro'de -1937em circula-
Srâ. 'Ilca Hens- ção. O "Ci:ir�éiÓ �éI'o Povo",

-"'ct\elllG�à1'I'lbedk,�'em J� paf'JBngos taiios 'mantém
"invill:e

,

'

perm,tita semanal com o
1'- 'Sr. "'.:Jos'éi'Cá'St'ilhO Pinto, ' "iNova Era", ,hebdomadá-
'MOSSo colaborador riö q'uê se identifica éom o

$ra .. ,
EI:vif1a Coelho '

"t, nosso; na sua luta inces-
'�Sf:'\Né1'sorf- Eh1ert: ,:,,0'"' sante pela sobrevivência.
: Sr: Aldo Blank 'Perde a imprensa de' San
·�i'ã. Lilli :K�mk�l'fepa8r; tá' Ca:tarina 'um jornalista

, ,sé, em Guaramirim' d� pena brilhante. Seu se-
'Fabiano Eduardo 'Kanz- pl:iltäth�ntb deu-se "·às 9h
"ler '

. lo _" ,de ,terÇlaJ-f,elra. À éql!Jlpe
�idney T; Steln,-' , do '''Nova Era" de Rio do

.

EU;zabetfi H�lrmel·J sLI�: 'à'§;"..cohdblências dies.,.
'Elvira Licldeld, te jornal pela pe:rda do
: 'Ivan!r Bm:zi ,j .' ,_., ,r'

_ áelJ grá:nd.e Cne,te.
r �f'i!�� .� ••• ".I .\� �-\ \ f�I\:�**;t"'I'I'I1-

Dia' Ó8 de Sbrl" '

. \.
�

,Sr. Miguél Schwartz ..:',
, Carlos Psch&ldt!
•

Srta. 'Elfi Seldel','em;Co-
ruPál ,

Sr. Guidb Mundstock
,

Sr. HéHo 'Meyer, em
....Curitlba

-

Sra: Carmem �eeck Fa-
-,

cHirii-
", Sra. =,M'aike Neves I

Sr. Jorge Marquardt,
Srta. :Mä'rgit KraUSe

_ ...-' .. :1:

Dia 09 de abril
Sr. 'Ewaldo ,BernardQ
SchmOckei, 'em ,Curijibla

-

Júlio Scheuer ,

Sra. AI1ce Airoso Sch,,:
'wartz
César Luiz Schiochet
Sr. ÄrYb�rto Lilo. B,ár_
tuscheck

' .

' '

Sr. ElÓI Zumach
'

,

,

Sra�' Diani' Maria Zie-
-

.' Proféssor Edgar Schütz,
, com'lp'romoção da Secre-

'

t�ria da�" Educação" minis.
frou no' Ci'ne'Jalaguá, de
qUSirta at� 'ontem, (fia 03,
o 'búrs6 (fe -Control:e Menl
tal ,� Parapsicoldgià. Mui.!
to pouca' divulgação para
eStEt 'itnpoJ"<t�htitr

.

cúfS'a.:.�
necessário agilizar mais

-,.,rleJol � .�"
,

.

() ...

"

mann
M'ärli M. Nun'es "

J
• � l

•

Tod'os os Rotacy Clubs
de Santa Catarina, dó Dis-I
tri�0-465, já definiram seus

pJ'iesidenteS Ie respectivos
secretários, para o. Amo Ro
tári'o 81/82, çujõs mand'a
tos serão iniciados no dia
fo de julho. a preSld�nte
do �RC de Jaràguá dri Sul
será o empresário Bruno
Breithaupt e o secretário,
o ex-president'é

- Lctúriv�1
Rpitt$nbergef; ein Guara
mirim, Isolmiro Soter Cor
reia assumirá· a �resid'ên
eia Ie Laércio M. Devigilli,
a secretaria do. Re do :vi
zinho muni-cípio.J Ie .", ... •

,��'�.' :�".f _"'�,�I�- O� 'jONS "'p..,ENTOS
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- ::., PrêSentele com Jóias e as mals finas sugestões

::!�:ÓA.:l,�,·.":��NtDA
.. Marechal

J� rGetúl�o,1...... .: lO ,1-
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I ÖRGANÍZÁÇÃO.: GON'DABIL ,

'r.:iA -';CO;MERCI,AL S/C.c��lIO�,:l ':,';' ,

'S111tJ$."r' (. f:!;llj--:h�-:[ :\", '". .... ,6;

I .' (1 "Eugênio Victor $Qhmöckel �
10 -: Economista e Conta®r .

- CRC-SC 1.605,: ·li.âí-é'I�I••�;f."I!it'íi�} '<

, LI D�ÓTao6es JMira "cu:amentos � De-
�-WIIJ:tL ;

C'orações"para "grejas �: Decoraoões
Ilara clubes - Arranja, par. festaS :__

", ,PI�ntas )omamenfals e 'ßt..Rftl:Jês $m ':Ge-'
" ....al�.' ',�-í.' ... 't'"

.

'. '" ',I;" :'.",�',.,':. "F��RICU�TU�-JM�!Fü�i:;,:��:�:��
" RWI 'FleiIlOlelo flau, -ta� o_..� do,' ,
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,
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"

�.Tic': C61it.,Ant6nio José GonÇalves,
'

:"nvi; -' '; :Erl["l �'OA�C n.:O 7.186 (.. ' I .. ', '.;
�"'''1f��f ,,,..... , .... J.j� .... , qf f' 1 h -'J .:,�.;

'lGtéc� COnl..'·tvonne Â. S.-G�nçàlveà., c-
, -"r;

-

; eRb-sc A.e 7.638' ," ,
-

"

e'6'iifàbllUfácl4f:':':' ;Rec�rsô� Fis�äiS' e Ãdmi-"
í�_�is.ftatiyós

.

� 'S�rVjÇo� de tt1�rcª.s e Patentes -
",l�9.ISI���(r�abäfhista:' e 'f!'t�laênCia 'SöêHUt...!' .

f
e ISérVlços-A'é'r&osVA-RIG. '),,: '

, .-. I,

�,Pésa.t,�'1�� fS,eJ'Vl�-:_do p'l'ogre�Q: de 'tJárª9uá --

",:1'. öo SIl'I --- Av. Malt [)'eõdoto d'a"Fenseca,"1S0 -�,'

'Telê'ône '72-0091. '
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Calce e vista-se melhor
neste verBo com a

Cinderela '

Quatro lojas para me-:
Ihor servir a distinta cll
'enteia, duas na- Getöllo
Vargas, Uma na Mare
chal Deodoro; em 'Jara-

I '

guá do Sul' e outra na
, rua 28 de A-gqsto, 2.1n
(Guaramlrlm)'. .

\,

�' ... n ,ClNDERELA
a melhor opçlo par...

compras de verBo.

. • I ,I

�M:ate: �'as
'Saudades ; 'II
'. Gartenhaus I

. . �.. -

e pelo telefone 72-1553'
.- �/; R�aurant. '

Uisquerla
Pizzarla/Lazanhas
e Confeitaria

GARTEN'HAUS �

Getúlio Vargas, 847

r

- de lido Domingos Vargas -
'

SERVIÇOS' COM RETROJ!SCAVAI)EIRÀS
rE.TRATORJ!S D.'EsniRÄs .'�

,

, , -E-'

Tubos'Santa" Helena -

•

\.Jf,
, • ,::) ,,�:ut

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
,! ,,,f,,i -i' rs' - -L"É!M', GEFlA(••

'

'L'
'i '. " ,. Rua' Jol'nvlllé, '101<6 - Fone: 72-11'01"
'JARAGl1k'Da,SUl· ..... :.::.:..' ''''� SanlaiCatarlna

..

l �,..
.

-,
�.'

., • .

,

Rua JQAo' PlcOlII, .� - E�lr. C8irI9� Spézl�
:,'1 ."W -: '[TelefOne: 72-"0214

,
I'

,

,

'JAMGUA"Da, SUI.:---:' .-- STA., CATARINA
'.

,

CARRoçARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS-
-REBOQUES -
ESQUÀDRIAS a,
M6W1&' ;; .• : :1" .�,

, ';1 I) /1:1 �

I
' ' ,

I,: \':1
, Av. Mal. D,1��ti�/�o S� --:T;��one: ,72-O1,+'

. '.

Chegou a hora ç8lla
para voei -fazer 'a compra

certa •

MALHAS JARITA liquidam,
sua coleção de verão com
descontos inacreditáveis pa
r� v9Çê :.aP�l!yeitar rrp��nlP ,e
'amda bnnéfes especiais para
você.

'

E NÃO � Sól I

Vá conhecer a nova e ldes
lumbrante coIeção Inverno
.,Jarita. Novos modelos',' no
vos desenhos, nova concep
ção de beleza e bom gosto.
Preços qe lançamento e ain
da brindes para vOSê ••BriÓde
o seu,.bom gosto com muita
êcono�ia aprÓveltando 'ago-"
ra as ofertas Jarita.·
Rodovia SC-301,..; km 5, Te-
lefone 72-1266.

'

HC
" (y,

de,<l\o
.Ltda.

J I

Hornburg\' Indústria
Carröcàrias.�. Blíosadas

, ti ':._

• I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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( ....

' ,

,CasalHlill
EU Konell WSekerhage.
Edftal 11._ de 30�,(J3.1981Proclalas de
'AbraIo 1111 8I1ve'e

. Aur�a MOlIer, Grubba, ,Oficiai do Re'gistro Civil do .... Lu ele Andrade

1.0 Distnto �a Comárca de Jaraguá do Sul, Estado de Ele. brasileiro, soIteifO, soléa-

santa' Catanna. Brasil. dor, natural de 'Maraial-Pemam-
,

.
Faz: saber que 'COmpareceram em cartório, exfbln- buoo, domicHfadO' e restdente

. do' OS documentos exigidos pela Lei, a fim dese habt- na Rua Joio pleninsCheck, nes-

i, fitarem para c"ar:' ta cidade, filtto de Fertuliano

'. �i�, neste E$taclo, fflhê de pá:- Pel'9ira da Silva e'de AdallJisa

Edital 11.877 de 26.03.1981, trlclo t)las e Maria Kuhft D1aS. T_alft da Silva. Eta, brasilei-

GeraldO FISrste!' elvone Refchert Edita' 11.881 d. 26.-03.1.1 ra, solteira, Jndustriária, natoral

Ele, brasileiro, naturaf de Ja- Nelslval de AIIcIrIdt .. de Severino de Almeida-Rio Gr.

raguá do Sul, domiciliado e,. MItIfa aeatrtz Aoea do Sul, domicHiadá e ré8idente

sldente em Tf'ês Rios do Norte, 'Ele, brasileiro, 'solteiro, 'Indus- Ra ,Alia ,JoA� Phl1'1'inscheck,' nes-
nflste distrito, filho lie Walter trlêrlo, natural de 'Trombudo ta cidade, filha de Luiz de An

Ftlrster e de Hirma
. P8tlplt2 Central, neste Estado, domlCl- drade e de Iracema de Andra-

Flirster, Ela; brasileira, solteira, !fado e reslcrente na Rua 'Rio de.

costureira, naturat de Rio do Branco, nesta cidade, '"ho de Edital 11.886 de
I
31 .03.1981

Sul, neste Estado, domiciHada' e
,
Horácio ROSB: de Andrade '9 de EugêniO Jo" Joraaek •

L residente em T�S Rios dó. Nor- .IOlanl1a de ;6.ndrade. Ela;"bra- Mari...M"a EtschIng

I I�, neste' distrito, flfhft de Ar- slleira, solteira,' operária, natu-

.

Ele, brasileiro, solteiro, tor-

!hur Reich�rt e de Erica WIttOft rat de Jaraguê do Sul,' domfcf- neiro mecAn.co, natutal de 1r1-

Re(chert. lIada e residente 1'Ie/ Rua Gua- neópolis, neste Estado, domici-

Edital 11.818 de 2!.03.1981 naba�a, nesta cidade, filha de liado e I'9sldente na Rua Joa-

Alceu Grade e Hercillo. Rosa e de Ana Correa quim' Francisco de Pauia, hesta

Dohreri Dlná Vogef Rosa. t , cidade, filho de Hermenegildo
Ele, �ra:slIeiro,· solteiro, eletro EditaI 11.882 de 27.03.1981 Juraszek e de Rosa 'Friedrich

,,- téc;neo, natural de lblcar'é, nes- Eurfço Z8peIIfni e Juraszek. Ela, br,aslleira, soltei-
te Estado, ' domiciliado e resi- Luzia Fenazza ra, industriária, natural de Jára-

dente em Ilapocuzinho, neste Ele, brasileiro, sOltel,ro, ,Iavra-, guê do 8ul, domlclltada" reaI-

distrito, tiIlilo de Artur, Grade e 'dor, natural de 'Massaranduba, d9n�e, em Garibal,di, neste dis

de Hildegart Grade. -Ela, brasl- ,neste Estado, domiciliado e re- trito, filha de JoAo Ersching e

leira, solteira, industriAria, na- sklente em Tifa do Funil, neste
'

de Cecilia Schmidt Ersching.
rural de Joinvllle, neste Estado, distrito, filho de Luiz Zape1flni, Edital 11.887 de 31.03.1981
domiciliada e residente em Ita.: e de lfberata ZàpelIInl. It:fa, José Osmalr �uy e

pocuziliho, neste distrito,. fllha brasieira, solteira; do, lar, natu-' Rfta Hrélra,
de Getulio Vogel e de Dórathéa ral de Jaraguê do 8ul, domlcl- ; Ele, brasileiro, solteirô, ope-
Michel Vogel. lIada' e residente em Ribeirão rário, natural de Jaraguá do Sul,
'Edítal 11.'879 de 26.03.1981 Cavalo, neste distrito, filha de domiciliado e residente em Es-

EtoIIcIes LÍdz OcIorIzzi e Joaquim Fer-razza e.dá Estanls- Irada' Garibaldi, neste distrito,
Sibila HIrschen

I'
\ ,lava Urbansky Ferr�a. filho de Ignácio Luy e de Gi,se-

I Ele, brasileiro, solteiro, indus- I!dltal 11.883 de 27.03.1981 Ia Furlani Luy. Ela, brasileira,
triãrlo, natural de Benedito No- Carlos Roberto Maba e I

:

solteira, operária, natural de Rio

vo, neste Estado, domiciliado e' MIIriiJa Marlltela SbiliIIiWI ' do Oeste, neste Estado, domlc.l-
residente n� rua Vénencio ·da EI

'

"

e, brasileiro, solteiro, coor- (jada e residente na Rua 25 de

Silva Porto, nesta cidade, filho denador, natural de Jaraguã do Julho, nesta cidade, filha de

de Sperandio Odorizzi e de Amé- Sul, domiciliado e residen,te em Cels!) Pel'9lra e de Elisa Kniess
lia Odorl�l. 'Ela, brasileira, 801- Curitiba-Paraná, filho de Antonio Pereíra.

'

telra, iindustrfér1a, natural de Maba e de Luzi Zumach Maba. Edital 11.888 de 31.03.1981
MateIAndia-Paraná, domiciliada e Ela, brasileira, solteira, auxiliar Cópia recebida do cartório de

residente 'na Rua Pará, nasta de escritório, naturai de LuIs Massaranduba, neste Estado.
cidade, filha de PaulO HirSchen Alves; neste Estado, domlcili.a- Leonardo WoenIck. e

.

Fischér Junior e de Ana Fodi da e residente na rua Ferdinan�
. Lucia KazmlnkI

FIScher. do Pradl, nesta cidade, filha de Ele, brasileiro, solteiro, ope-
Editai 11.880 de 28.OS.1881 Victorino Stringari e d� Ondina rador, natural de Indaial, neste

'Cópia recebida do eartó.r.io de
S�2:ia Stringari. . Estado, domiciliado e residente

GuaratniFim,�neste Estado.
.

. .

Edl,!&I. 11 .884 de 36-.03. 1981 nesta cidade.. filho \ de. Romlo
OIIvIo'a---".,'

•

"""P..._.... Lutz PInteI' • Wosniak e de Rita C. Wosnhik.
Ana CIaIr DIu Martrze Wackerhage ,

Ela, brasileira, solteira, costu-

Ela, brasileiro, solteiro., moto- Ele, brasileiro, solteiro, ele- reira, natural de Massaranduba,
rista, natural de MassàraniJubà, trleista, nat4ral de Jaraguá do neste Estado, domiciliada e re-

neste Estado, domiciliado e re-
Sul, domiciliado e residente em

sidente na Rua ExpedicionáriQ E t d G 'bad'
, 't' d' .

.
' . s ra a arl I,. nes e IStrltO,

�ntonlo ?arlOS ,Ferr�lra, nesta filho' de Alfredo Pintar e de An-
Cidade; filho de Máno Pedro d'el' R' .

R b k' p' t
. .

I ma egms a oc 10 �r .

Sch8ppmg e de Helena Schilp- Ela b' .

·1
.

It I ãI '. ,rasl eira, so e ra, oper-
ping. E�a, brasileira, solteira, rl'a, nat '1 d J á' d' S' I.

. .
ura e aragu ou,

natural de Guarammm, neste dom·c·l·ad "id I1t BI I I a·e re", e, e em ar-
Estado, domicil'iada e residente I

I

ra do R'o O'e' t' d' t '

,

•

'I rro, nes � IS rito,
na Estrada ·Jaeu Açu, Guaraml- fl'lha dO' W k' h d. e SOl· ac er age e e

I

sideme em Massaranduba, nes

te Estado, filha de Alexandre, '

Kazmirski e de Rosalia .Kazmirs-'
ki.
Edital 11.889 de 31.0�.1981
Cópia recebida do cartório de

Massaranduba, neste Estado.

Egon Venake e Sônia Oechsfer

Ele, brasileiro, solteiro, ser-

\

MORTE INVALIDEZ CUSTO

..

N�TURÁL' " PERMANENTE MENSAL

5O.000tOO 50.000,00 ' 50'.000,00 44,50

Estàdo die Santa 'Catarina
Prefeitfur81 MunidpaJ de Jaraguã do Sul

DECRETO, N.o 645/81

R;éaj� o Capital Segurado de s.guro de Vida em Grupo dos Fun-,
clonariOS e�dotes Públ;cos Municipais e dá oUtras providênCllas�

. VIC:O� BAUER, Prefeito Municipal de J�raguá do Sul, Estado' de
Sa�ta Cata,rm�, no uso e exercício d�s atribuições qú:e' lhe sãõ conferidas pe
lo Item XXIX do artigo '70, dá Lei Complementar N.o 5, de 26 de novembro de
1975, e .

.

"

.

.

oon�iç:lterando a ne�esslda�:e de. atualizar os Capitais Segullados d:o
Seguro de, Vida em Grupo' dos Funclonános e Servidores PúbHcos Municipais, �

dadas as constantes �d'efa�agie;hs do custo de vida e a consequente perda do
pOd'er aquisitivo;

,

,

. Consid'ellando, ah1_da, que' a atu'al Companhia Segurado,ra vem pres-
tando a esta l1)uhiQipali'dade' a' assistência: éx'igida 'pelo contrato, cujo fator
deve ser le�ado ,em contr� .par�.�a sua atualização,

,

.

.

.

.'
.

DECRETA:
", Art. 1.�:- Fica, réajlÍs.tä.d� o 'eapital Segurado db Seguro de Viçla em

Grupo dos FunCionários e
� Se'rvidÇ>res P(.íbUcos Municipais, ,contratado oom a

COMPANHIA BANDEIRANTE DE SEGURO$ GERAIS, na seguinte escalai e va-
Lores: ,

'

-, , ) ,

I------��--,-,��,--�--�-
GARANTí'AS E IMPORTÂNCIAS,SEGURADA�

===._��----�--��-----------------.----�--�--��--��
ESCALA

'PER CAPITA

Opções

"O"

t,

.
Art. 2.0 __:; As despesas decorrentes da presente atualização d'e F&8-

Juste, correrão por conta de Dqtação própria do Orçamento vigente.
'

,

Art. 3.0 - Este Decreto_ entrará em vigor rio dia 1.° de abril die 1981.
Palácio da Pre;fieitul18i�Municipª1 de JaFaguá do Sul aos 30 ·d· d

mês de março de 1981 •

-

,

� , I ,las o,
,

: VICTOR BAUER
, •.

'
'

Prefeito.Municipal
.

O presenté Decrd� foi registrado 'e' publicado nesta Diretoria de' Ex-

�::�:�nte� Educação e,A�sis�ência"Socia�,. aos 30, dias dp mês d� março. de

ASTmT K. SCHMAUCH
Diretora

\ '

,
(

vente, Aaturàl de G8AÔiAh... _"Q, natlra1 de JoInvllle, nee

n� Eabldo, dOmlc8iede ..... te etede, dGmlcOlado e realden

sldente nesta cidade, filho de te na Rua Carlos Hafferrnann,

Arno, V�neke e de "nltaV�. nesta cidade, filho de Octaclllo

Ele. aN:aslleira, eoltelra, coatu- . Pedro Ramos e de' LUcI Har

reira, natural -de Massaranduba, - I'l8ck Ramos. Eis, brasileira,

neste Estado, domlclU'ada e � solteira, bancária, natutal de

slelente em Massaranduba, nas- Jaraguê do Sul, domIciliada e

. te EstSdO, filha de' Egon Oes- r-'dente na Rua Adeli,a t:is

ohsler e de Z4ta Sasse Oechs- eher, nesta eidade, filha de Wil-

ler. 4' Henning e de Lautlída Hen-

Edital 11.890 de 01.04.1981 nlng.
WNtrled ....... e Editai 11.892 de 01.04.1981
Terezinha .,... CÓPia reCebida do cartório de

Ele, brasileiro,j solteiro, lavra Quaramlrlm. rate Estado.

dor, natural de Jaraguá do Sul, CiIdoe�.oder e

miciliado e resktente em Jara- EdeIII'Saue'
,

guá-Esquerdo, ne&te distrito; f(
he de Lauro Meier e de Alvina

.

.

Ele, brasilelro; solteiro, auxI
liar 'd8 escrit6ri!=" natural de

GlIaramlrlm, neste Estado, do

rntcUlado é resld8qte �m Guara:.
mlrlnJ, neste Estado, filho de

Carlos Denker e de G<fIda Rosa

DIas Oenker. Ela, br!lSlIeira,

Ehlert Meier. Ela, brasileira, sol
teira, oper.érla, natural de são
Jorge..Paràné. domiclllada ..E! re
sidente em Barra do �io Cerro, /
neste distrito, filhe de Zacarias

Derett. e de 1)0ri08 Neglleroon solteira, costureira, natl!ral de
Deretti.

,
Guaramlrlm, neste EStaclo,,do-

. Edital 11.891 de 01.�. 1881 mlclllada e resÍdente � Rua

Jackeon L&iIz Ramoe e Jofnvllle, nesta cidade; filha de

RoeaIIie ...... Guilherme Sasse e de Cilly Sas- ,

Ele, brasileiro, ,solteiro; b'an- se.

Hospitul e Maternidade
,

"Jaraguâ"
Con_ult6rrlo.

Dr. PEDRO C. NISHIMÔRI
, qRTOPEDIA E Tf\AUMATOLOGIA

de �eg!Jnda a sexta-feira
.

das 7h30min às 11 h30min

Dr. JORGE OPPERMANN
- CIRURGIA E CLlNICA GERAL
de segupda a sexta-feira
das 13 às 17 horas
Rua Jorge Çzemlewicz, 8/n.o
Fones: 72-1981, '72-1300

. AMPLIAMOS NOSSÁS INSTALACOES PARA

ATI!NDE-LO MELHOR

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fon. 72-0448

, ,

A segurança da eua compre ou da sua ven

da, uma garantia segura de Inve.umen�
Se voc6 quer compra, ou vender um Im6-

vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA-
RIOS MARCATTO LTDA.

.

.

Elpre�ldimenlos ' Ilotiiliári'os
MarcaHo' lIda.

Av. Mal. Deodoro, 1�179 - fonã: 72-0166

JA�GUA DO SUL ...... SC

VICTOR BAUER, Prefe:to Municipal de Jara

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, 110 U;50 e

lexercício das -atribuições que lhe confere o item
XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N.o 5,
de 26 de. novembro de 1975;

DECRETA::
"

.

Art. 1.0.-, �F,jca declaj:ado PONTO FACULTA
TIVO nas rep,artições públicas municipais, ressal

.

vadas as necessidiade:s de' cada Departamento, o
. dia 20 de abril d:e 1981, segunda-felira.'

'

Art. 2.0 - O dia de trabalho acima mencio
nado" será r:e,cupe.rado, por compensação, no di-a
04 de abril de 1981, 'sábado.

-

,

Art. 3.° - Es�e Decreta ,�ntrará' em vi�o�
nesta data, re,V'ogadas, las dlisposiçôe,s em contrá-
rio. '

,. , '

.

Palácio da Pre1ieitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 25 dias do.mês de, março de 1981 :

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal .

O presente, Decreto' foi regiStrado 'e publica
do nesta, Dir:eroria ge Expedi'ente" Eduoa1ção e'
Assistência Social, aos �5 drtas do mês de mar-

ço, d� 1'981".,
'

'

ASTRIT K, SCHMAUCH
Diretora

,

1_-'. Estadlo de san;� Catarina I

. PrefeItUra MUnicipal (I8,Jaraguá do 'Sul
, ; ,

.

r
. .

DECRETO- N.o 642/81

Página 3

egl) �3UI' )1'1�.lf(.]
Fundado lI'n 10 de maio de. 1919
CGCMF .N.o 84.438.691/0001-34

Eligênlo VictOr SchmlSckel
....

CoIüDíwlol-=
Fl4vio J0e6 Brugneao, YvónÍte AtIce ScbmlSckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. PaulO MorettI. SIlveira JClnlor, Rudolf Hirscli-

-

feld, jOaé c8atIlhco PIhtD, Dr. JGI6 AIbaraIi Barboea.
I

\ .
'

�\" AdlnlIII8IraPkI. PuIIIIcIcIIle'
, I

Av. Mal. Deod. da RJneeoa, 180 - fone (0473) 72-0081 - C.P. 19

88250 • Jaf1Gt16 do Sul - sc.

CompbilftlO» .....10 e CInIaIaçIo: ,

Sociedade Grifica' Avenida Lt_ - � dI) Súl -' SO.
,Assinatura anual: Jaragu6 do Sul é regllo ••• Cr$ 800,00
Asslharura. Semestral ••••• '. • • • • • • • • • • • • • • •• CrI 450,00
'Outr. cklades •••••••••••.•••• ;........... Cr$ 1.000,00
EXwnpler avulso ••••••••••

'

••••••••.•••••••. Cr$ 15,00
Nllmens atrt.aclo •••.•••• � •••••••••• ! • • • • •• Cr$ 20,00

Eat8 jornal nio .........blllzlt .. lIIIiJOé Ue1nacios e ...
devolve ortamar..

Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

fNTERURBANO� EXCUR,OES.
A "Canarinho" preocupa-se com, a

-

Bua lo-'
comoção,

.

colocan,do à dlSposlç!o modemrssl
mos ônibus, co� pessoal especla1lzado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, réplda e segura

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte 'carinhoso.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

,

IMOBILIÁRIA

,gANTA MARIALtda.11.161ftIl_ compl1l - 'Venda e "_dmbllstraçlo dê ImóVeis
.

CrecI N.O 418-J '

\ )COMPRAMOSMelhor preço
VENDeMoS
Qualidade

ADMINiSTRAMOS
. Confiança
ALUGAMOS
Tranqúllldade

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVEIS.
Rua Waldemiro Mazurecf'len, 42 - Fones 72-1342 e

72-1101 - JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

-----�---�-�--------

r� Nós C9locamo�mais I
I ' ,cor e1m ,sua Em'presa, I
l..

.

1 _' Para isto estamos
•

I
! Em. equipados , ". 1

I',> cüm um moderno !

1
II1I:I: departamento, de arte. .!

I '.'

! .� Fotolito e Máquinas de ,I
I � Impressáo· 0F F 5 E T !
! .

. !
���--�-����-------�-

"

Premoldados, de COlicrelo Lida.,
-

-

Maior seguràl198 nà CGr.rtu... 'da .... c_
, , �,

Fone: 72-0819
Defronte a Casa Comercial de Waldemar Rau

1_-
YBCULOI 'U8ADQ8 ,IIIVISADOS

'

Batina II LDO � verde ,prlmaY8(a mel •• ,;..... 1979
Corcel II GT - bege 'tripeUl ,. � • .. • 1978
Corcel GT - branco e preto 1976
Opala Comodoro - 'branCo •• � � .. • .. 1979
Ctfevette Hatéh - dOunldo Palha 1980
Cl1evette L - bege ••••••�

.• ,_••••
'

••••• ,. • • . . • . .. 1978
Passat LS - branco •• � ••• ;•••••••••• ; • • • • • .• 1979'
WI 1300 L' .. ti..... " •• :;. ; '.' •• � ••. fi. � ."•••• '.. 1978
Brasfll� - belle .•"; .•••• '

••.•. � ....• 1. :,0•... ','... _

1979
Brasrlla - amarela,

'

," . : 1,97�:.
Jeep 06 cll. '- azul ,1975:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMANA DE 04 A 10 DE ABRIL DE 1981CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul - SC

PARA LER, REFLETIR, RECORTAR. E GUARDAR

CONFIRA A HISTÓRÍA.�"�'
,,-',:. '�:��'::�'� ���),Declaração, .dos Direitos' das Pess�as Deficientes
',1,'.�;i, ,:r,:, :: ;:0:; �;'.'

" ü,:': " ;', .n

'

1. o :termo' "péssoas defici- na qu�rito possível.i ÄSSIÊMBl,�;{GERÁl')':- , 'IÍJÇãii'1921('�LVi�I)') ar6 Msy) de entes" refere-se a qualquer pes- 4, As pessoas deficientes� CONSClENTÉ da' promessa &'aeJMâto":'C!ê 1!f75:
'

Conselho soa incapaz de assegurar por têm os mesmos direito� CiViS��
f�ita pe;los Estados membros na EcOnômico e Sociiil sobre pre-' sl :

mesma, total ou parclelmen-: pollticos que outros seres hu
Oarta.' das ,Na9õ,es 'Unidas nó venção da deficiência e 'réablll- te, as necessidades de uma vi- man9s, o parâgrafo_7 da Decla
sentido 'de: desenvolver 'ação tação de pessoas deficl,entes, da individual ou social 'normal, ração dos direitos dás pessoas'''- ' "

c�njunta e separada, em coope- ENFATIZANDO que a -Decla- em decorrência de uma deficiên- mentalmente retardadas aplica-
ração çom Organização, para ração sobre o desenvolvimento , cia, conger:lita ou não., em .suas -se a qualquer possfvel limita-
promover padrões mals altos e Progresso Social proclamou a capacidades físicas ou mentais. ção ou �úpressão destes direi-
de vida, pleno emprego e con- necessidade de proteger os di- 2. As pessoas, deficientes' tos' pararas pessoas,iTl�nt�lme!1-

! diçÕes' de desenvolvimento e reitos e assegurar'" 'bem estar gozarão de todos os direitos te deficief\l"s.. '.

progre,sso econõmlco e soclal , e reabilitação éifíqueles' que es- estabelecidos a seguip nesta
.

O parágrafo 7,da Oeelaràçã!,REÄFI'rlMANöe,lsuá''fé''nös :dr- tão em desvantagem ffsica ou Declaração. Estes direitos se- dos Direitos das ,Pessoas Men-
reitos hum�nos,

.

nês iibêrdades mental, rão garantidos, a todas as pes- talmente Re�rdadas estabele
fundamentais é prlncíplos ,de TENDO EM VISTA a necessl- soas deficientes sem nenhuma ce: "Sempre que as ,pessoas"paz; 'de"d'lg'nld)de ê' 'v,alar da dada deprevenir'defic.iêhcias fi- exceção e sem qualquer dlstln- "mentalmente r;etafdadas forem
pessoa hU,mana e de justiça so-

'

slcas e memais de prestar as- ção ou discriminação com base incapazes, :,devido -, a grávídade
I clal proclamados na Carta. sistência às pessoas deflcientes em raça, cor, sexo, Ifngua" re- de sua -defiçiência, "de exercerREcoRDArimo es -c prihcipio's para 'que elas possam -desen- ligião, opiniões polfticas ou ou- todos os seus direitos ,de um
da D�claraçAo Universal dös Di- volver 'suas, habilidades nos tra origem soclal ou nacional, modo significativo, ou que se
reitos Humanos, de Aco,rdos In- mais varlados campos de' ativi- estado de saúde, nasclmento ou torne' necessário ,restrirl9ir Oll

ternacionais dosDireitos Huma- dades e para promover tanto qualquer outra situação que di- 'de�egar '�alg�ns ou .t�dos estes
nos, da Declaração dos' Direi- 'quanto 'possfv'el, sua integração ga respeito ao próprio deficil3o- direitos, o procedimento, usado
'fcJs das Pessoas i Méntalmente na vida normal, te ou a sua famflia.

, para tal restrição ou denegação
i=letardadas, bem cómo' os pa- CONSCIENTe 'de �úe 'deter- " 3. As pessoas deficiente� ,de direitos deve conter.salva-
dr'ões já estabelecidos para o minados pafses; em seu àtual têm o direito inerente de res- guardas legais ,adequadas con-

progresso social nas constitui- estágio de desenVólvimen,to, po- peito por sua d'ignidade ,huma- tra qualquer' forma de ' abuso,.
çÕes, convenções, recomendà- dem de!l9nvolver apenaS lim'ita- \

na. As pessoas defici,entes, Este procedimento deve ser t;>a
çõe e resoluções da Organiza.. dos esforços para este fim; ,qualq�er que" seja, a', origem" 'seado em uma avaliação da ca

'ção Internacional do Trabalho, PROCLAMA està Deolaração dos natureza e gravidade de su�s pacidàd,e soeial da pessoa men
da Organização Educacional, Cio' Direitos das' Pessoas Deficien- deficiências, têm os mesmos di- talmente retardada, por parte
entffica e Cultural das Naq:ões tes e apela à ação nacional e reitos fundamentais que seus de especialistas e deve ser sub-
Unidas, do Fundo da Criança internacional pàra assegurar concidadões da mesma idade, metido à ,revisões ,P�riódic� e
das Nações Unidas e outras or� que ela seja utllizadà como ba- o que implica, ante,s de tudÇl, ao«:li�eito, de ,:apelo.a ,autorida-
ganlzações afins. se comum de referência para a o direito de desfrutar de uma des superiores". '

LEMBRANDO também a reso- proteção destes direitos: vida decente, tão normal e ple- 5., A�' pesso� deficientes têm
direito a medidas que visem ca-

''--,

pacitá-Ios a tornarem-se tAo au-

to-confiantes quanto ,possIvel.,
6. As pessoas deficientes

têm direito ,a tratamento médico,

psicológico e funcional, inclu-,
indo-se aí, aparelhos protéticos
e ortópticos, à reabilitação mé

dica e social, educação: trei

namento �ocasional e reabifi
tação, asSistência, aconselha

mento, serviços de coloc;áção e

outros serviços que lhes possi
bilite o máximo desenvQlvim�n
to de suas capacidades e habi�
lidades e que acelerem ,o pro- '

cesso de sua integração o� re

integração socjal. '

7. As pessoas defiói,ßrites
têm direito à segl:lrança econÔ
mica e social e a um nfve.! de'

vida decente e, de acordo com

'suas capacidades, a obter e

manter um emprego ou' desen-

Bârão de ltapocu
... HA 30 ANOS

- P�lo eE:llitaJ de proclam�s .0, ReglstJ:O �i�il
, fatzia saber que haviam comparecido no oartörío
exibindo os documentos lexig�dos pela lei a fim de
se habilitarem' pera casar-ee, o ;st.;,·Antonio Mah

fud filho de Tune Mahfud e Erna CoHn e Norma

Butzke, filha die Guilherme Butzke e Joaqutrra
Butzke. Era o ed.j,tal que. tomou o número 2.941,
de 24.3.51.

-,

- O Prefeito :l\,IIunicipal �Artur Müller, assina
va decreto sob n.o 17,. de 27' de março de 1951;
concedendo uma bolsa escolar, de ' qr$ 30.0.,0.0.
mensais ao estudante Beinoldo ,Murara, para q.ue
pcssa prosseguir seus estudos no ',Colégio Iguas-
sú em Curitiba, para o ano ·cI'e 1951. -

- Artur Müller esol19Via no Oorrelo do �ovo
sobre os PION,EIROS DE JARAGUÁ: "A família

,

Plazera é uma das mais numerosas do municfpio
e das que' mais destaque teve na é'poca. da colo

nização. No ano em que, o CeI. Emfilo q_arlos
Jourdan chegava, às. margens do jaraquá, fundan
do a coíonla, 'em 1876, .aportevam à Blumenau,
vindos do Tirol,. então· ter:ritó'Jiio austrfaco, o ca

sai Domingos-e Dominga Piazera. Vieram corpo
imigrantes e a famrlia oompunha.,se ,d'o casal e

dos seguintes filhos: Luiz, com 13 a�os; Angelo
,com 10.; Vitorio com 8 e Silvio com 6. Depois de
uma qual1entena no pavilhão dos imigrant.es foram
destinados a Rio dos Cediros,' atualmente, Arro-;
zeira, :para trabalhär na lavoura. Ali nasceram

Henrique em 1876 e Mari'a, em 1879. Em 1893,
a figura principal ç1a famrlia qUe! hoje focalizamos,
'Angelo Piazera, d�pois de 'se casar com dona
Constancia Nic'oluzzi, ,veio residir em Itapoc�,
como éra conhecido o local onde hole situa-se a

cidade d'e Jaraguá". '

. ,. HA 25 ANOS
� O diretor da Divisão do Imposto de Ren

da, sr., Castro Viana, esclarecia as pessoas assa

lariadas SObl16 a necessidade da �presentação ,da

Declalração die R,enda, para aquel·es que 'perce
beram até Cr$ 120..0.0.0.,00., esclarecendo ainda
que não ,estavam sujeitos _ a declaração os que
tiveram rendimentos in�eriores a Cr$ 50..0.0.0;0.0.
O le,ão já havi� saído, da jaula. , .:

- JOCAPf, ,escrevia na coluna "Dedo no 00-
doi", abordando o problema dos Matadouros da
_cidade" que deveriam possuir um Serviço de! Ins-,
peção Ve,terinária pe:rm'anente, ante a certesa de
que o' bovino, o sufno, ovino e todos os dIemais
animais de açougue são muito :propensos a con

trair tuberculose, carbúnculb, cisticercose, hog
colera, brucelose e todo um grupo de moléstias
que Ihe� tornam os.órgãos '61 _a carne perigosís
simos ao se.r humano, principalmente às crian
ças. Passados 25 anos teria havido alguma me,..

I,horia no siStema öe abate de animais?
- Por ato do Governador do Estado, acaba

,va oe ser promovido ,Clia Comarca de IbiramaJ pa
ra a de Jara'guá, o dr. Ari Flaviano de Maced'o,
Promotor Público. Também roi nomeado'Coletor
Estadual de J,araguá o 'sr. Zenon\ Fernandes da
Silva, que exerciá idêntico cargo 'em Cr.ciúma. O
sr. Emanuel Pereira fora trans,ferido 'para a Cole
toria de lagies.

--:- Belunia-se, ,a diretoria dia Associação Ru-
'ral, para tratar, , entr.e outros assuntos da festa
anual em homenagem ao colono que em 1956
deveria realizar-Se -no di,a -22 de julho, constituin
do"'se as oomissões de festa e exposição. O Go�
vernadör do Estado Jorge Lacerda comparecia à
tradicional festa, conforme assegurou ° ilustre po
lítico catarinense ao sr. Presidente da As_socia
ção, Artur Müller, quando 'de sua última viager1,l
à Capital do, Estado.

'

- A Soco Progresso realizava a <sua tradicio-
'nal festa de tiro-rei. lourinor Seifert, detentor do
tftulo de rei, que recebeu os integrantes fidalga
ment,e, oferecendo lauta mesa de comidas e be,
bidas. ,À noite eram proclamados os vencedo
res: Fritz, Bartel Juni'or, com �D pontos; WiUi I;m
mendoerfer, com 59 e Max Hoepfher, com 59 pon
tos.

... HÁ 10. ANOS
/

- Apesar da intensa publicidade em contrá
rio, o governo que se lencerrou ,em 15,de março
último, comça'IJs a mostrar que. não era lá essas

coisas. Pelo menos a imprensa diária estampava
informações que deixam 'perplexos os própriQs
correl,egionários que lhe deram obediente cober
tura. Jaraguá do Sul que não pode ser surpre
endida com algum convênio, porque o falecido
governo nadla fez em beneffcio de nOS$a col,etivi
dade. Assim é que o deputado Henrique Cordo-

I
va (atual' Vice-Governadbr), em recente

pronun-Iiamenta na tribuna "da Assembléia �egi!?l,a�iva
estranhou que o novo Governo tenha l1ecebido ci
'E'stado em precária situação fin,anceira. Re�erin
do-se aos convênios oelebrados entré o Plameg
e as Prefeituras, levados os mesmos 'à considera
ção do Governador Colombo Salles, ficaram pen
dentes porque o Executivo, de momento, nã� ti
nha ccmdições <fiel fprnecar recul'SOS' aos municf-
p�s.

'

- A Prefeitura estàva empenhada em nume
rar todas as casas do perfmetro urbat:lo, manten
do contrato cpm empresa especializada que c,o

brava ,a taxa ,(lni.ca de Cr$ 5,QD., serviço, que, fi
cou conclurdo 'ein dois meses: A iniciativa era
saudada oom ,satisfação 'pe�os moradores, faciU
tando a lOCalização das propriedades na zona ur-
bana. '"

-

--- Corriam os proclamas de 'casamento 'pelo
edl�tal 'n.o 7.454, de 5.4.71, díe Paulo J. Demo, fi
lho de Divino Demo e de Graciosa CiraCargnin
Demo e Ma,rilda Valburga Boss, filha de Axel
Guenther Boss e Mar.g:e Sonnenhohl-Boss:

'

- Frei Aur:élio Stulzer, !entrevistan'do os an

tigos 'em, FONTES VIVAS, desenvolvia a vida >de
Silvio Pradi.

volver atividades úteis,
vas. e remuneradas e a parti

per ,de sindlcatás.
8 . As' pessoas deficlen

têm' 'direito de ter suu
'

nec

sldades especiais levádas
consideração em todos os, es

gios de planejamento econ

co e social.

,9. AS\ pes,soas' deficien
têm direito de viver com 'su

famflias ou com pais adotivoS!
de participar de' todas as ati

dades 'sociais, criativas e

creativas. Nenhuma, pessoa d
ficiente será, submetida, em s

residência, '8 tratamento' de

rencial além daquele 'requ8l'iit

por sua condição ou necessld
de de recuperação. .se a PE!

manência ,de uma pessoa defj
ente em um estabeleéime
especlal,izado 'fßr Indispensáv
ó ambiente e as condições
vida nesse 'lugar devem se

tanto quanto possfvel, próxim
da vida normal de pessoas
sua· idade.
10. As pessoas

deverão ser. protegidas cont

toda exploração, todolt os

guiamentos e tratamento de

tureza' discriminatória, abusl

ou degradante.
,11 . As pessoas defici�nt

deverão pode! valer-se de

sistêncla leg�1 qu�lificada qu

do tal assistência 'for 'indisp
sável para a proteção, de su

pessoas e propriectade.' $e 'f

rem institufdas medidas 'ju
eisis contra,-elas, o proceElime
to legal aplicado 'deverá leva

em Gons,ideração sua condlçlQ
trsica e mental.
12. As organizações de pes

soas' deficientes dev�rão se�
consl:lltad�s ,

elTh todes os as

suntos referentes aos direit()8
de pessoas deficientes.
13. 'As pessoas deticientes

suas "fam!Üas e comunidad9$
deverão ser plenamente infol't'

, madss, por todos ; os meio,s a

propriados, sobre os direitos
contidos ,nesta. d�claração.
RESOLUÇÁ.'(): �t:?0TADA PS

LA ASSEMBLÉIA GERAL DAS

NAÇõES UNIDAS; 9 de de�m
bro de 1975.

CGCMF ,N.o 84.429.752/0.0.0.1-62
EMPRESA DE;' CAPITAL ABERTO

- �,
.

ATA DA ASSEM'BLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MARÇO,DE 1981

LOCAL: Sede Social da empr.esa à. rua Bernardo Dornbusch 740., em Jaraguá
do Sul (SC). DATA E HORA: 27 de março

I d� 1 �81, às, riS (quinze) horas., ED,I
TAL DE CONVOCAÇÃO: Regularmente publicado no Diário Oficiäl do EstC!,do
de Santa Catarina edições nrs. 11.683, 11.684 e 11 .685 de 16, 17 ,e 18'.D�.81;
no Jornal de Santa Catarina edições n.O 2.90.1, 2.90.2 e 2.903, ,de '14, 15 e
17 .0.3: 81; na �azeta Mercantil 'edições n.Os 17.0.54, 1_7. Q,5f?,' e 17.056 de 16,
17 e 18.0.3.81; no Jornal A Notrcia edições n.os 14.184, 14.185, 14.186 de,
13, 14 e 15.03.81; no Jornal Gazeta de Jaraguá edlições n.os 456, 457 e
458 de 13, 20. ,e 27.0.3.81; no Jornal Correio do Povo·, edições n.Os 3.128"
3.129·e 3.130. de 13, 20. ,e 27.0.3.81. QUORUM LEGAL: 68,95% do Capital
Votante, conforme assinaturas no livro de Pr:esença. MESA DIRETORA: De, a-'

cordo com os estatutos sociais ....Presidente Sr., Ped'ro Donini, qu� convidou a
mim Devanir Danna para SecretárilQ. ORD�M DO DIA; Seguiu-se ,a ,do Edital
de Convocação (doc. n.O 1).D�L1BERAÇOES: 1. Com a aprovação de todos
decidiu-se lavrar esta ata ,em forma de sumário. 2. Após exame e discussão"
'pOJ VJotação unânime, aprovou-se: 2.1 Verificada a subscrição e integraliza-

I
ção total das ações, autorizad'a pela· AGE de 10.11.80., conforme lista de
subscrição em anexo (doc. n.O 2), fica homologado o aumento de capital de
Cr$ 183.0.14.431,0.2 (cento e oitenta e três milhões, quatorze mil, quatro<?,en
tos/ e trinta e um cruzeiros ,e dois céntavos), para Cr$ 280.'26D.QDD,o.D (duzen
tos e oitenta milhões, duzentôs e sessenta mil cruzeiros) que é dividido em
64.391.226 (sessenta e quatro milhões, trezentas e noventa e uma mi'l, duzen
tas e vinte e seis) ações: ordinárias e 10.8.60.8.774 (cento e oito milhões,

,
seisc,entas e oito mil, setecentas e setenta e quatro) i8IÇõeS pr:eferenciais.
2. '2 Em consequência lO caput do art. 5.° dos estatutos sociais passa ,a ter a

seguinte redação: artigo 5.0 O Capital Social é d� Cr$ 280..260..0.0.0.,0.0. (duz,en-
tos e Oitenta milhões, duzentos e sessenta mil cruzeiros) dividido em .

64.391.226 (sessenta e quatro milhões, trezentas e noventa e ,uma mil, duzen
tas e vinte "e seis) ações 'ordinárias e 10.8.60.8.774 (cento e oito milhões, seis-
,.centas ,e oito mil, setecentas, e setenta e quatro) ações ,preferehciais, todas
com valor nominal de Cr$ 1,62 (hum cru�eiro e sessenta e, dois centavos) ca
da uma, nomiriativas 'ou ao.portador a 'vontade do acionista. �.3 Al?rovou-se
ainda \a mudança da periodicidade das reuniões ordinárias dO Conselho de Ad
ministração de me'nsal 'para trimestral, 'tendo em consequência 'o Art. 15 dos
Estatutos Sociais reoebido a seguinte redação: Artigo 15. O Conselho de Ad
ministração se reúne, ordinariamente, uma vez por trimestre e extraordinaria-Imente sempre que convocado pelo seu pre,sidente ou quem o substituir, com
a presença de, 110 mfnimo,. 0.2 (dois) terços de Conselheiros. 2.4 Aprovou-se'
ainda, na composição da Diretoria Exr cutiva, a criação do Cargo de Di,retor
de Produção, com alteração do Art. 17 dos estatutos soci'ais e a 'Inclusão' d'a
descrição de competência do Diretor de prOdução como artigo ,23 com con
sle'quente deslocam,ento do atual art. 23 e artigos 'seguintes para os flúrile- ,

ros subsequentes, tendo os Arts. 17 e 23 recebido a seguinte redação: "Art.
17 A Diretoria' será composta de 4 (quatro) membros sendo 1 (um) Diretor
-Presidente, 1 (um) Diretor-AdministratlVO Financeiro, 1 (um) Diretor de Mate
,riais e 1, (um) Diretor de Produção, pesSoas naturais, acionistas eu não, elei-

,tos e destitufveis a qualquer tempo 'Pelo Conselho de Administração". "Artigo
23 --- Ao Diretor de Produção compete:, a) Planejar, organi2!ar, coordenar' e su:'
pervisionar os seto�es de produção da empresa; b)- Planejar e executar .a: or

ganização, e fluxe:> da produção; c) Supervisionar- o departamento de planej�mento de'"produção da empresa. Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a
, Assembléia soJicUando-se ao senhor SeCretário que lavrasse a ,ata competen
te; que a'pós lavrada, foi Iid'a, colocada em/discussão, sendo aprovada' por'
unanimidade. Encerrando os trabalhos o senhor Presidente esclareceu que os
documentos citados na ata ,estao de acord'o com a lei e ficarão arquivados na
sede dê empresa.' Jaragué do Sul (SC), 27 de março de' 1981. (ass.) Pedro
Oonini --:' President�, Devanir Danna - Secretário. Presentes (ass.) Pedro 00-
nini, Werner Sch_uster, Wigand Hasse, Devanir Danna. A presente é cÓpia fiel
da ata da Assembléia Geral Extraordinária real'izada em 27 demarço ,de '1981
e lavrada às fls., 12y" .13 e 14 do livro de, atas das Assembléi,as Gerais ,n.o 2.

I' Estado de� Santa Catarina
'

Prefeftura Municipal de Jaraguá do Sul
\

DECRETO NP 643/81

S.q,lementa dotação do Orçamento, Vigente.
VICTOR BAUER, Prefeito'Municipal (I,e Jara

guà ,do Sul" Estado' de Santa Catarina, no uso e

exercrcio ,c.te suas latribuições, com. base na Lei
Municipal N.o 8DU80 die 0.4 d�

-

nov�mbro de
1980.; " !

,

DECRETA:
Art. 1.° - Fica aberto um crédito suplemen

tar no valor de Cr$ 30.0..0.00.,0.0. (Trezentos mil
cruzeirGs), para reforço do programa e verba a

,baixo discriminadas, constantes do OrQamento
_Vigente, a saber:

ANEXO I - QUADRO A '

0601 __; DIVISA0 DE OaRAS
'060.1.16915751.0.15 - Cons.trução e l1estauração de

'pontes Ie bueiros Cr$ 30.0.0.0.0.,0.0.
ANEXO " - QUADRO A

. 0.60.1 :- DI\(ISÃO DE OBRAS
0.60.1.16915751.0.15.-,4.1.1.0. _' Obras e

instalações , ..
-

,. Cr$ 3DQ.ooO,DD
Art: 2.° - O recurso para abertura deste

crédito suplementar, correrá_por conta do Con
vênio DER-SC N.o 24/79' com o De.partamentlO de,
E�radas die ,Rodagem, assinado em 10. de outu-

,

-bro de \1979, 'ratificad'o pela lei Municipal N.O
'76�179 de 23 de nov,ernbrQ,.de 19-79. ,

'

, Art. ,3.° - .Este Decreto entrará.em vigor na
dlata d� sua pubIiC8,'ção, revogadaSi as ' .dfsposi-
ções em c,ontrário.

'

Palácio da Prefeitura Municipal d� Ja�aguá
dO Sul, aos 25 dias db mês de março de 1981 .

�

'i'
. ,

"

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal I

O presente Deoreto foi, registrado 'e pUblica
do nesta DiriOOria 'de Expedi·ente, EduQação e
Assistência Social, aos 25 ldiias 'do mês de mar-

ço d'�1981.,
'

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

1919 ,1981
"CORREIO,'DO POVO" --- 63 ANOS.

,

QUALIDADE SUPERIOR PARA QUEM' EXIGE
O MELHOR.

Estamos trabalhando h4 63 :anos. Procuran
do levar adiante. o ideal e '8' obra d9S que nos

, 'precede�am. ' ,

,

'

Sr. assinante, renove a sua 'assinatura.·Ela'
será important'e a oontinuidade da circulação do
mais antigo. semanário de Santa Catarina.

Ja,r�9.u.á �<!o._ �ul (SC).. ,27, de março de 1981.
. ...'

DEVA'NIR DANNA
Secretá'rio

\.,---- 1� --1111!111- ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tORREIO DO POVO ...... 'Jaiaguá :db,Sul-SC SEMANA [)E 04 A10 DE' ABRIL DE 1981
,

, "

Var�a�O, );)ró&s�4e éom· pove, j�g9Jl . �M C,:!,B��EMPRESA' QUE SE .�NSO�DA �O I_N1'ER�à DO. E�!I'lIÓ
�,

.

'O Carripebn�to, 'v'a..
r�,el "ve.n!ude; Est�d�:'�Õ���x: ver,�m': ,ast.'es reS�ltad.o�:i,

;. Ba,ene'nd'l·' fech,a b,·eAol·o' c'am· ... 's-upera'UI·t r:e RI·stow',
/'-

no Vereador, Ivo,E;3'aehr te... Aliança, Ca�las B ,x Vila Oaxlas a 0x2 Santo Antö-: t'. '

.,

,
'

"

,\1, ,

rá ê(,>À1ímridad'e ,nést� do- .t-Jovª,� 1;,9��P�0 '5 .Cá�iá's A, " nio, Caxias A 2x1_Vila N�
.

,

, �

::: .',
.

,

"

,

.

"

,min�q,c��n,oy�,p�;l)I,das. ,sarrto:Antoh., lo"-x'6!1;e,ipel'; .V&h,Gn.�i'Pel.4X'Q Equipão, " -e ree'lelto' pela 3a vez .'

- 0/ !

No únicÔ�JogQ _�atII1FiJ! 'à,�, 'Posto 'Moser x Flu'!line�- p{)st9, M9�er, 7},{A �io çer.- "I .'",'" • I,

'

.......

9hsomin, Jogarß8, �'�tl1��,1 ,s�, �anto d� �!!>' x Bangu r;o, Bangu 2x2 �1t;JlT)'inense,
'" ' " ,

"
, �:" .-: ," ,',

f"
M' .,

x Arsenal; os dem�l� rru- e RIO' eBrro x fll!,r:�sta} ,,�erta"'e.jp, 4)(1 Esfrad� No- ,
. .� _' '\ -:Ó,

ciam-se' às·15h30mm, . �r:t-. Os jogos da terce'ira ro- _Y�" Ar,��nal OX2,. J',uV:Elir:lhJ- Com 1.057 associados, 700'mH para ml�teria:is es- ,dos Cr$ 497.205,00 mais o

V9IYrpdo)! §�xtan�i,o >ç.:,J'tj- 9,ª�a-! dor�}ngp pa..s�_��o ti- de e_�!i�nç� 1,x5 Matl:ledi. contando com um eornple- portivos, Cr$ 220 mil parà disponr",e(de' Cr$ •.... ::
xo esportivo-soelal des o départàmento' d:e' atletts- ' 1 .J?59 ',�9R,53,' " d,á .. , II. um
mais modernes do Est:ado, mo, Cr$' 100 �mil à ginásti- total dlet Cr$ 2 ..Q5,.6;3.QO,53,

. construtndo sua plsclna '0- ca' eumptca e Cr$ eo mil 'descontando os compro
Hmpica que será a segun-

.

ao bolão.. missos a saldar de'Cr$
da do Estado, é em vilas "Até- "terça-feira, ,31 ,de 118.713,32. registra b Bae
de iniciar asl'obras de março, \ na. construção da pendi Um superávit /de
du�S) qlladras i dé� ,tênis. e piscina, haviam' sid'o in- Cr$ 1 .937.587,21 .

'

'uma' eartcha- polhfalente, vestidos a sorna
: de: Cr$ Nos assuntos g�rªis dia

. 'äi�nfl die àüt�ôs' � melhora- ,5.289.850,,53';. r:là� arq�ib�n- assembléia,
.

houve "� f(5):r-

Aviso 1

-

m'éntos, o 0Iube,!Attético -eadacompueades os vaio- mação, de uma comissão
,

t
.

A PREF,EITL!RA MONIC1PAL DE JÂRÀGUA DO S�t'l avi'�à ar

�

tcxÍ��,J�s Sl:t'ependiJ é', na�atúla1idade" 'res oriur;rd�s' dos 'oofres para a rieavaliáçãO" det a-
, ,.

es qu CONTRATAREM
.. üm:,·. ,é�emplo,' um clube- }nwnlclpâf&, o·clutie 'inves- tU,al"-JiátrimÔi"liO' dd -clube,

mUnlCIP . e
.

"

SERViÇOS DE TERCEIROS, .tals comot:'':'l'ER,�, f..�mrlfêsa�,-'ié!t'I!re:' Sel: 'JQrma thl"e�� .ti�ab'athos ,de,' a�l!- hoje esti�aÇJo, 'por baixo,, RAPILENAGEM, TOPO,GRAFIA, CONSTRUÇOES, REFORM�S, INSTA!"AÇ(),ES_,iji'.�,
"

,r'iunia cidlad_e dô' interior, bamenlo" atin,'gilildo, no··to- em Cr$ 70 milhões:
' ,

·

tÉTRICAS, ENCANAMENTOS, PINTURAS E QUALQUER ESP,ÉCrE,Dé CONSEH- _

'
"

TOS"deverão exigir, as NotasiFi�ö'àis' dos serviços :pl'1estad'os, ,'no seu' �"I,or�<.'
difícil n:estést".lêtmtul'bad:Os tal; Cr$ 4,8�1�632,,�2; em· DIREtOFUA;'

'

-

integral., '

;'.".
c�,..

", tepilpos. Essê·é o' Baepen.! .'

Ipin�unai interna d� sede. e Para a, di�etoÍ'r�';' v uma
, A emissão da Nlota Fiscalf'nd' valor infegral, é necessária em face do JM�, .' dr atual, que terça-feira à colunas extelrRas Cr$ .... úhica' éti:ap�1öi 'apres�iíta-

·POS.TO SOBRE SE.RVIÇ.OS DE; QUALQUER NATUREZA incid�ir sObre,','o �'l'tal'do�s t

noite 'reellegeu' para mais, 132.94e,00, .além
.

de, no da, para o 1r:D<a,n�?tó ,ql:l�
:lo d

' -

L"" dóis 'anós'. Harold� PU"stQw períod'o,' - hav�rem-,' sido vai d;et 31 :3:8'1""',a" 31�3:83,'
_serv;lçps ,pr��t�, ps.. , PO!S cOr.1statada alguma sOlillegação por parte do oontra--.,

�

tado, E A NÃO, E�I,G�NCIA CA �OTA FISCAL, POR PARTE DO GONTRATAN-; I

à' pre'sidêcfa' e que, a par construídos muro ao lado votaç:l!a,' pelos meA'lbfos ,do

TEi IMPLICA NA RESPONSÄBI'LIDADE &>0 MESMO .

.'. das ööras em e;C:9Cllçãö. e . das �uturas quadras de tê- Conselho Deliberativo, 'e
,

•
.

.. , I " " •• ,,-,, dos débi�os de associados nis, reforma 'da residência aprovada sem" :ConteSita- ,

Jaraguá ',do, Sul, 30 iQle, març.o de 198f. li,,: , pará cõm; o club.e,')�ncer- no Estádi:o 'e",llavanderia\ ção. Haroldo, flistow, an-
,

VICTOR BAUER " �... rÓ'u ()' per:iodo QIe mandato,
' Ain�d!a quanto aos awxr- tes. da votação, ainda, d:is-

;...._.....-......----o!>oÕ!o---P.;.f.;.éf;.;&e.;;.;it.;.o..;M�niciPal com. um supe'ravif de Cr$
I

lios -r:esebidos' d.e óf.gãos correu da$'" éJificí:Jldades
_ 1 .937.587,21, com, com,. públfcos, no :periodo, não que encontrolJ 'para for

promissos a saldar de a- �oram computàdos, segun- . ma:r!E!J ct1àp'a,",e:. 'pêlo' fato
'i:>ehaíS·,Cr'$:t18'�113,32." "

d,b Ristow, a pista de a-· principal de ; haverr ,uma
A ASSEMBL@IA 'I ",. 'UetfSnlO; ,rima:'�;ve�"€IIi1�'a cOAtinuidade· lógica às 0-

.

:
Apesar dei'� óOnfar:'em municipalidade'-rnão fOf�e- _bras em ex:e'cução e, a E;l-

I '��ft""�qú�drô 'â$sociativo ' ceu Ó \i:aloÍ'�i"a�:H6aG0;ab, xecutar, atendendo, ,por,
com ma:is (Ie mfl tp1él'tad'ö- cluli>e�p8!ra ser'contabiíizlá\'- outro Ia:d(i), também, -spe-·
,r.es'de trtúios,patril'l1ori'iais, . do r)O· patrimôniO. ,

.

1'0 de assoelaäos" elJcabe�
a freqüência foi baix�; Os" - O Presidente· � revelQu '

çou a 'chtáipal\l�ara' concor
trâbalhös foram"" conduzi�' também· que, no

.

peíríoclo rer uma v6!z mais à presi
.dos' pe,:lo "lPrêsia�nfe') '(ja die janeiro a março d:�te ,dênc-ia, 'cargo' que, oc�pa
COhS6'lho�' . Deliberativo, I

ano, o Clube já qltJitoÚ' di- há 'quatro arios, duas gás
Hans Gerhard' Mayet, com, vidas· que atingiram o tões,. portanto.· TalJlb�m
o Presidênte,' 'senhor Pla-

\ mómtante dê Cr$ .. ,.-,:.. não deixou- die"poupat'e
sldente - Haroldo Ristow, 1.693.395,26.·' logios pela cobeJihlra dis
o balanço financeiro com- . Mas a par do lad� po- p;Elin'Sáida. ao" clube' pellos
Ipar,ativo áo&.· ah"6s 19/8"0, siltivo, há, lógioam�ntel o dois semanários çI'a Cida
de seu r:nandiatQ, �'quando negàtivo;",e� 0:-' Pr,esidente de,.
no :primeiró perlodo', o ati- não deixou por j menos,

�.

A chapa aprovadg unan�-'
V'O e, passiVá ac'usaram Cr$ tecetldo criticas aos "por- memente tem esta compo-
9'.'S23.ß,5Z;22:' e. no anb tad,ores tiJe',tí,tulos patrimci..; .,.�ição: Pre$rdente�de. tlel1l-
pasSado, Ct$ ., ..... ,' '. , . niais maus' pagad'o�es d� ra Francisco- Fischß,r, Pre-
19:984.252,73," para llm suas meRsalidades e ati3 'sidentes pal'a, os Departa
patrimônio so�ia! '91e Cr$ mesmo notàs:promissóriás 1.°' Vice-Presidente� -' AI-

1 .994.491,56 ,�m 1979 e, E mostrou o quadro dos fredo L!eHhold. e �o Vice-

emHJ80, Cr$ 8.441.525,15. ,
débitos dos associ!adós, Pfesidentei _ Al'üônio, Ar- Santá Catarina- conta

.

Histow, 'também, apre- até feve,relrD' de 1981-;,No-· miAdO Zafrle,n. Q,s' Vice-Pt�- cötTI ce,rCai de 20: mil esla�
.

sentod rÊlI'ator'ío das afivi- tas P.romJssÓriíi$:1 ven.cid�s sodentes',para os Oe:,parta- belecime'ntos' comerciais;
"dades die cada departa- ,Cr$,,�11.2q5,pO;-,meRsal)da,- mentos são os segtüntes: �?��i�:eránd�:sec��!,ltais
mentQ, dê,;,s\àCamdo o trar 'des de 77 Cr$' 1 A40J�,q; Jurídico-Luiz Calílos pavan aqueles dedie�dios nao a-

, 'bãlhô' die ':g;eus �eSponsá- mensalidad:e die 7a Cr$ ',' Médico-Wande�ley Quarte 'pe,"�� aó" 'oomé,rcio 'de

veis e as donquistas, (i-u- 6.300,00; de 79 Cr$ 32 mil 'Pereira" Patrimônio-,Antô- rfíércadorias; como' tá'm

ra'nte'·o bi,êriio', .
"sempre e, de 1980; Cr:$181.400,00. nio Zimmermánn, 'Social- também l:Íoéori;léroiô:ead�

l ,ccl'm'-êmpê'nho "e� 'dedica- De jane'iro/81, l:iá;-Cr$ .. Elmo JOSé 'Lenzi, Boc,t:Ja,:e , minis!raçãÇ> -'de imóveis' �
f

-ção, se1a no d!ep8;r:tam�n'Ío '84.600,00 'd�e 'mensalidades Bolão�Rainer' Alfredo,Vie- vâfo'res mobiliários'. i� o

social, de bolão;-d,e 'atle- atrasadas' e, Cr$ ',' "
.. '. .. le, Tito ao Alvo-Amadeu que informa: 'o -IBGE, atra-

.

,tismo, de §inástica Ol'iillpi- 180.200,ÖO (ja prinfle'irai par� Mahfl::ld�' 'Jtlq,Ô.,Adqlpho' vés,'dos dados que"acaba
ca die; tiro ab alvõ, tla jU- cela:'col'ilsiderada 'dler cap.i- Mahfud; Atletismo-José de divulgár 'referentes' ao
dô' OI) de futebol" ... .! • ta:l, com' vencimento em Augusto Caglioni, Gihásti- Censo de-1975.

'

,

; Na 'alinostrage-M"'do"Cl'ua- fevereiro, No tolal, os d'é- ca-Arililvald:o. Xavi'er dos gest,es,
-

à metade dedi

drd 'associativo;' t10je com bi'tos 'pe"r'fazem Cr$ , ...

"

. Santos';': Tênis :dIel Campo- ca-se' ao comercio .dis: pro":
! 1.057,., destes; 12'( sãõ 'SÓ-' 49i20S;00: ; I 't'

\

Edson Coarlos, ,Schuz, Tê- dutos' alimentrcios, v�ndQ
cios I)eiiemé.rjtto�, rem,idos 'Ä previsão ,de arreéaliia- nis de Mesa-Guido. G,as� em. seguid.â os 'estab:eleci

,6 atl,etas, 67"SQci'os,âusM- çãc)' do B!ã1epeildli, .de rnar- 'cho, Flitebol 'de c�nipo- me'r:ltos 'de tecid'os 'e arte�
� <,�.,. l _, I.,i ",'

tes e.978 residentes""ná 'ç'()\'a:-d�embJ!()/é de Cr$ Adejaii' BaisaneIli, Fut�bol tatos cfa tecidos, cúio nú�

I!:EI�Nóo_8:14181 "

, '
:'

,

',,:'" ". bidade. ',' ",' 5.,2�6:885,Oß,··pel'6s· cálcl,l- Suíç'Ó Már,io,Papp, �ol'ei, mem àlcanç.à\ a 2.260,
' ..

,

'

"'toncede reaju. do vál6r cõntraitad'o.com @',eONSTR·tJTORA,MAR,. i Nõ foca:nltE,! à au�ílio's;de los dO'p�esiden,te, que'con'-' Basquete! e Handebql-D�)u-, No tocante "à distrihui-

NA L"fDA. 'e dá outras. providênoias". ,'. . I' -

.' órg�os.. pu.,.b,ljco;��,,�!]1 ,1JJ80 ·sidE�rou, ne_�e ��onto,!��s glas CORrado .Stange, Na- ção d�gional, 3,850 locall..
O Sr. ,"'ICiOR BAll!ilER,' Pre��ito Municipal de JaragltJá do Suí:��t�dO" - p .Balependi, recebeu.• Gr$ mensalidades, pagam!3nto. tação-Sigínar Bt;lno Lucht, zam-se no Valá ·do \Ifajàí

de Santa CataJ:Jrla" no uso e exe.rc[cio de, suas atribuiç'qes. 'i: 6,800 mil, dos quais Cr$ dos trttllos :patrimoniais e,' R'elações públicas-Luiz AI- (I)aixo, méd'io 'ê .alto �ale),
Faz, saber a todos o� habitantes ,dles,te: MUl1icíj)io quê ,a;Qâmq,râ de VtE) , 500 mil :para a qu.a<:!,r'8J PQ� óemaís promoçóels dura,n- berto Opperma1nn e· P!'I,bli- - 3 :800 no Sul do' �Stadb,

.re��o�es. aprovou e le,le,sanclona a seguinte Lei: ,
.

livalente, dp.'1.GQverno' Fel.. �e êste1àpsoriaé tempo. . cidade-João Batista Prim. : 2.820 n'a Grand:e Florianó-,.

',. "

Art. ,1.0-r, fica o Chéfé do 'E::iecutiv:o Muniçip�1 ,al,Jtorizac;:l�, a c;on-
,(

deral, Cr$ 1 milhão para E no balanço final das Conselho Fis.cal:' 6uidp . polis, 2.eOO, f,l0 �E'l!x�remo
• ,cedet um reaJuste"sobre o COllltrato' dêEm-prê'itaê;fâ"celebràdo ém" �5 d,e. 'ju.nho, á piscina:, do. Est,adual e, 'finanças do clube, iapenas Mundstock, Osmar, Gurj1z Oeste', 2.000 nos Cam.pos
de 1979, alteradia; elin.,,17.03�80, com a CONSTRUTORA MARNA I",TRA 'rio do Municipal (Prefeitura) Cr$ H8:713',32� a salda.�, e Adernar Menegp.t�i, �_

de taiges' e Cyritibanos,
·

Cfi:Jle� se .re,fere:'�',ç:onst!uçã�::�a'·Jf�t�:S�br��O, .�qÖ ITAp'OÇU; qna,'or.dß�; d'�. Cr$ 4' milhões paria", parai um disponível dE;l O'B'BAS Al1É'
.
"I'

.

',' 1 ;650 no litoral No"e, ".
"CrS 4;039,�820,43_(Quatro rmlhoes e ,trinta r1:lIl, ol�ocentos e vinte cruzeiros e

á arqüfbancada, Cr$ 200 'Cr$ 1.S59.095,53.·HeISUI1'lJn- NOVEMBRO:. _(, ,',- /1 Aº� np' Aiq do ,Pei�e, e
qua!1e'ntá e 'três�'centavos).,�""· ..""·' " .:�

,

... .

mH para diversos, C.r� Êlo>:.D:éb�fos, dos associa- Maroldo Ristow, após 1.350-no'Plana�bäe Ca:
,

'.
Art� 2:G1 ""; As dlespesas decot+entes d:esta Lei constantes dO 'artig�

-,
..... '

reconduzid'o Re,Ii;l:" t�tc�ira 1'10int:)a_s.· ��' •. ,(

anterior, correrão por conta' dIa 'seguint,e dotação: '_ I
_ •

' '"" , • '"

�,

'A t' d b t' d
... f'

'

vez· conse'cu'tiva, à' pres'i- Os ci,tados .20,.000 e$ta-
Q600 _ OEPARTA'MENTO ,DE OBRAS E VIAÇÃO

'I I !t .,._1,,' ,lt.,.. ar e, a a er ura o
'

dência.q'o: Club�Y Atl�tico, b'ellé�eF:l�O� 9cu'p,am,qua-
0601'-"""': DIVISÃO DE 'bSRAS ,', ,', - ..11. ,�, '1 .� i:' '

• Campeonato" t.fllvenH BaepeAdi;'.prome��u ß'�n;. se..?<).900 'P,esSÇ>as, o que

0601 ,16915751 .015 --- Oonstruções 'e rest. de pontes e buéf.;á:- .: '" timlidacte, dOI ,trabalho que dá! be�pl:J�a GlimensãQ da

4.1 1 O' .." -
.

.

. 1("', t·, I"'" -f\Jo -GTfíasfo dé"Espo�r'tes .Já 6 Oampeonato Cita-
. .1 tAnc'a desse tipo de

. " - Obras ,e mstalaçoes .... '1" .' ••••••••••••••• _. Cr$ 4.0$0.820,43 . vem sendo, 'rea,lizadó, .. a- rmpora I '_' A'
.

I'
"

.' li, A.rt. 3:°. ,.....:... O, recur.so • .para' ,faz.er .f.acel'l1ls despesas d/ecorrentes
\

do
Horst Verch� da Assgcia- dino 'Infantil teve domingo, 'nun-ciando:;rl poss,ivé:lme'l\1te �ividade sob . o angu o

artJgo ahteriqr, .correrá Ipor 'contá �da' ariulàção parcial dia �eaI:JÍJiltp. dnt:àçãC,' ção AtléÍ'iéâ-'Sänco do'erar '.dia 29, -a suá,segd,nda ro� ': I -II· ;"1
"

" !3Gçi��,.� �

.. , " ,,'
_'.

,

. .. Anexo I _ Quadro A, ,<::1hOS" l:;1I1T .. ru ,IT.Cl.:l 'sil, na.tar-die diesle sábad!o, rdada, oom a Urbano darro-, ".' ... ,{, ;a� t.;.: 'j: .' .;. .Ir �:, '

060,1..-.DIVISAO:DE':OeRAS, � .... ; '""..;:., �v ''': ... :� _:�
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,.,. .. ,_ �néXO' II _ Quadrb A . -,'
" Juvenil �e Fl1tebol de Sa-' 2x1, B,reitha!.;lpt e Arweg .0 Grêr.nio IZspg>rti.vo ,Cruz .piirti:d\a :dté, hQn,r:a��rva-
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tviSb?lS� às -13h15min -
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na Arwe�: 8� � Rio ,MO':' l'é 1,2 ��_ 8i�rjl, �O'O, �stádlo ... � Tj\l!r�r �e, Joiri:v!IIé.:"� .
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" Art. 4.° - �sta ilei entrará em vigor ,na data de" s\li8J' publ,icaçã9;'I'18"-" f BJ1ellthaupt x AABB, 14h15"" d:halx Brelihaup1., 91ri - Cy- 'Euriê'o I)l:Iwe/ Flestival J:s- , (a-ô::.tJrhií(lét.MJI,fà� a pr.
�.gadas as,(!Hsp(1siçõésa.e.m cont(i'j'.árió�.':;· �,., ,..
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'l'� "min..!;_, Marisol x,eyrus'� :,r:lI�!X"Mirtes, 10h - Jarit?
-

"portivo" r que �nic�a:-se na---tensão�' de partiGitpa�

çt11-
, Palácio 'da Prefel�ura MunidjQ�1 ele ,J.Slr.agu'á dc1 Sul" ?OS I 3í>,' cfias::-,d��. I 115h.15min .

....._ M,irt,es x Ur-'

'.?<. �arcatto e às 11 hOJ:as �arde\�'e :�t5adO ,'COIiIiI um Tornei_o Norte ��iir�nélils \

mês de março de 1981: ;. ,��.tJ '._'"
I

, .. -:,..... ..�,�'r .;/ I' {bano, 1�J]�Smm ... -;--;,tM,ari,1 �'�r"(l�,x A.!'BB., '., r.quad!raRgulal1.,,\�nt�,as.e-�, conforme "soll(;�jill�Ç�>!? fo
:,

.Y1GJOR B�l,:J'ER �

! '� { '. ,.!t' + .catto x .Rlo MGlpa"l�j ,às -;' .0. ,Campeon�to. Adulto 'quipesT ve!ià'ránáS d'IilJ G�a:;,; ·,mal 'deit� esta s�mj.na 1.

Prefeito, l14unic-ipaJ <'"
I. ., n'.�" .' �'., 1 17h��r:t)�n --Jar-lta .){ Ar� .mlcl��se ,�a".l?r..e.Xlma. sex- �Tamir:eDse, João Pessoa, Liga Jar�guae"'�Met ,Fi.rt&

,

:� ,r;,'. ," .� ("," � ,:,l:� ,;�: c:�,;!�::�!, .,:.)<r, I weg.
, '

ta..feJ,ra, d.a 10,dE:labnl, no (ißaepenq�e �frQ.p9�cru;Z-""tlJ;>pl�.,E !para 81, âiitda,

e��..
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A pl'1esente Lei foi re,gistradla e pubUea,da nestfl "Dir:etoria 'de, Expe- F.. t ( O tt;i.0 'de, arbitiagfi)lTi, Ginásio, de' EspóJ1tes'Artur !mal.tina�. '\Nb�dJIf''1Z:�:�'ê'0l'i: fã� n'ös planos da diretQri :}

dl\!mte, Educação Ie Assistênci,a Social, aos' 30 dias do mês dle,março de 1981'..
I

�.q.l:Ie..�..

e r?Yez�rá n.
estes JO.

- 'Mü

.. :ne. r., .obed..

eC7
.. n�.d.b:IBI.' :S9:'..
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.t.àr·dlaS':"8:'ft'9t.'à'Sí:0- f$Sli.·-
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, ! �belrto Taranto, SigmarBe- tií:) dás 19t130niin: Breit {Vésde tabela dirigida, is!to primeiro a contar Ö91ll<iIUJ
''Diretora,

,',"
no Lucht e Moacir José tlJaupt x AABB" MariMI x "é� a medida que as :eq'l.Ii::">,rj1ina:ção no interior,:,:t",,;. ií

�-.- ..........
i - Dias,. ' - "-,, .. " Cynis e Mirtes,x-Urbano,.,· :p'es;el'legaraml, ,ficando-a�,JM,unicípio; no' &:staqQ

./ I .

já para .este mês; o início
da construção'. �e duas

: quadras da l�nis, 'Rara as

q�'��� o ÇI®Et diSJ?õ,e ,de.
Cr$" 20Q� mil l"epe.piQ.a &0
Governo e, .a construção,'

. t�rrtbém,,, dle,_�U]la -flJ.ladra
de esportes p'oliVlajleÍ1te, a-.
pltcande, para ta� Cr$,
500 mil recebidos Q!O'MEC.

E: ,se tQdo, cO'lrrer de a

cordo 'com os nesses' pia
nos, \ assegllrr'otJ 'o' pees i-
dente' azúnia�' . até: o' tinal.
do ano prometemos entl'1�
gari a piscinâ;c tanto' a-.à
dulta :€Q.mo Ei infantil, bem,
comei as quadras :-dEf "tênIS
Ie" quadtra de esportes, pa
ta 'os asso,ciadbs úsufrui
l'1em dé mais est� b'Sinetr
êio que õ ClltJbê :'bfe.tece.
E houve," ii,� ocasião,

quem c;tet�rb:l,it'iasseí: �� i�
nauguração desses'fiovos
m.elnoiramenfoS"liparà 1 5 de

I'\ové'ml:>ro, quê, \"'btlâtea o

aniversário! de inaugura
ção da majestosa' sede
söCial,:' .'"

,

. (

,

Nó "f,inà1',:�"' Hans Mayer,
, presidéRte dó .C'oJisélh9
Deliberativo dirigiu elogio
sas ipalavras ao pl'àSiden- "

,te Ristow, "'aste gigante
que merece o reconheci
mnto de todo' "o 'bàépén
diarlQ; "pelo tliabaJhd ex

träordinário que ve'm rea
lizando" incontestável".
Seguidamente, , bouv:e

'

a
'

"tJladicional
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(CoJ)ehuri:r' e, texto: Flávio
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Es,tad-o de Santa- Catâr'ina
��refeitura Municipal de Jaraguá do, Sul

DEORETO N.o. '644/81
--:'''13. I �., '
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·S�ptementa �9ã� do_Or���.�i��fe. .� >

'.
, 'VleTOR BAUEB, PlíefeHo Municipal de Jaraguá do Sul, Estad'o die

·

Santa Catarina,. no I4S0, e exercício de suas atribuições, com baseona Lei MIlI.! �,

nicipal N,o 801/80 de 04 de novembro 'de 198a. I.. '

,
,"_ .'

, ). DECR�TA:" ):in" .:-' n'; ·f., ....

, ,AR. 1.° -:-,.f;"ica aberto um créd:i,to suplementar AO" valor' de 'cr$
300.?00,.OO. (Tre�ein'tos . mil <?ruzeir,os), ,'I!)ara reforç:o do programa ,e' ve:rba abai-
xo dlserlml'lil8iCl�as, constant�s. db.Orçamento Vigente, a saber:
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,0601A691,57§j :-O1�, .,.:__ .. Construçãö-I6\-'rest. de'pontes e' bueiros Cr$ 300.000,00
.....
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0601 . 1691�i51.ß{5 - 4.1 .1 . O - Obras e l-instalações '.. . . . .. Cr$ 3bO, 000,00
'. ", Art. 2.° -:- O reclirso para abertuJ1a, deste erédi,to stlplementar; co.rre:"
r�. por �o!';lt�. ç1q, <;{P9v?nio o,E_R-SC N.o 24/7e com o' De'Parta�ento de ,Estra�
das de R�d'agef.n',� asslnadö em 10 de outl:Jbro" de' 1979 r-atificad.o pela Le,i
Munlcipal N.o 765/79 d.e 23 de novembro de 1979. :

.

- Art., 3,° :-:- Este Decreto 'entrará em vigor na data de sua' publiCação,
rev09adas .as disposições em contrário, ,.' ,,, '.. .

'

,
'

' Palácio da P�efe'i:tura Municipal 'de J,araguá do Sul, aos 25 diiàs do
'!lês de m,alrçof-d'eí'19ß1. ,

"
,

.

' .' '" ,-. �:-. "

VICTOR BAUe'R
P�efeit� Municipal

.

- O p�es,eJilt� Decreto fof r,egistrado ê Ipublicadp ',;!esta Dfrétötíä de· Ex-:':"
pedl,ente,

.

Educação e AssistêJilcia Social, aos 25 dias dlo mês! de· À'farço de
1981-.� .:, M "H.. � ,.: .� ,
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



",'.:tiir 1\ -,s'êc"etar:j;j:� da EduCáÇão vai filestinar
.a imp�êl')çla de Cr$ 31 .001 .000,99 para a contí
nuida�� .da' execução do projeto, PromunicJpio,
que em 1981 atenderá a 60 rriuríiCfpi0S. '

..

O Pro
municlpio começou a ..ser executado em .1979 COIlt
o atendimento a 45 municípios'. Em 80 foram be-

. nef,iciad'Os 55. par.a este ano, ,60 pr:efeib..iras cata
rinenses vão assinar convênios 'em

.

eolenldade
marcada pello secr:etá';-io Antero,Nercolinl para o

prõximo dla 06 de abril, segunda-feira, no audttö- '

pio' da: Secretaris':da,'EducaçãC!), às ,15 horas. Ja- )

raguá do Sul, irltegrado ao Promunicrpio, assina
rá convênio por iÀterméd'ilo do 'l:lx-priefeJto Eugênio
Strebe, para que, para tanto, recebeu procuração

.. do' ,Prefeito ·V,lotar Bau�r,
'

2. - A chuva, tão aguardada, não .tot-nada
amiga, ;tal a sua intensidade ne final die semana
passada, causando grandes prejl:lfzoS nas, regiões
mats atihgidas.' Outra v:e!z, o obsoletismo das ga
lerias.'pluv:iais não consegui'l'am, no centro da. ci- '

dade,
.

absorver "o grande volume d'água e, como
'agravante, ,as enoostaê dos morros, criminosa
men'te terraplenadas em grau superior ao permiti
do por lei, trouxeram grande quantid!ade de baJr
'ro, o que já é�ema cdnstante. Na. Marechal Deo-'
'doro, principalrri,e'nte, .oco':"e: a cadla enxurrada
este drama . .: necessá"i:a uma seluç'Áo.

'" - (
,'. \

-

3 .
c___. O jaraguaense àcoslumado' cQm o séu

conturbado trânsito talvez não pe:rceba a quase
inexistente si'nalização na cidade e bairros perifé
ricps. Pllkas i,ndicativas das vias pre�elrienciais. e
do no� das ruas, praticamente Inexistem. A
própria reportagem. do CP' 'percorr.el!l várias ruas I

do quad'ro urbano da cidade e constát,ou ° fafo,
que não é de hoje, dificultando a orientação /aiOS
forastei'ros qu.e aqui aporta'm ou ,'Je passa,gem ei
que, cOl')sfantemente, interpelam à procura de in
formaçees, principalmente às safdas do ' centro

, para ,Pomerade, São Bent0 doSui e JoinviJIe.' Ur
ge soluções que o caso' rieque·r, pois somos' se
gurameAte uma das c.idades pior sinalizadas do, .

Estado. .

.'
.

\
---....

'.
"4,' - Pre�e'ito Victor Bauer 'expedindo aviso

àqueles que contratarem serviços de' terce�ros
,c�r:no to'pografia, c0'1struções, reformas, instala
ções elétricas, 'encanamentos, pinturas ou outra
e.spér.ie die, conservação, ,no sentiçlo de que ,exi
jam a nota fiscal de; 'se,rviço, no valo'r integrat do
trabalho executado. I�to, 'se'gund'o ° próprio, 'para'

( evitar' a so�egação do ISQN.

5. _;;_ O Clube de Diretores Lojistas de Jara
guá do Sul, rem sua reunião mensal, quarta-feira,
decidiu-se peJa não introdução de hO.rárro espe,
cial pal:la a Páscoa, portanto, o comércio funcio
nará nG-rmalm:ente, i,nclus,ive no dlia 20, que é se:
gunda-feira, véspera dó fériad'o nacional. consa�
grado a Tiradent,es. No encontro dos cedeiistas,
,a presença do p"esidente do CDL de Itajar)' Vic
tor Etnme:ndoe·rfer e do D'iretor db SPC, Sr. Ta
deu, que externaram convite para a inauguração
da sede Iprópria do CBL daquela cidade portuá-
rla;

-

6. '.:.:.... Quatro dos seis Municfpios p'ertencie'n
tes a microrr:egião do .V8IIe dp Itapocu já \têm !s'&
finidlas as' Comissões Provisórias Municiipais da

,JuVientude Democráfica Catarinens!e,. Preside a
JDC de Massaranduba, Hilário FritZke; de Barra
Vell;):a, Herivelto de Jesus Maia; de Schroede'r,
Hélio Froehner' é, die 'Corupá, Herrmann Su:e'Sen
bach. Guaramirim Ie Jaraguá do Sul 'terão defi-

, nidas até o final da prÇ)xima semana suas Co
missões, die aClordo com o Presidente da Comis
são Proviséria Microrregional, Valdiir Bruch.

. .

7. --- A equipe de ciclismo re'cém-adotada
dia Eletromotores Weg, que a patrocina, lestará ';
amanhã, domingo, participar'ldo dia s.egunda etapa
do Oampe1onato Estadual dte Ciclismo, válida pe-.

lo ranking catarinense. O trajeto dia 'prova vai do
tnevo da Rodovia' Guilherni'e Jenssen, em Blume-

-

nau, áo trevo que dá aoesso a Massa.randuba,

I.
na SC-413. Nove àtle.tas com.petirão por Jaraguá
.�!() 'Sul, elwerganGlo a camiseta da WEG, sendo
'seis na 2a. Categoria (asp i raRtes) 'e três na 3a.
Categoria (novatos). No dia 12 de, 'a.bril, esta
mesma ,equipe ornará parte de uma. nova etapa,
lem Florianópolis, na Be,ira Mar Norte,.

8. .-- A S'ecretária da Educação tem novo
diretor na sua Unidade Operacional de Educação
Frsiea e D�sportQs. Trata�Ste do professor Celso
Rog,ério Alves Ribe,iro,' que assumiu em lugar do·
professor Emanue�I Martins, que solicitou�onera
ção de suas funções para dedicar-se a outras ati
vidades. Como primeira atividad� em suas' novas
funçõ9ß., o 'professor Celso Ribei"o determinou a

implantação' imediata .em todos os ,es,tabelecimen
.los d.e erlsino da. rede estadual, do Decreto Esta
dual n.o 13.000/80 que l1egulamenta a :prática da
Eduoação Frsica. Por outro lado,- atendend'o de
terminações do Secretário'

-

Antero Ne-rcolini, aee-
.. Ieroü os .preparativos para a: 're'aUzação do IX Jo
gos Escolares, que serão 'disputados em Lages,
de 15 a 21 de maió:

'

,
,

9. ---,A'Asso.ciação Recreàt""'aWeg'(ARwr:'G)
recebe neste dia 04, sábad'o, o "Grê.mio Ferroviá
rio, de. Curjtiba, para vários amisto�os,

.

nas mo:
dalidades de bocha". tênis de me,sa, volibol mas-

"

culino e feminino, tr�ço, itiitebQt de ,ca�pó vete::
'rano 'e ,futebol de campo com a equipe pril'lcipal.
,lA i::Jelegação parairaense se,rá fGrma�a 'por mais

, d�' centena e meia d.e atletas.

Essa não aconteceu aqui
E bom lembrar se o ta- , terial aproveitável d0

to aconteceu ou nãe em dio alii,tigo;
,

'.

'

• -" "o" .

"
.

,
.' ",., nosse) meio, €lilie é prá' �.O) - O fD:1\.�!0,�o!'N. 3.1'1: r 04.04 !,10•••8'1 - preço .. �pl_Ci$15,oe '

não próvecer mellnd res deverá. ser liItlhzade
.

,

"

, em,tertas,perSC9f:li8llidade.s. ' q�e:f) nO�G prédio"

'p"
.' .

.

'd 'pp" ,I,

J
. .., 'Çe�,,-VIéz a��ertimos 8Ité

t �ronto" t '

.

'

, iazera - presi e o . em-,! Clragua���ítl!Je "qu'alequé'r semelhança Cá entre'·�9Sj da Iií�
,

• . .

. ,

'.

-',
_ 'ué, mera coincidência:',. pa- vez que �artlu a d�clO Partido Popular reall- pre e acima de tudo :0 dlé- go. Krause,

.
Olav� Mar-

_ ra justificar a notícla pu-
. de demolir um prédio

, 2!OU dOmingo, dlia 29, con- I Jogo, "sem intrigas ia mes-: quardt, AlvarO' I"Ilennque do blicada.
'

blicQ, e isso já faz
vençõés municipais em 110- quinharias, a�ontando os �,Iltaral' �ªia",pl'e�enceau Mas vamos' ae cq� a co... Il:JStros,.,essa idéia v
do o, Pars. Em Santa Cata- 'erros e aplaudmd& QS &- do Amar�1 e SIlva, Udo luna "Relisx" trouxe na e- ao alcalde um p. � .. p
rina,' o partido ,esteve, ha- certes". Dario Ball<?c�, OsWa�d!ino diçâo oe Janeirof81: cesse,' que o oblJigQ
bilitado à f�r conven- Gesser, Decrq Raul P�az�", "0 Conselho Municipal caminhar duran.te ,mu
ções em 109 dos 197 mu- ,Quanto a nomes candl- ra, Osmar. José "'allattl, • uma_cidadle do interior meses quentrssr'!l0s q�1
nic�pios,. com.um total da- datáveis- as et�içõeS de �:�rb,ertQ Hane:fn�n�, Val- deeidiu mudar de prédio: metros da il'lfel'lll1uilho.
12.290 filiad'os, de. acordo 1982, Plazera afirmou que dir, Afons� B,�)ftolmr, ,�ér- Enttão, depois de uma reu- '.

_
.

com o Tribunal' R.eglonal de fato 0 partido I'" COR- son Aurélio Dornbusch, A,. nião de imediato resolveu Em cempens8ição o Cl
Eleitoral, dos quale 198 em correr, tanto à Câlrnara de demir da Silva, Osvald?, que; lavou a sua. alma, de
Jaraguâ doSul. Vereadores co� para a Sa�son, Mário �ocate,,�j 1.0) _ O novo prédio que foi absolvido die t

Nieste rnunlclplo, uma Prefe;i,tu,ra, todavia, consl- LUIZ Carlos N.rcoluzzr, será cOlilstrurdo com o- ma- maJvada intensão.
chapa HAioa: cOlleo,rreu. A

.

dera 'Prematuro, aGl_lantar . Wolfgang Ri'edtmann� Leo-,
,

elei�ão, trancqui'la, trans- possívels .eandldatos a poldo Malheiro Filho, F'aius-

fi[correu nG' Editrcio .Bernar- candidatos, uma,
.

vez que tino Demarchi, Elmo Ma':'
.

.'

'd�IilO,: sendo con�ido, .na o PP:'está ainda I 'em fase thias, Aires José Mengar- .'
.

.' . .
.

.'

oportunidade. ,à Ir.u'ésld.êri- d fT ção O arealdenfe da,' Rudiberto Busch, Ro-, - Estad.o de Santa Catarma '

eia' Glo Diret�io M.�nicipal P:Pil��' �h�go� r-
mesmo a gér.io OlMo Vicen:te, Nél- � Prefeitura Municipal de Jaraguá dO Sul

do PP lern Jaraguá do Sul, admitir o apoio do partido, son da Silva, AI'&xandre
Décio Raul Piazer,81, com .t.alilito ao partido gavernis- Savulskl,' Alceu Moacir
Alvaro Menrique do Ama-

.

ta como a outro oposiciO; Piazers, Orlando, Martini,
'r.ail Maia senda.<> vice-pre- nista, pril'1cipalment� para João' Klein, \ Liomar de
sidente, Ingo 1(;1'8USe o se-' a eleição do P"efeito Mu- . Paul:a e Alfonso Moçl:rock.

\ eretári9, Luiz Carlos Nioo- nicipal, através de coliga- L Suplentes do Diretório Mu
IU2!zi o ,tesoureiro, . ficando

. ção, se for dointeresse do nlelpal'� João Martins:,
ria sl:lplência Udo Dario partido.

.

Udélson Carlos Dornbusch
Ballock e Oswaldino G'es-

'

Nélson SChm'idt,' Rubens
ser. A CHAPA Carvalhó,

.'

Orlando João I

Foi 'por consenso geral Lescowi'Cz, �enildo Maein
a escolha da Comissão chein, Roberson.. Oorn-

'

EX!ecutiva d'o Diretório ,MIj- busch, Rolf Alberto Balo.
nicipal do PP, segundo seu lock e OriaMo B1ernardino
presidente. A chapa para da Silva. Defêgado à Con
membros do Diretório Mu- verição Regional - Orlan
nicipal do Partido Popular do 'Bernardino dia Silva.
tinhà 'esta composiçã'o: Suplente a �tegâ:dD \

-'

Rolànd H. Dornbusch, In- Rolf Albel'lto Ballock. -
'

Falando ao "Correio do
Povo", lila visita que efe
tuou na :red'ação, o Présl
dente do Diretório Muni-

.

ci'pal do pp garantiu que o

seu partido fará" uma opo
sição diferente, sem' radi�
calismos, procurand'0 sem..

I

Gasolina pode custar Cr$ '100 o 'litro'
'.

até ·final do' ano .

I

. em dezembro do mesmo

anp custava Cr$ 51,00.
Tendo em v,ista os cons

tantes aumentos do preço
da gasolina". computados
desde o anG de 1973, que
foram gradativamente atin,:"
ginGlo sem'pre: 100 por cen-

,

to -Si cada ano, em 1981
pnesume-s'e que o produto
custará Cr$ 100,00 õ litro.
Em deZlembro de 1973'1

a gasolina custava Cr$
0,89,0 .litro, passando em
d'ezembro de 74 para Cr$
1,82; no mesmo "!'lês do

ano seguinte, Cr$ 3,24 'e:
em 'd�embro de 1976, Cr$
4,80 o litro; ne..m:ês d� de..
zemtimJ'"de 78, pá:SS0u pa
ra Cr$'10,20.

/

No di,a 4 de feveretro
de 1981, acresceu I párà
Cr$ 60,00

'

o, litro,. 'e letá
novo aumento no, 'mês de
abril, indo possivelmente_

.

para Cr$ 69,00. Pelos· dia
do's computados, a p,r.evi
são é de que até o filial
de arlo o Ipreço da _gasoli
na ultrapasse os G;I ao .:.;

,

100,00 o l;;tro.

o litro da gasolina do
brou o valor. no ano de
1979, passand'o'. a custar
,Cr$ 22,60 o Ii�ro;' em. AG
vembro Gle 1980 teVie novo

aumento em it.orno de cem

,'po'r c�nto,
.

custaÀGle Cr$
45,00 o Utro, sendo que

Talyez SÓ em agosto o futebol profissional em' Jaraguá
nador do

I

Estado slerá d:is- gunda Divisão; que tem 7

pulada apenas por treze clubes, 'e se confirmadas
equipes, jogando tod:as ' as d'esistênçjas

'

do Mafra
entre sr, em ;turno e ..,etur- (já licenciado) e do Juven
no,·send'o que os dóis pri- tus, esta Divisão ficaria a

meiros de cada turno, dis- penas com cinco clubes e

putarão o Utulo num Qua<- um caliendário dilJlinuto e

draJngul�r, taiTlbém com diesmotivado.
jogos de ,ida e vona.
A não participação do

Jwentus foi tomadä prati�
camenle como uma sur

presa nos meios esporti
vos catarinenses, a ponto
do ipróp.rio presidente da
Federação Catarinense de
Futebol hav,e'r mani�éstaçlo
preocupação pelo fato, se
gUrido o dirigente juvenH
no

"
A preecupação do

presidente da FCF pren
de-se ao fatQ de uma pos
srvel não participação do
Juventus tamb�m na Se-

A Federação Catarin'en
se de Futebol realizou ter
ça-1eira a assembléiißj g,e
ral para de'liberar sobre re

formas no estatuto, que fo
ram aprovados !por i:.marii
midade e sobr,e a realiz:a...

ção da ráça Govtétrnad'or
do Estado, que cpngfega
rá todos os clube,So profis
si'onais de Santa Cafarina,.
à exoeção do Mafra que
solicitou licenç:8j por um

, ano e, do Juwentus,-die Ja
ragu4. do Sul, que decidiu
não, participar da Taça
que começará- no próximo'
dia 12.

,

\ Do Juvenif:us, 'participa
ram da assembléia o. pre
sidente Antôni!Q José Gon

,

çalves e o diretor-soci'al�
Alfredo Reeck. Segundo
Gonçalve,s" a Taça Gover-

/' .

Mas Gonçalves garanti",
à reportagem que opiniões
serão auscultadas "e com

eeneza o Mollequ,e Traves
so 'participará da Segunda
Divisão, mesmo com uma

equipe modesta; Esse

campeonato, .
bem como o

. da Primeira Divisão, será
intciÇldo apenas no d'ia 02
de lagOsta "e até lá tere
mos tempo de formar um

.

plante'I, nestes quatro me,..

ses que nos separam do
ihrcio", concluiu.

Chevrolet·
.,

a. , álcool .....
tChevette Opala Caravan· 'Camioneta - Caminhão)

Camionete. e veranei� cQm traçã� 4x4
,';: Fina'nciados, em" 24- meses

I

. 30010,de entrada

em' Emmeadörfer'Com. d'e VeicuIos,Ltda.. ",

" -!.
'

.

Av. Mal. D�do�o _
(en:a' f.,.nte à IgreJa Matriz)

Fon..: ,7.2-0Q60 - 72-0655 - 72�0869'
.

'. f\'; .'

À
'

-

,._POS�(t, q� Jr"n,çt,s':s e'i entrega,

"autorn'át;ca ,: li:quig�s
...:.�

PORTARIA M.O 05/81

"Aposenta funcionário que especifica".
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal 4e Jara

guá do Sul, Es�ado de Sama ,Oatarina, .no uso d,
suas atribuições legais, e, nps �ermos do. Art.

107, item "iII combinado com o artigo _ 108,. Letra
"a", dia Lei Municipal n.o 344 de 30 de março de

1972,
/

RESOLVE:
APOSENTAR, a 'pedido, e, a vista das infor

maçõe's prestada pelo Setor die' Pessoal, o. �r.
ANTONIO QUADROS, no cargo de Escriturário do

Quadro úniéo do Municrpio, ficaAdo-Ihe assegu-,
do ° dlrei�o a proventos 'integrais.

Prefeitura Munic'ipal die Jaraguá dG Sul, aos
31 di,as dOr mês de março, d:e 1981 . •

VICTOR BAUER
Prefeito'Municipal

'.

Juizo' de Direito da Comarca d;e Jaraguâ do Sul
/ .

EDITAL DE CITAÇAO (LEI�()
I

.

I

O D,outor Hamilton pfinio Alves, Juiz die Direito da
Comaroa de J'8iraguá do Sul, EStado de Santa

Catarina, na forma da Lei, atc. .. .

FAZ SABER (em resumo art. ·687 do CPC) o
segui�te: . Venda ,em 1.° leil��:, D�a 07.04.81, às
10 horas; Venda 'eITI 2.0 ledao! dIa 2S. 04·. 81, àS,
10 horiiS. por qtlem, mais dier e maior Ilance o�e
rec.er. Looal: Edifr(::io do Forum desta Comarca.

E�ecução n.p 7: 679. Exequen1!e: Besc Financeira
.

S.A., Cred.,' Financ. e Investimento. Executado:
WALTÉR RUOFF. Bens a sel1em leiloados: 1.0)
Um tel,evisor, marca GE, de 19 polegadas, mode
lo preto 'e branco, usado, avaliado em Cr$

. 6.500,00. 2.°) tJma g:eladeira ,doméstica, màrca'
Consul, tamanho normal, de cor vermelba, usa�a,
aval,iada em Cr$ 5.500;00; 3.°) Um fogão a gas,
mâ,rca Dako, 'd.e 4 -':bocas, de oor vermelho e bran-

-co" usado, com instalação, avaliado em Cr$ , ...

5.000,ÓO; 4.°) Um conjunto ,estofado, composto
de, um. sofá grande e duas portronas pequenas,
revestido 'dI�, napa em. cor ,azul e amarela, uSlado,
\avaliado em Cr$ 8.000,00. Valor total da avalia-

. ção: Cr$ 25.000,00. Nos autos não consta etua,l-
quer ônus ou reçurso penden1e. Dado, e pa�a
do nesta cidad:e de Jaraguá do Sul, aos 22 dias
die dezembro die '1980. Eu, Ad'o,lpho Mahfud, Es

crivão, e subscrevi.

HAMILTON PLINIO ALVES

Cuide da sua saú�'I

Faça tratamentos com medleam�
"

'naturais.
E A FONTE DA SAODE PERFEITA 'J! NA

Far......c;a Ho ....eop..tlca
.laragu_'

,

de Jaim'e Baechtold Corrêa, ,na Praça da Pre
'fe'itura Munici'pál, atendendo das 7h30min às f2h
e das 131::130111in às 19h; Aos ,sáli>adQs, das 7h30

,
. ..."

min às 12h30mrn.
.

--�--��----------------

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã' e Oficiai ,.do Registro de

�

.

Pmtesfo$.
. _.:. EDITAL -'

,

-, Pelo p,rese�te edital de cl,tação pedimos aos
. senhores abaixo re;acionados que compareçam

,

�em ,nosso cartório para tratarem de assu,ntos de·
seus IRtereSS&s:

Ad'alton pedro, Áv .. Mal. Deodoro dá Fonse.
ca, 1369 - Apto. 01, nesta. Antonio tuiz Silvei-.
ra, 'Rua Proc. Gomes 'de Oliveira \s/n.o, 'nes�a.
Casemiro, Rumamski, Rua Jeinville, 's/n, hssta.

. 9arcis/io JQsé Sehoepping e ' JaJ,me Gallliotti, Rua
João Piccoli, 6q� nesta. J;lpidio Siqueira, Rua

Alagoas, ,65, nesta. H.ugo José de Moraes, Rua
n.o 32, afê Fórum, nesta. WHm� Boutique de Isa-

, nor Weber e ,Cia .. Lida., Av. Getúlio v.argas, 663
nesta;

Adalzlra Plazers de Azevedo
, .

Oficial'MaJor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




