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,�comum em 'toda a

liegião a criação de pei
xes, de espécles as

mals diversas, êm tan-

· ques ou lagoas, suprin
,

do as Idleficiênci,as que
os rias apresentam, da
da a poluição cada .véz'

· maior e, a, pe�c:a, preda
tória. E até o Clube de

Caça 'e Tiro .G!et:leral
Rondon, com o aoclo
da Pl'1efeitura 'Municipal
de Jaraguá do Sul, nu-

.ma iniciativa das rnais

'válidas, ano passado"
objetivando repovoar. os
rios, lançou em várias

·

cabeceiras de rios e:
riachos, -dez . mil _

alevl-'

nOS de trutas arco-irls,
· adGluiridas na Estação
de Piscicultura de La

'ges, que ,es-tão . s�_re-;

'produzindo 'rapidarnen
·_te, apesar ,de ,muitas já
haverem s:ido ca�r�-..
das, antes mesm.o de

inici'arem a l'1eprodução,
que se dá 'em doils a

nos.

No entanto, o Sr. AI
vino Lenz, residente em
Jaraguá-84 (r;egião de

Garibaldi), há três alJOS

illiciou, sem pretensão
alguma, uma éixperiê,Ji'Iélä"inêd1ta � trm �í'ri1dS

regionais, quiçá �sta�
duais, qual serja, a cria�
irão de mariscQsl

,
em á-

gua doce, em lagoas
. que mantêm. em sua

proprledaoe. Os merís-
'

cos - moluscos muito

apreciados. nos cardá
pios dos gourmell .- a

bundam "às costas do
nosso litoral, notada
mente e com maior fre
quência,

,-

perceptlvels
nas liegiões 'pedregósàs,

,

também são encon'tra-'
dos em nossos rios, nos
loda,çais prlnclpalmen
te, mas em tamanho pe
queno.
Os do Sr., Alvino, ehe

garn a atingir meio qul-
.10. E ele mesmo conta
como lnlclou a experi
ência. Há uns três anos,
aproxtmadamerrte, um

amigo nosso, o, Antô
nio ,LeS!cowicz, da 'TUa

.

.

dos, Húng,atc?s,� ancon:'
. trando um desses ma-'
.riscos g ran.:,des 'em. 'sua
proprledad�, .

desconhe-'
cendo ,a origem, deu-'

-nos para que . fizésse
mos uma experiência,
que não vingou. Poste

riormeRte, outro� dois,
fOl'lam encon1rados ,
certamente um 'casal -

e, dentro de um ano,
constatamos uma ex;

��pcionai' reproduçãO;,
mais d!e' ql:Jinhen�Qs,
'com cr.escimento rápi-

,

do, muito diferente des-

ses que encontra-se nos

ríos.
'

Dar por diante:- con
tlnua - a criação pros-

,

perou, a, ponto de hoje,
dos dez tanques de Ipei
xes que temos, clnco
deles têm msrlscos, qua
não afetam em nada os

peixes, tampouco ne

cessitam ser tratados..
'Eles vivem principal
menta em' terreno al'1et

noso, no qual se. enter
ram", ,p,rermaneoendo a
pen-as'

.

a ',,'cabeç'âF' de
fora.

'

Hoje, encontramos e�
norme quantldade des->
ses moluscos,' alg'uns
chegando a' atingir :8Ité
meio quilo; mas para
isso são necessários de
um ano e meio. a dois.

Pross6'gue o �r. lvino: '

Já [apanhamos , grande
quaritid?d.e :para coni4Z

'

mo e até mes'mo veAde:: ,

mos, apesar da procura
ser baixa, (t!àdo

'

que ö
fatio' é'

,

deScon'hecitlo··
dO's' apr.eciadores

'

de

'mariscos;" sömerite úns�
poucós fêrít'

>

"conhéci-
-

menlto de flüe cl'ifáfrf9s'
esses mohjséós.

E 'aiém 'd& ser, a ' fd-'

"eUado" pám cõn ,

â casca; nô'öasO, o re-' .

. ves,timento do marisco
é secado, ,moí�o e mis-

SEMANA DE 18 A 24 DE ABRIL DE 1981
,

)

turado 'junto a ração
dos anlrnals.. "o que
provoca neles um gran- ,

de apetite", revelou o

sr. Alvino Lenz.

C:omérclo e bancos
.brem seguda.;feira
Na próxima segundaOom a finalidade de es- da Constlrução e do Mobi- -teíra, dia 20, segundo �:ia

colher e, homenagé..ar' á liáriQ, nos dias 23 e 30, die Pásooa e vésperà do
mãe mais idosa, a mãe das 14 às 17 horas a, no feriado nacional dedlcedo
rnals jovem e a mãe com Salão Doeríng, no dia 29, a Tiradentes, o comércio
maior n.o de filhos, o Sesi também das 14 às '17 ho-

em Jlaraguá do Sul funclo-'
- Agência de Jaraguá do 'ras. nerä normalmente, de a- ,

Sul está lançaado um cordo com a declsão to-
concurso pars hornene- -Oom base

'

nas informa- rnada na última reunião do
gear a mãe jaraguaelllse, ções contidas nas fichas Clube de D'i,retores Lojis'éritendeFido qúe'as ,ini'oia-� Qe Inscrlção será f�tita tas. O Presidien1€1 do éPL,t"'as�de'Ambito::comonltã';'- uma avaliação, de acordo Waldemar" Behlfng,- 'disse
rio não lembraram, nos úl- com as :ç1iil'1etrizes- do pro- esta semana que , a deol
tlmos anos, de prestar ho- jato, para determlnar qual são foi tomada. nesta sen
menagem ia elas. Preteri- ,éi mais idosa, ·Ia maís jO- tido, mais em virtude do.
de o Sesi, ainda, motivar vem e a com maior nürne- comércio de gên�ros ali
as mães de nossa cldade, ro de filhos. Estas" numa mentíclós e será seguida
principalmente as miais ca- festa pflog,ramada • para o. pelos, demale

'

estabeleci
rentea..a procurarem, e, se di,a OS.de maio, às 1�5 ho- mentes comerclals.
lnteqrarern aos Clubes de, ras, no salão nobre da, A- No entanto, não há qual- "-

Mães, atualmente com 87.' gência, com a Rarticipa- quer obstáculo aos esta
integl1antes. , ção das integran1,es do', beleolmentos que queiram'

Para participar do con- Clube de Mães, pelas par- permanecer fechados ."is
curso, as condições im- -tlcipantes do Gru:po de Jo-'

so fica a crkérlc de cada
postas no ato de inscrição vens, seirão pr:emiadas, .' proprietário", finaH�ou
são de que deverão �pl'1er" sendo ·0 prêmio su�pr�sa,

,

B hl·e rng. '

.

sentar-se na Agência mu� segundo, Adernar ,Lotin 'BANCOS TArv,1B�M
nidas de com:provante Ide Frasseto, na coletivla à im- Os banoos comerc;iais
idiadie (oertidão de rialsei- pr.ensa" esta semana.

. que peJ:maneceram fe'ch'a-
mento ou 'cásainento) e O agente diz a intenção' dos na quinta e sexta-fei
oomprov,ante do númeró do projeto ,pretender atin- ra sant�, por decisão do

f de' filhos"(certidão de nas- glr as mãee.da,qomunida- Banco Central, voltam a

cimento dos'mesmos),
.

no de na festa alusiva ao 'ma ,operar normalmeri'te se
horário normal de expédi� das Mães'"festaagora q�e gunda-feira, dia. 20. E de
ente, OU l?ej�, das 8 às 12 atingia � apenas as Inte- vido aos, dois. feriados
e d,a�"1,4 'às ·18 horás,' rfO. grantes dos Clubes de bancários, os cheques de
perrõdó de,22 a 30 'dle a- Mães dia Sesi, bem, cOrno, positados até quarta-feira,.
bril.

'

As inlscrições. pod�- "levar a comunidade.a ,re- sómente estarão liberados
[�9' S�II' .. féi..tas.. i'" conhecer a .. ) nSe6$Sjdaae para' 'f);aques a ,�!partit da ,

nos locais ónCle.ft:illlclêR dé se ptO,mOv.erém 1:qlitrõs� próx.ima'
-

Àu,�l"ta-feira; dia
Clube de: MseS: salão Vi- concursos f). c,!lmp�nhas, 22, já que o servJ'ço de
,ejrense, nos dias 22 ê 29, naJentatiVia de. de�envol- compensação e outros do
das;1:4; às 17 horas;' $8110 ·vér um pouco mais o és- cumentos do Banco do,
dai Comunidade SIQ' Mâr- prri.to"comunitário entre as Brasil somente - funcionará

'/
-

- .'

, cos, dias 23 e. 30, das ,14' habitantes de· nossa cida-

�1Il\a s.luç�a ,ara a "família do viadulo
I

Vereadores. solicitam às 17h: Sindicato dos Tra- de, de maneir.8s cadià vez �;: ��;�1!�irad�a�: :
As fl1eqüen'tes chamadas .'ajuda no s!,lsten10, traba- -, . balhadores nas IndUstri�� mais. abrangilntes. feriado, nacional., I

,

em sucessivas ed,içõ'�s .do It)�n,do �a _ArtêJâj,� Jàra- -I
· -';' bl· , .

','

Co�reiodo Povo, alertandq , guá.
' ..... 1 qlJll_n�çaO ',PU lca, "Tereza'Cristina'! INTEGRANTES, DO.

para Ci; grave pro'blema, so':' Segundo a aSisistente PRONAV TERAO
cial d.e uma famílila que' social, a famflia tem rece- Os vereador.es Manoel solicitando a,utó,rizaçãó'pa- poderá'; cheg'ar 'até' TREINAME;NTO� ,

reside ou residia sob o '\ bid'o Ia visiita de várias pes- Milbl1aJtz i8! Leopold:O' Beh- ra cellebrar' contráto (je
G
J'

, . '.

viaduto que, demanda à soas, que doam manti- ling, do POS, tiveram aprO� 'prestação de serviços com \
. 'ua,..amirim· Na tarde de séxa-feira,

Corupá, há mais de cinco ,mentos e roupas, inclusi- vada a , ind'icaçã�, solici� a RELVAM ,-"Procurado., , ' no Fórüm, um gru�o.de 27
meses, despertou a o:pi- ve Iprofessores e alunos tando a' instalação de Hu- ria ,e Assistência Adminis- Numa recente entrevista 'O englenheiro' Hélio de senhoras' da sóciedade ja-
nião pública Ipélo quadro, do Colégi'o Divina Provi" mJriação pública em ,ruas ,trativa Uda, com sede em com o ch6lfe da, O'ivisão ME!!.lo,' diz que is'so (a 'Ira- raguaense estiveram' 'reu
desolador que' a própria dênéia esltiveram no local. do quadro urbano' do mu: Br<�rlia., Na�m�ll.t;If,. o Ope,racional'da RFFSA de ca das 10.,Comotivas

.

a va- nidas à convite da primei
,foto estampou - o ba.,ra� Nenhuma das crianças nicípio. As vJas, pú.blicas ExectJtivo Municipal relata Tubàrão, voltou a baila ia' por por maqui.naSi movidas ra 'dlama do Municrpio,. sra.
co' e as condições subu- ,freqüenta 'aulas, pois a oarentes � quenão foram as dJficuldades. cada vE;lz :possfvlél ·eletrificação. ,da á ,eletricidade) é inevitá- Elvira, Hensqhel Bauer,
manas das seus integran- mãe lalega não poder man- beneficiadas'no' ano"pas- maio,�es em obter,recursos lendária Estradia c.l.e,'3Ferro vel, salientando que "so- ,r,e�ponsável pela i.l1JpJanta�

,

teso ter a higi'ene co rj:>0ra! e sado são as segtJiQ1:és: a) ,�ederais, mui10 ,mails a"H- O: Ter.e$:a. Cristinà; 'q'ué bre'eletrif,icação somerí�.e ção em Jara_guá do. ßul qo
No inrcio da s,emana, a das roupas dos filhos,para . comp,lementação da, rua ' beração.dos recursos: ,d!es� começou ém 1876,' àno' da se poderá falar conçr'elta- Prog�ama Napfonar do V_o-

'assistente social dia Agên-' mandá-Ias ,estudar, "mas João Januário Ayroso até tinados aos municrpios, dar.- ,fundação d:e 'Jaraguá do mente a partir de 198'2". luntariad:o. - PRONAV/
cia Regional do Sesi de vai pensar no, assunto", ,�pon1e P�nsil Pícolli, b) da a complexidlade da. ma� Sul, e a ú'nibâ' Maria Fu,- LBA, com, vista,:s a p'rogra-

, Jaraguá do Sul, Sra.. �d� dada as condições, como rua FranciscO Hruschka quina ,burocrática,
.

que e.: maça do Brasil, uma das Arespeito da integração mação do 1reinamenito ,a �

lina Mari,a, Zanata Lau�h, vivem. (Jar;íl'9uá Esquerdo), 'c) rua 'xig,e das pre�eituras cons- últim�s ferrovias :d� '!l!:ln- da Tereza Cristina ao sis- ser ,l'1ealizada com voluntá-
,

IeSte"e no local contactan- ß.ertha Weage (earra diO tantes conitaC'tos e deslo- do movidas a valpór. Refe- tema ferroviário nacional, rias, que trabalharAo prin'"
do com a in1iegran'te do De acordo lainda com o Rio Oerro), ..d) rua: ri.o': 13 cam�ntp$ à' Capital, Fed&- rida ferrovia é a, Ónicá Ii-' através da ligação êom a cipalmente volta�as a área
grupo (a mulher) e consta- relato da mãe, a Prefeitu- (Barra do' Rio

.

Oerrp), e) .ral, -mui�as v.ezes i-nf.r.utjfe:; nha. d'o" sistema 'dia:Redie estação de ,Guar,amirim, do bem-estar social 'e $aú�
to,u tratar-se de uma famí- ra já providenciou uma complementação da rua lias, cau�ando .gasto,s\ �,e Ferrov.iária ,l7ede:r.al :gue d� Joinville, Hélio de MeJo de. ,

,lia formada pelo cásarê casa para eles' ,morarem, Walter Mar'qu,ªrdt a�é" à subSlianclal perdia de, terri� lucros ao Governo. 'No a- disse que, is10 não, e�tá' A coordenação d'o en�
cinco fi I Iilos.,

.

,esties com nas proximidades ,da rua rua Ângelo ßu�ini,' f) com- po face, a antecedêt1cia na passado e:la transpof.7 nos Ipl,anós da Divisão:, _"O contro de seXta-féilia es';
idade entre dais e cato,rze Ptaninscheck, na Vilta Len- plernen�ação (l,a. rl,la- Pas- das audiências que.iSle Ja,::- tou 5,6 milh9�s de 10.nela- que ,existe é u� pro'jeto teve à cargo dia Sra. Ma-

'anos, O casal, no entan- zi, fato que já pode ter tor Schne,ider..
-

. _I'.� zem neces$ár.ias,., ' " das de carvão,"arrecadan- do"Governo çom Ia inten- riléia'Oliveira Cesa, Assis-
to, vive amasiado (não ocorrido a es1as alturas. do Cr$ 630 milhões e gas- ção de �stender a linha de tente Social da Unidade
são casados), isto p.ara a Em suma, a àssistente so- O lídêr da 'o:�osição te: E justamen1tle para equa- rtando Cr$ 393 .r;ilhões, .

Imbftu,ba a Itajar,.numa ex- Operaeio,,,,al
-

da Legião
esposa não perder '& pen� cial do Sesi disse não Ve apflovada também indi:' cionar esses impasses' e oom um superávl d� Cr$ �,ensão·de 200 qUilômetros,.. Brasileira de Assistência,
são de, Cr$ 3.700,00 men- �ratar-se de 'um caso de ',Ga.çã9,. que .. ês':l::abelai::e 'a dinamizar Ia alocação de 237' milhões, prevenda-se indo depoi's até Blumenali em Joinvllle. Dentre' os

sais do seu fal'ecido mari- indigência, mas sim,' de contagem r:ecrpróca' Ipor r,ecurs01S1 e slias transfe- para o lano lerm curso um e
I �eSitabelecendo um tre- :assuntos tratados, d.et:ermi,.

�o. AlêlT! (fiesta fonte de falta de moradia ie, ass,im rt_erru:!o de serviço laos)u�� rências, .entendeu 161m conj 1ransporte der 7 milhões de cho de 50 quilômetros, fa- nau-se'um;treinarnentö Ipa�
renda, a famrlia, através que instalada, 'o serviço cionários públicos"munIcJ.. tratar empresa especiali- 10nel�dias de' carvão, o ·zendo a lig'ação com Gua- ra· as voluntárias"com du·
<lo seu chefe, trabalha co- social'do Sesi" volta a ori- pais.

'

zada para ber:'lefisfár, a- a-, que ainda não correspon- ·ramirim,. I ração de 1rês ,dJas,' !prova-
mo recolhedor de lixo na 'entar a �amma, principal- ção .ad:l)1in,is�ll'1a�iva m:ilnict-. de ao total dJer sua' capaei- ,Pa�ece que todos os oa- velmente' nas 'datas de 7,
�refeltul'la: Municipal e o mente Ipara qUe· as crian- E o 'I:;xecu�ivo enviol,J, pal,'através da 'p:f.lE!iSfaç�ó :dadé: de"tràção,' que é de minhos

I

conduzem à Gua- �2 e �4 die maio, ,aind� s'U�

,filho mais v.elho também ças possam'ir a escola. mensagem e proj-ello-de-Iel, de serviços. ,10 milhões de tonel,ad,as. ramirim. _ jetlas a confi,rmação.,

PX-CI'ube real iza ô"lo. Conteste hom'enageando Jaragua'
DeSde a zero hora de "'Clube adotou o sloga�: próprios.

'

do dlia 21, �erça�feira. DIRETORIA Ósmar Scoz ,e Di're1:or de

°oter:n, ,sexta-feira, \ o PX- "Ja�aguá do Sul - 1 05 Segl:lndo o p�esidente Os parti'cipantes, de to- Reeleita para mais um Comuni'cações Egon .

'Clube de Jarra;guá do Sul anos :dé' lOta, dedlicação e 40 clube, Ânge'lo Piázöe·ra das ,as partest do Brasil e 'perrodo;. a ,diretoria do' Schmidt.
realiza o 1.0 Con1IeSte Ci- pflog�esso" - já antecilpa- Júnior, lern' Jaragl:Já have-

'

da Amérlcá;' qúê envlaTlelm' ·PX-Clúbe. 'de Jaraguá do
dâdé � Jaraguá do Su'� ,

damen�e comemoranijo um Irã 'dez estaç5es-chav.e (de sel:ls cartões, irH::Hcando 'Sul jm esta composição:
q�e tem como o,bjiet.ivo novo aniViersá�io dê funda- divulgação) ,e duas outras data, hora e de'q�ah", Presidente ...... Ângello Pia-

,

�rmci:Pal di�lga:r ·â;",cICla- ção do niunicrpio e; o pri- em cada Estadó dia 'Fede- ção-chave captou a men-' zera Júnior; Vi'óE!t-Presiden-
e em âmbito nacional e meiro de instalaçãO do· PX- ração, além da 'estação- ,Slag:em, receber.Ao d'o pX- I te� Osmar SchwaIQ�, Se

,

l� mesmo in�ernaçiÓnal, -Clube de Jaraguá dp Stil, -Coordenadora, implanta-, -Clube ,de Jara,guá do�S!!I, , cr�ário _; Gerd Jan'ssen,
jatravés d'a �omunicaçãQ fundado em 20, de maio da no Iferreno baldio, de- um "Diploma de particiPa-' Biretor'fírianceiro .-"Arr

c�m os PX d.e todo i() Sra- de 1980. " ,fronte a Agência do Besc: ç�p"'.. , Atuß.lmente 9 P;c- lon A. de Mäno, Diretor
SII e Amarica do Sul. Pa- o PX es'fã l1eali2iá:ndo re.g� O ,encerra'menlf:o ao' 'to -Clube conta com 56 as- Social - Luiz Carlos, Bu
ra leJste' L0 Conteste, o PX- ta' promoção com recursos Conteste dar-se-á às 2411 'sociados. zana, Diretor Técnico-

Mâri�có�, em 'água doce;" uma'experiencia
que vem dando certo

Conta também o Sr.
Lenz, que a reprodução
dá-se mais rapidamen
te onde 'a terra é are
nosa do que no lödo,
"eles procuram aareia
e as pedras; pr.incipa,l
mente, na épooe da de- .

sova". E mesmo sern
:

conheclmento profundo.
da origem desses' (ma
risco.s-gigantes de água
doce, do seu ciclo de

reprodução, florescem
'nos tanques em abun
dância ,e em número
cada vez. maior, poden
do o fato ser constata
do lem sua pflOpriedade, ,

que fioa um, qUilômelro
acHna da Casa' .. Comer- .

ci�1 Marqua('1dt�
,

Comercialmente, .. a

criação de mariscos Pß"
derá repl'1esentar mais
uma fonte d'e .r8nd�, '.

uma v·ez que ·é muito

proCUl'lado ,pelos apre
ci'adoj1�, princi�almen
te ,ern �as�espeE-•. ,

dÊis M'Q'präP.át'<r �. S'
,

moluscos e oo'1!r:o$ fru
tos do mar. (Flávio' J:o- ,

sé). .

. -

Sesi lança concurso alusivo 'ao.
"Dia das Mães"

deste oanal de emergên
cia, que possivelmente
'deVerá 'ser oPerado' pelos
pr6prios mécl'icos ,e Otl,
funci'onários do nosocô
mio, quaDdo necessário" é
PX-5 82233'/01. Futura
mente �,pensámento Im
plantar: canais- d.�emer� ,

gêncii8i junto, a -Del,egacia
Regional de Polrcia iS no

Corpo de ,Bombeirqs ,Vb
lun�ário:s.

CANAL DE
,

EMERGeNCIA

No próximo mês de
maia, será implantado um

QÂP no 'Çanal '9 ,(��
gêncila), junto ao Hospital
São Jos'é,' já autorizaao
pelo Dentei. O prefixo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,
.

.
'

A XVII Convenção Dis- () Estado de Santa Cata- O .Liens Clube Jaraguâ
,-trita' do Llons Clube-Dis- rina foi contemplado com do Sui-Jnfegração, o 1118is
�rito L-10, de 10 8 12 do 17 novas agências da Cx. novo. clube de, serviço dá
corrente, em Brusque,' al- Econômica Federal, autori- cidade, já tem formada a

cançou as grandes metas zadas pelo, Conselho Mo- nova diretorl'a .

que assu
do leonismo, na retrospec- netário, Nacional. Na ré'- mlrä na segunda quinzena
tiva dos convencionais. gião norte do Estado, Rio deIunho. Na pr:eSidênéia',�
No' Berço da Fiação Cata- N,egrinho e Guaramirim fo- conforme a coluna já ante- O Beira Rio começa
rinense, a del/�'aç�o, de r$m beneficiados, tornan- cipbu, foi eleito Silvestre breVe (> seu salão de fea
Jaraguá do Sul, no d!es.fiJe do a agência' gU_!3,l'1arniren- �anstein; ex-presidente -tas, no local lantes desti�
de sncerrarnento, .foj á, s� como a segunda na ml- imediato - Arcelino Pic-' nado às canohas de bo-

Aniversariam ho�18 bia 20 de março que tevemelhor apresenta-
.

crorregião do Vale do lta- coll (atual presidente); 1.° cria. Serão erigidas as
Sr. Adão Maba Leonice, filha de José ção, segundo a comissão pocu,'�, exemplo de Mas- vice - Eugênio stelnrna-. paredes I��rais, -o pi�o e

, Srta. Wi.lma 'Lui�8J San- (Ivette) Lopes / encarreqada de julgar .as saranduba, que ganhou cher, 2.° vice - pauio Dal- demais detalhes estétiCOS,
.: son Corrêa

'

Dia 25 de março del�g,ações participantes. uma agência do Banco do florl DaUagnollo, ,3.0 vice,......, uma vez que a estrutura e
Marcelo, filho db dr. As gêmeas Tamara e Mais um' grande tento que Brasil. Sem dúvidas, nos- João Airnoldo Gaseho, 1.° cobertul'181 já estão prontasClayton Karan, em Fpol·is Talse, filhas de Osny lavram \ os três clubes de sa microrregião vem cres- secretário Nivaldo de há tempos. '� uma boa

SLúciaA,H'E!lle�a Gonçalves '

(ldete) Pereira Lions do Municrpio e tarn- cendo, tornando necessá- Bauer, 2.°. secretário _; novidade ao,s. associados.r. dalb�rto. Engel- Clóvis, filho de Vadis- bém o Governador João rias a instalação de novas Marcos Beltramini, 1.0 te- -*-
mann, em JoinviUlel lau (Te'l'1eza)' Ubinski Lúcio, da Costal" Parabéns casas de crédito, sejam soarelro '- �lio Stein, 2.°
Sr. Qsmar DU�1"I8I Dia 02 de abril , aos Leões e Domadoras. go,v.emamentais� ou q'a ini-' tesourelro:__ Amadlo N.Carlos MehJer :André, filho' die Nélson' -*- cilaltiva iprlváda. Beiduschi, diretor social -Ronise Cristina VlaJilaUi (Marfize) Eichsfaedt '

'�*-.
'

Roque Tadeu. Alves, dire-Dia 19 de abril. Sandra, flíha d""'. José /I. •

d L· R.,.. N,.,este domingo, dia 19, ,'. "Lor amma or - UIZ 0-Sra.
.

Relinde ' Mahnke (·Lu'cl·a) Denk ,
R f lhl h

.

dl 9 F dMao meio-dia, na sede do asgou o In a ma , gério \ Bueno agun es.
arscha,1I D·.81 04 de abr·ll' /

'

a '" seu prl ° AIS' Clube do- Bosque, em Ame- para comemor:
.

r u .' -

Vogais: 1. ano - varo
r. IIson Nolteneo ßas-,

_ JacksÇ>n" filho de Ena. etro a ·"ersárl·o a pe
.

S·d· G .", e:ricana, São 'Paulo, o enla- m I nI v'
.

,
-

Pereira e I nel arm... ,fos (Kitto) .

(Ema) Braun ce matdmbnlal Cle. RaIns quenina Pricila, 'filha do 2.0 ano - Almir B. Zim-, Ä Oidem Äuxili,adora, Sr� . Luiz
.

da Silva, em J'oel, filho "'-, H·llárlo (E-
. [ ', t I Nél (M ·se EI·la O I d P

.

E él· aM�6a UtI::'
• Eag.l'Il\'la.ieaer Ig.a,r...",11I casa son an -

mermann ,e r an o erel- das' Senhoras
.

vang. IC' s

Sr. Rudlolfo Reck, em 1_ melitta) Siewerdt Santos Paulino. O noivo,
�

ne Marschall) Schul'ze, ra. (OASE), numa iniciattva

�apocúzirtI:10' Dia 05 de abril einlpresário ,e professor f,lO que recebeu com festa ln-
.

---*- das Ejuinfa-feirinas, irão �a
Srta. Klathia Horst \. Sônia, filha de Osnir (Re- Centro de Treinamento do ,tima ,em sua residê.ncia, �erça..f.eira, dia 21, e fena-

Dia 20 dé abril"
.

nilda) Oss-Emer Senai, é filho de Gunther em Joinville. Há Itrês semanas iniciou � do nacional, par,a Oa,mpo
Sra. Marrtia Hafermann Wanderléia, fil,ha de' E- (Hildegard) Raeder e nElito -*- o lanc'hé das coéotas Hen- AlêgJ'ie, passar o. dia 'na

,Campos gon (Adefina) Voigt do e'X-colabol'1ador deste
" '.',. rl*, 1.tiéI, Dlcfillll .. Fazenda 'Kohlbach.. � con-

S N b rt P· Dia 06 dei abril /

J·o'rnal, Hellmutl:1 .Raeder, / .0.0 secreltáno.-exe.CutlVO Ivanilda, que determina� vite da Sra. IIse, 'esposar. or e o lazera
Alan', f·llho· d""','" Altenor M I tã di M R d d' d H

.

Sr. Ivo KJJ�pas ",,' recentemente falecidO; � I I o' e or:als. Icar o, ram os seus encontros se-
.

do Comen ia 'or eins

Sr. Luiz MedeliroSi . (Catarina) dos.Santos noiva, fisiote'ra:pêuta, é fi- a col�na foi info�m�da, de . manais para às sextas-fei- �Kohlbactí.·
�_

.

Dia 21 dé abril Dill 07 de atirll lha de Agnaldo (Dagmar) Brasrha,_ da .cnaçao do ras. A anfi�riã no próxim? �
I

-=te.-
Sra. Ecy Mas�'arenhas

'

Odirley, filho de Rl!bens Paulino Santos. Nossos Conselho NaCional de De- dia 24 será a jovem MI-

de Almeid,a; .na Lapa-P� '(Zuíma) Carvalho cumprimentos' '�o Heins e senvoMmento Urb�no: � cheIIe RothenberQ. Como
Raul Marcos Marschall Angela, tUha de Almir

a Tarcila. CNDW, tendo por f!r.lalld,ar set,del)lota, ,a jl:l,!entud� es-'

Sra. EiUa Lange Welss, (Lilian) Klagin -*- die
,

propor ,a poUtl?a na- tá tamb�m .aderindo aos

em: �chr:oedeí 'Jaison, filho de Hilário cional de desenvolVimento . grupps ó@ linche ·e como

Sr. Pedro Stenger ,
(ldeltraUd) Wi6Ssle� , urbano ,e acompanhar sua diz.o Ibrah1m Sued, foi da-

Sr. 'Hilár.io Trib� ,.
__

Morgana, filha de Evilá- Recebemos dia Bebidas execução. D,Conselh� N$- da largada... '.
, Laurita Inês TepBssé sio (Isolde) Vargas MaxWilhelm Ltda., através cional de DesenvolVlmen- --*-
Dorival Kanzler Dia 08 de abril dos di'retor Werner Greuel, to Urbano subsltituiu a Co-

",
Hulda Horst T Denis, filho q,e .Aristid�s Otacrtio Nowascky e Arnó missão Nacional de Re- DeTan'iversár,io ,na próxi-

Dia 22 de abril.
..

lMara} CQnti :'" Guenther, convMei para as 'giÕ8S Metrópolitan:as e Po-
ma quarta-feira, dia 22, a

. CJ8\lSl Arildo Gonçal�s' Lucimara, filba Q!e Jose solenidades d� jnáugura- Utica Urbana - CNDU. Sra. Zilda G'ünther, �espo-
Sra: Anit�ßtlnghen "

_- (Anfsia) OUveira, ,,' ção de sua novä fábrica, assumindio os encargos Q sa do odol')tólogo' Alfredo,
Sr. �Imir Malhté1iro

)
,

�Claudétmir, ·filho de Anl.
na Grande Florianópoiis,

.

ela a�rrtiurdbs. ·G'ünther. Na.oportunida-
Dia 23 de. abril tônio (BeatrizfNlãrinho onde Já estão send� fabri- �*-- de, eStará' recebendo os

Edilson Schmöck&l., em
'

Sandro, filho ',de Juvenal' cados os tradicionais refri- cumprimentos de famili�-
.Curitiba

.

. (-fiilela) de Lima, _.nt. Br�hma. A inau- Recebeu com' lanche" res e 'amigas de lanche,
Sr. Arl�t:tdo 'Doeg,e.

.

Dia 89 de abril ;,
. ;��o deu-se no di,a" tQ, suas amigas, .quarta-feira, om�endo rec,epç�o em,

Sr•. -:(orge Luis.. �ertell18J "

� Adenor, filho de AI.fredo às 18 horas, com coqu'etel 17, a Sr8J. Sônia Mar-
sua resid�neia, comemo-

Lourival José Tep8S$é . (Asta) IKanls .

� 1� .t,or�s, junto 'a t;lova quardt. Foi em sua resi- rando duplamente o grato
Jucélia Pansteiri

' ,

Ed�n, filho de Umberto Indllstrla, no :�m· 21 t da
. CIência·. acontecimer:tto. Felicid-a-'

Dia 24 dé abril (Elsa) :Klitzke "
,Br. 101, em Sãq José. des.

. ,

Sra. O�rtia, esposa do Márcfo, filho de Irineu Somos gratos ao� difeto� �*-
Sr. Arnoldo' Leonqrdo I

.

(CéUa) Meier res da Bebidas Max Wi-
SchmU! ' Giliard, filho de Gilmar Ihelm pelo convite recebi-

, 'Ezequiel Schneider, em· (Ud:i'a) Zi",!IMfmann. do,
'

Lontras \ Eduardo, filho de Wolf-

Sra. Wally .po_h Sie.:'" ···gang (LlIcia) Rledtmann
fE)lrt .

'. ' Ana Paula, filha'de Ingo
Sra� Ivóne' Kluge

.

(1,lva) Baade
Sr. Waldir Junkes

.

Gérson Kitzberger
Sra. Ellien Andersen Pro-

, ,dôhl,.

, CORREIO DO POVO - JaragUá,do sul-seI· I
,

"MIRANTE .. SOCIAL .. '.
. \ '

(NOSSA GENTE � NOSSA' TERRA. NOSSO MUNDO)"

.
,

I
(Equipe "CorreIO do Povo")

/

Aniversariaoles' Nas lim e n ,los

Dia 10 de abril
. Micheie, filha (fEt Alorsio

.

(Margareth) Hacke
t::li'ooe,

. filha die 'Evaldl

(Elflna) Meirine

Dia' 11 de abril
I J'ean, filho de Sérgio

(MáriO Brawl!�ki,
.

RCIlIimar, filho de Roland
.

(Gertrudes) �se
Evandro, filho de Valdir
(Anfdra) Frelb9rg'er

I

Em ·qualquer êpoca,
em qualquer estação, 08
presentes-da Lànznastel!
,caem no gost, e no

�

....
quinte de·cada.um. Vo-,
cI .....,·.'

-

1 arl z nas t • f
Av. MâL Deodàro,364
JJIJ�gqí;. dQ 'SQI .. sC

.'
DI"a 12 de abril
Márcia, filha de Ivo ·(Te
r,e.zlnha) Ribeiro

Dra 13 dei abri'
, pedro, filho. d'e Luiz (Ce-

'

"

crna) Morrb,ls.'

Calce • vJafà..ee melhor
rieste verIo COlD.• , ' t _" Male-. asClnderela .

\

.Quat'o 10Ja$ - para m. �'.S.a'u'd'ades
'

o' I:'Ihor servlr a distinta clt:.
enteia, duas na ,GetOno

" 'Garteo'baus,Vargas; uma' na Ma..
cha� Deodore, 'em -Jara-

e pelo' tel$fone 12:'1�53
'guA ,do Sul � fi outra lila 'Restaurante'. I •

rua 28 de; Agosto, 2.177' UIBqauerlria/'�'''-nb.. '

, (GuaramlrIJß). t1bz __

',ClNDIRELA
'

e Conféltaria
....hõf 0pçÍÓ .... .. GARTENHAUS_

comp.... R,verlo. Getllllo Varga., ,841�------'--\�----�-.,�--------'---------

.Reloloaria Avenida,

J ,:" "
, .' _

�.
•

• t

" , ETERNIZE os BONS MOMENTOS
:·'\.n�,e :: ....... ,

_

'Presentelel com J61as e 88"I1)8Ils finas sugestões '

,

1
da RELOJOARIA AVENIDÄ,.

r"Mar�cHâf' e

éétlllio'l��as. '
'

,

,�*-
Nossos companheiros Dia 28 próximo, na oa-

da Divisão de Imprensa da' sa de ,estilo enxaimel per
Vol�agen do Brasil, de

. tencentlie ao Parque Mal-
.

São Bernardo do C_ampo, wee, na Barra, do Rio ,Cer
Informando à coluna que ro, a,Sra. VeraWeege se
o VolkS'Wag�en 601 é o pri- rá 'anfitriã de um encontro
meiro automóvel brasileiro de senhoras para um café
a ser'equipado com a cai- à caráter, da d�cada ,de
xa de transmissão "lif�,i-, 20. Isto é, tOOas irão ves
mer .' Trata-se de uma cai- tl"��-e ,t�aJladas, de acordo
xa de câmbio que dispen- com á moda do inrojó' do\
sa á''froéa de óleo� Inova- século. Muito original es
ção técnicà que, além' de ta iniciativa.
diminuir o cOnsumo die

. '�;' ,f'
•

I. -*-:-
combustfvel" economiza !

manutenção. No's tempos
atuais, de lapertar o cinto,
não deixa de ser uma boa
notfclà.

�

SEMANA OE 18 A 24 DE ABRIL DE 1981

A Mene,gotti Velculos.
S.A., revended,or .

autori
zado para' a região dia
Grande Jar�uá, lança
mais um grupo do Consór
cio Nacianal Volkswagen
a ãlcooí. São Cr$ 10.587
em 'lIO�es, sem juros.
E$iá a[ úma maneira fáC;i1,
fácil, paracv09ê adquirir ,()

seu car:ango a álcool. Vá
'correndb .•.

4�

Na lIl,tlma quarta-feira,
recebeu 'com I,anche em

sua residência, as amigas Aproveitàndo o. feriadão
do seu grupo de lanche, a: que a Páscoa te o Ola de

Sra. Margrit Neitzel Wag- Tlraé:l&nl:ies iproporciona- ,

ner, esposa do Sr.' Udo rão.- viaja para Aguas- de
\ALo"'; L1nd�ia e São LourençoL�"""l:Iner, ,

_ _.-*___ o oasal engenheirO Mga-
.�� _

cir (Albány) Sens.
-------,

Escola-�e D;IiI�g��BaMigoi Ex�caliyes '-1'
.

.

S.r,,,çes. Lida.
'

,

.

'

Traduções é' verSões d� inglês, portug�s,.
alemiOle espanhÔl. .

.

.,' _"",. _. _. _ ,

I

AUlas de dalllografia -- 'inscrições abertas,
das 8" às 22 hor�, .: -ininterruptamente,. Jnclusive
aos 'sábados, até o meio-dia.

.

.'

GaJeria Dom Francisco - Sala 14 - Jara

guá do. �uí-sc •

·11••lell•••• , .,••1••••
DecoraçOeá' para -é&samentos - De

.'

corações para Igrejas -:"'"' Deéorações
.

para clubes � ArMll]Os para festãs �
Pia. ornarnotals:;'e�8uquês'. em ,Ge-

I

ràI•. r
...

,

'I

FLORICULTURA .IMPERIAL
....

'...... , 1 1" f
\ \

Rua R�noIcIo, R.." 821, - "araguA do
,SuI�8C.·, .

AtençI�: Não temos miais

Rua JoAo Picolll, 94 • Edlf. Oarlos Spéz�a
Telefone: 72-0214 f

JARAGUA _DO SUL '.- STA. CATARINA
.' '�.""""L-�--���===:='

� ... �Jf1 ...

A Bretzke -,' Indústria
e Comércio de Produtos
Alimen�ares r�aJizou nos

dias 14 e 15, no Baepen
di, a sua Conv.enção A
nual \(je Vendedor�s."

/_*_ ...

, Ó Bl'1asil todó comemo
.

tau segunda-Ieira cj se,s

quioenten'árlo' (150 anos)
do Hino Nacional. Em Br:a
sma ocorreram solenlda
:ates, Incl_uslve com �' lança
mento de um selo . come

moratlvo. O Hino Nac·lonal
Brasileiro é um d�s mais
lindos do mundo,' elguém
Cluvida???

.

Chegou a hora certa,'.
, para voei fazer a compra

certa.
.

MALHAS JARITA liquidam
sua coleçAo de verAo com

descontos inacredit�is pa
ra vecê aproveitar .'mesmo e

ainda brindes especiais para
você.

E NÃO � SÓ!
Vá conhecer· a npv,a B, des- CARR()ÇARIA.st , l. "

lumbrante' coleç'Ao "Inverno BLINDADAS E
,

Jarita. Novos modelos, no- ABERTAS.- CASAS- _

vos desenhos, nova concep- UESção de beleza e bom gosto. �-RE8OQ -

Preços de lançarne(lto e ain- ESQUADRIAS.
da brindes para você. Brinde ,M6VIII. -..... --

�

o seu . bom gosto com muita .

;) ���:S°�;:rt:r1:����dC1 ago- '1_ Av. Mal: D,eodoro",'1.478 ,- .

Telêfone: 72-01a.
Rodovia SC-301 - km 5, Te- . JARAGUA, DO SUL - S.C. .

,.,

lefone, 72-1�66. '

,

'

.

' '.

����i� _

Uma por semana:, '�Quãn-' NeSte sábado de
do os que mandaml?erd,m luila, na Igreja Evang
a vergonha, os que obede- �Luterana, centre, às 18

�em perdern o . respeíto". ras, o casamento d�$
.

(Cardeal de Detz). .vens Be",o Baad� e .t
-*- do Ca{mo Colbe, com

sinceros cumlprimentos
coluna.

. "

f PâSC98: ,Ressurreição do
Senhor JeISIB -' p�scoá!
DepoIs desSe dia, sabemOS
que a morte Jã �o mata .

,

_:*-

Numa inicialtiva plonet
.eStá sendo r:ealizado d

de a zero hOl'1a de ante
sexta-feira, indo até terç
o I CONTESTE CID

,

DE JARAGUÁ DO SUL,
PX-Clube, em comemo

ção aos 105 arios de fu

dação do muniefpío. e a

primeiro ano do PX-Club
de J.araguá do Sul. Ang
lo Plazera Júnior es'

companheiros estão re

,mente com 'a bola tod

'divulgando o m.�ni,cfp
por todo o B.rasi! e, Am

riea Latina, mesmo se

c,ontar com apoio algu
de. órgão ·oficial. Os no

sos apllilusos ,e' il1cent�y
'pela iniciativa.

....:..*�

A Sra; Vera, MarCluardt
, HaadkSl, esposa do� Sr.

Alexandre, receberá em

sua. residência ·a� inte

·grantes do grupo d,e:> Ca�é
das Primas. Ser� na pro
xima quina-feira.

O velbo chavão "áQu
mole em pedra dura tan

bate até que fura" funci

nau mais uma V.9IZ" com

CP lavrando um noVo!ten

to. Traia-se da famma qll
residia sob o viaduto, que

pelas informações cheg
. d�s à., coluna, terá um ,f

naí feliz, finalmente. Ist

'é muHo bom' saber, prl
cipalmente num iJ:)erfod
tão belo igual ao que
tamos vivendo, a Sema

Santa ..

.

AUREA MOLLER GRUBS",
TabellA e Oflelal do Registro d.

, ;P�,fI"
-- ,EDITAL.--

Pelo presente-edital de' cltaçAo pedimos aos

senhores abaixo reQacionado8 que� compareçam
em nosso cartório para tratarem de assunto. de

seus Interess,,: '.

..

ADEMAR SIEVES - Rua JOlnvllI:e km 4, nes-

ta. ALFAIATÀRIA S_ULUAN LTDA., Rua AV.1Mal.

Deodoro, 91, nesta. KUNIBERT 'KLITZKE, Rua Du

que de Caxias, s/r1.o, Cor�pá. LEONARDO NEIN-,
KOTTER, Rua Jutio Ferreira, 105, nesta. �IDIO
HARDT, Rua Ribeirão Grande da Luz, Rio da Luz

,

1.°, nesta. MARIO.VICENTE ZA!EUJ- Estrada
'lIha .da Figoeil'1a, 's!t;l; nesta. NELSON JOS�.
DORNBUSCH Av.· Getulio V�rgas., 49, Apto. 32;

.,
" !",), " • ç

nesta.

,.;,,;.;-. ,
I .

" "m_,.t__1

Terraplenagem ,',�argas
- d. II® DomIngcwVarg.. - .

SERVIÇoS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

" __"E-
'o' ••

. Tubos Santa,Helena
TU�OS E ÁRTÉFArêfi'DesébNCReTO -

�
1

- EM GERAL "

Rua Jolnvllle,' 1018 -- Fone: 72-1101 •

JARAßUA DO SUL' -:- Santa Catarina

Construtora Serla"�" Ltda.'
-

" CONtTAlK'AO CMl,;, ENGINHARIA E

COMeRCIO DI! r,lATEftW:.

.DI! CONSTRUQAQ.. " t .

I
-

CARR()ÇAJlIAS HC

Hornburg
.

Ihdústri8: de

Carrocari'as (Blinqadas �tda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em junho nova vacinação em massa contra, a poliomielite
�

� ,

J
1 \

No segundo ç:Jomingo de

Junho e no teroeiro de ou

tubro deste ano, começa
,

em todo o Estado ,e slmul

taneamente/ em todo o

Pars, a vacinação em mas
sa contra a potlcmlellte
(paralisia infantil), nos

mesmos moldes da campa
nha desencadeadano ano

passadc.. ,Neste' ano deve
rijo ser vacinadas em San
ta Catarina cerca de 550
mil crianças de zero a 5
anos de idade.

Os famosos contos \ vigaristas
"

'

(III) ','
'

o conto do bllhete, 'muito parecldo
com o da cascata' surgiu junto com a

•
'" ' I

loteria. .

É um caipira (figura típica do inte

rior)' quem aborda a vítima na rua:

� Doutor onde posso 'desc,ontar
este bilhete?
- Foi premiado e vim do interior

para a�panhar o dinheiro.
A vítima vai responder quando a

parece, a poucos -passos um camblsta,
cúmplice do fallso caipira,' que então
convida:
.- Os doutores me ajudam' a ver

de quanto é o prêmio? Os dols vão.
O cúmplice vê o número, percorre a

lista e devolve o bilhete sorrindo.
"fiem 500 mil 'cruzeiros de prêmio.

E' onde recebo? Agora está tudo fecha
do. Só amanhã. Mas eu nä.Q· poseo

I'esperar. O cümpltce vai 19ri'iõorà e o

caipira fica chorando as rnäqoas para
o doutor'.

Vendo o bilhete pela, metade d�
preço, moço.

Tenho negócio na minha terra, não
posso ficar. Fique, com ele. Me ajude'.

A vítima oferece 50 mil cruzelros
pelo bilhe,te premledo , O caíplra acei-I
ta, dizendo que .vem buscar o resto
num outro d�a e marca encontro.

No dia seguinte, a vítlma tenta re

ceber 10 dinheiro e vem a desilusão. A
data é falsa ou a lista do cambista
cúmplice foi aite,rada.

,

F,oi o que escreveu SophiaWainer.

Indústria e· ComércioAlberto Bauer S.A� ·

CGCMF: 84.429.836/0001-04 Jaraguá do Sul - SC

RE�TÓRIO DA OIRETO'RIA

Senhores Acionistas,
,

,

Em cumprimento às disposições Iregais ,e, estatutárias, vimos' a
!presentar o B:alançó Patrimonial e a Demonstração ,do Resultado do E)Cercício
encerrado rem 31 de dezembro de 1980.

'

,

l7icatnos ao Inteiro dispor de V. Sas., para quaisquer esclareci-
mentos que julgarem necessários. '

'

A DIRETORIA � Jaraguá do Sur'(SC), 14 de abril de 1981.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1980.
ATIVO

CIRCULANTE
.

Caix� e Bancos
Inventário
Inventário Almoxarif,ado'
REALIZAVEL L. PRAZO
Aplicaçõe,s pllnc. Fiscais
Dep. Obrig. Trab.

.

Obrig. Eletrobrás
Ctas. Rres. Pendente'
PERMANENTE
Imóveis
Co'nst. ,e Benf.
Máq. -e Pertences
Veículos e Aces.
Móveis e Utens ..
Ferram.entas
- Fundo Depl1eciação
Total' do Ativo '

.

12.474.796,06
1 .693. 200,06
1.089.271,75 15.257.?67,81

384.077,71
842,07

49:091,96
11.927,23 445.938,97

, , 916.6�8,93
2.262.159,32
6.822.356,28
2.606.782,84
305.491,61
3.394,14

3.122.332,35 9. 794. 4.80,77
25.497.687,55

PASSIVO
CIRCULANTE
Ctas a pagar
Prev. Soco � Rec.
Imp. Ret. Fonte
Dividendos
ORTN
Sal. er Ord. a pagar_
Ctas Corl1entes
Emp. Cus. Prod. Ind.'
Prov.' p,llmp. Rendia
PATRIMONIO UQUIDO
Capital 4.139.990,00
Capital ,FI 10,00
Fundo Res. legal

"

I 3.259,59
Fundo Ind. T.rab. 2.522,06
Res.'Man. Cap. Giro 446.080,14
Res. Cor. Monetária' 5.297.864,98
Cor. Mon. Capital

I
'

7.703:429,77
C<?r. Monet. Capital FI 20,19'
FundÓ ReserVa' r

"

',' 480.850,11
Saldo à disp. Assembléià 2.666.134,40 20.140.161,55 ,

Total do Passivo . �
,

,. 25.497.687,55

OEMONSTRAÇAO 'DO 'RESULTAO'O EXERCICIO DE 1980
= Receita Operacional Bruta 24.979.958;00'
- Imp. Faturados' "" , 457.369,49
.:;::;, Receita Ope;rac'ionäfUquidà'

.. '-

24.522.588,51
-:- Custo do,s Produtos Vendidos 14.109.060,79
= Lucro Operacional Brufo'

'

10.413.527,72
- Despesas Administrativas

' .

808.876,24
- Des1p,esas oiVe:ndas

'

2.166.629,63
- Despesas' Tributãrias, 54.1-12,45
- Despesas Financeiras '1.023.245,45
= Lucro Operacional Uquido 6.360.003,95-
+ Outras ReceitaS

.

'185.377,59
- Outras Despesas i I 871.947,86

,

- Ajust.e Cor. Mon. Balanço 2.494.766,28
,= Lucro Anres do Imp. de Renda 3.178.667,40
- Prov., p/lmp. Renda 1.112.533,00
= Sàldo à Di�p'. Assembléia 2.066.134,40

Jaraguá dó Sul (SC);31 de dez�mbro de 1�80. '.

VICTOR BAUER' 'ELVIRA H. BAUER

C�F .004.�59.13g.00' CPF 004.359,.139-00
D"r. Presidente Dir. Comercial

)
,

YVONNE A.S. GONÇALVES '

CPF 093.090.989-53 ",
-

,

, Téc. ein CO\t�bllid:ade,CBC-$C-7638'

160.410,24
37.744,40
8.032,00
791,00

1.618,32
88.500,00

1 .697.837,35
2.250.000,00
1.112.533,00 5.357.526,31

..

, /

CORREIO INFORMATIVO
'J

A' informação' é do se
cretMio' da Saúde Valdo-

.
"

miro Colautti, em entrevis-
ta à imprensa, esta sema-'
na. Collautl anuncIou tam
bém que a partir da se
gunda quinzena de maio,
a secretaria vai intensifi
car a vacinação contra o

tétano, difteria, sarampo e

coqueluche, nas áreas
mais pobres do Estado.
Segundo o Secretário da
Saúde, a vacinação de ro

tlna 'em algumas áreas não
estão surtindo o efeito de
sejado.
Sobre a campanha de

alimento materno, Colauttl
informou que, 25 entidades
já se integraram a secre-
, ,

?berta no últim.o sábado,'
no Centro de Informações
Turrsticas, localizado na

Praça '7 de Seltembro, na

Av. Getúlio Vargas. A pro
moção é da Sociedade de
Cultura Artfstlca e está 08-

_ berta 'à visita,ção pública
das 14 às 21 horas er" aos

eäbadcs ,e domingos, das
9 às 11h30min e das 14 às

-

1á horas.
(.--)

Cal1taz Cinema�ráfico: O
Cine Jaraguá apr�senta
heste sábado de AleluIa,
dta 18, às 20

r

horas, do
mingo às 14, 16h30min e

às 20 horas 30 ml utos, se
gunda-feira às , terça-
,feira à� 15 e 20h, quarta e

qulnía-telra às 20h, Rena
to Aragão, Museum, Det:té
Santana e Zalcarias em O
INCRrvEL MONSTRO ,TRA
PALHÃO, a auper-comédla
com os famosos Trapa
Ihões. Colorido, censo li- A SematÍa na História: Dià
vre. 18 - ma Nacional do livro

, '(-l \ Infanti,l; Dta 19 - DiB! Na-

exposição de ArteS: En- \ cional ,do Indio. Páscoa

cerra-se no próximo do- do Senhor. Data Nacional

mingo, a Exposição de Ar- de Serra leoa; Dia 20 - Dia

tes Plásticas do guarami- do Di'plomata; Dla 21 - ma

rense Renato C. Maiochi, de Tiradentes. mal do Po- �

licial. Inauguração de Bra-

Proclamas de Casamento Edita111.913 de 13.04.1981 ���ri�;�?�; d�iaB�:Si; �.e.s�
Áurea Müller Grubba, Oficiai do Registro Civil do I�é, Corrêa Filho er (1500). Dia da Comunida-

1.0, Distrito, da Comarca de Jaraguá do Sul, -Estado de
Marli Manes

-

. de Luso-Brasileira. Data
Santa Catarina, Brasil. .

EI,e, �r�sileiro, solteiro, Festiva da FAB: Dia oa
Faz saber que compareceram em cartório, exibin- md�stnáno, natural de �- 'Aviação de Caça; Dia 23 -

do os documentos exigidos pela lei, a fim de se habi- r��a, n�e �stado, doml-: Dia do Escoteiro.
fitarem para casar:

ciliado e resldente na Rua
, (---)

Edi,taI11.904 de 09.04.1981 gis. i i Getúlio Vargas', nesta clda-
João Luiz Pires e Ela, brasileira, solteira, do de, filho de Ismaél 'Corrêa -

'I. V� utz' I
I e deDlrce Batlsta Corrêa. J Comunidacte C8itóUca: A'

rrs.. lerg ar, natural de Jaraguá do \" 'd Pó·Ela, brasllelra, sottetra, 'do programação a ar quia
Ele, brasileiro, solteiro, Sul, domiciliada e restden- S b t·- t' f' I

,
' lar, natural de Aplúna, nes- São e as rao, nes e ma

lndustrlario, natural die U-
'

,te na Avenida ' Marechal l

te Estado,' domiciliada e da Semana Santa, de acor-
russanga, neste Estado, Deodoro, nesta cidadre, fi- , d

'

V· á I P d .....

residente em S'anta, Luzia, o com o 'g r o, a ,<>'

_domiciliado e' residente lha de Waldemiro Schmitz
'

H 'd
'

'

.

ê
neste distrito, , filha de Ave- João, ,e, emann, prev

em Morro da Boa-Vista, e Hilde'gard Leutprecht áb d molino Manes e de Carm.ela ,�ara este s ,a o sa -

neste distrito, filho de �ud- Schmitz. ,

Porto Manes.
-' Vigrtia Pascal. As 191'1 ha-

gero Pir"es e de O,n,elia AI- ,EditaI11.909dre13.04.1981
.

á I b • ::.Ii_ missa,Editàl 11.914 de. 13.04.1981 ver ce e raçao ua.
'

""

ves Pires. '
' Có:pia ,11e:eebida do cartó-

Rolf Bernere' da vlgrna pascEal na�2 _,
_

Ela, brasiJIeira,' solteira, rio d,e Lurs Alves, neste
Ingrid Tribess Silo ael)astfl� l8l irO aö"

balconista" natural de' J"a- Estado. munida.....;.... a.._, nr� •
W Ele, brasileiro, solteiro, ',U� OlIV �� ,

rag'fJá do Sul, domicHiad'a Ivo almor Marllns e
industriário, 'natural da São Luiz G'QnZ8lJa. cam

e r:esident'e em Rio Cerro, Maria Francisca Winter
Guaramirim� neste Estado, bênçãO élo fogo, cfrlo pas-

neste di,·str,·to, f,'lha d'''' Ar- Ele, brasilreiro, solteiro, cal anu'nclo do n.--An·,o
"'" domiciliado e. residente na '

, ,..,,'I;t\IV

no Carlos Henrique Vier- operário, natural de Jlara-
Rua Joinville, nesta cida- _pascal, bênç!o da. Agua

tz d E· S II V· guá do Sul, domiciliado e 'b' ..JÍJ· I ·ssa da páscoagu � � rvlne e ,er-
residente em. Estrada lta- de, filho de.. Ewaid' Hugo_ 'Clldsma ; mi

.

gutz. Carlos Berner e de Ana Com missa' em três comu-

EditaI11.905 de 10.04.1981 .pocuzinho, neste distrito,
Berner. ,Ela, brasiléira; nidades no mesmo horá-

Ga'brl·eI' 'r'Knl·-"", e '
filho de José Martins.e de -

r'lO av',ta se o aglom'erad'o__ solteira, costureira, natu- ""
-. .

Teresinf1a Sawulskl Maria Klein Martins.
ral de Jaraguá do' Súl� do- de povo na Matriz, experi-

,

Ele, tSrasil:eiro, So;teiro', Ela. brasiJ.eira( soltieira, do ,miciliada e "�I�n,te; na ência j� feita no Natal.
.

, roperário, natural de Rio lar, natunal de lurs �Alves,
rua ,Joinville, nQSta cida- PáscOa: Ás missas no dia'

do Oeste, neste Estado,
neste Estado filt)o �e Pla-

de, filhal de Harry Tribess . d� Páscoa na maJt�iz se-·

domiciliado e residIente em
sio Winter e de Lucia

e de, Hi;da Tribess. ,rao como ao.s dommgos.

Vila Zehnder, neste distri- ��::� '.f,/���de 13.04.1981 EditaI11.915. de·14.04.1981 -E na Com'U",�ade São Ju:
to f'lh de Ambrós'o Lonv·aldo R--Ia e ' das às 8h e na. Comum-

, , " o '. 'Sérgio Rubens Zonta e
,

......�I d
Kniess e de Margarida Mariléa Scholl. UrSulIna, Kreryzfg dada, SIl_? FranCISco,

.

a

K
. , Ele, brasileiro, ·sl).lteiro; , rua Joinv"Ie, às 9h�Omm.
",ess. EI'e, 'brasileiro, solt�iro!

. oper'ár·,o, n,at'ural d'" Jara- (-)
Ela, brasileira" solteira, 0- comerciante, natural de '

'"

'perária, natural die Guara- Tij·ucas,. nieste Estado, do- guá do Sul, domiciliado e"., E_ft.l.H• À 8h
.. '

t E t do d'om', res·,d'ente e"m" G'ar·,bal::1i,.- ,Com,. "-"111.',"Ica'r· - s
,

mirim, nes ,e s a ",
'

-

ciliado e 'residente n:a- R,u,a. '

d Pá
'd t R a nes'�e 'd'·,str·,to, f,·lho de Ri- 'dreste'd.Qmmgo' e., sco,al,

ciliada re res, en e na U Joa-o PI·aninscheck,' ne,sta
,li -

E él Lut"",_,
. cardo' R'aasch ,e, de UM na. Igreja vang, ".ca ,

.,-

Irmão Leand!ro, nest',ai, c,- cidade, filho, de Angelina
'

t sa em

, dada, filha de Pedro Sa- ,',Maximiano Zonta.' ,

" Schmidll Raasch. E,a, bra-' rana, cen ro, m,s.
Sil"",'ra, soltoira, do lar, na,' portu.guês, com, .batlSmo._Sawulski. Ela, brasileira, solteIra,. co- I "" 'ii'

N d 21 d b I é tarn

'EditaI11.906 de 10.04.1981 m:erc·,ár·"a, natural' d:e Pre- tural de Jaraguá do Sul, ,o ",a... "e,� III;' ,', .

domiciliada e residente em bém o da Juventude E�an-
Osvaldo ManieSkI e sidente G,etúlio" neste Es- él' do llproxuna-

S
' r Jaragl;JasinhO, neste d:istri- ,g ,ca, qua�, '.'

'

Irene Lisboa de OUZ81 fado, domiciliada e resi-
to, filha de Freim,und Krey- damenfe. trinta jove_ns da

EI'e, brasileiro,' solteiro, dente na Rua 25 ,de j·ulh,o, d d a ompanha
d zig e dl& Gerta HOTongoso 'eOmU1'1I a e I c , "

-

operáriO., natural de Rio '? nesta cidade, filha' qe Ro-
K'

,". - dos do Past�r Raul"Wa€J-
Oeste neste' Estado, dom'- berrto . Scholl 'e de Maria Edr�,tYazl,g11' .'916 de 14:04.1981 ..ner,· Iparticipa.rã.o' , (je e.n.. ,C·,'I·,ad� e residente em Vi- Schal".' if:' tb ue te-

''ialdema','r Diel e'
"

'

" eonif.ra ,em �ur�, a,�, .

Ia Lenzi, neste distri1lo_, fi- Edital 11 .911 de 13.04.1981 B ri Raiduen
. , .. rá· como' tema,' prlnc,pal

lho die Nicolau Manieski e Haroldo,Todt ,8 eElen,abrasileir�, s,olteiro,' ".Eu sou o Terceiro'� Idên'-
Araci ManileSki.

'

Ivanir 'Fosslte
\

OI t os serao rea-
d operário; natural de Guara" : -l!COS' encon r,

"

. ,

Ela, brasileira, solteira,.o Ele, brasileiro, solteiro,
mirim neste Estado,' do-

� hzad?S na ,data,.91]1 .Ta,o

lar natural de São Fran- industriãrio, natural de Ja- micili�d'o � ,e residente na'" e'ltatar. NO'. ·encontr.o '�'!l
ci�CO do Sul, domiciliaaa raguá do Sul, domicmado

rua Bahia, nesta cidade, Curitiba, o� J�vens part,cl",
e residen'te em Vila Lenzi" e residente ,em Três Rios

filho de Ricar:êi,õ LéopoldoQ p-arão' pret�mJnar:meFlta d�
neste distrito, filha de Val- do Norte, neste distrito, fi;'

Dlel e de Alida Krizansld cul�, segUl.do de. estl!Jd?�
dema:r Lisbôa de Souza e lhe dê Harry Hjalmar Tod! Die Ela brasileira SOL brbllcos; �rmcade,ra5, Ja

de Carmelina Pereira de e de Liana Schwarz Todt tt'.i;�, o'pe'rária, 'n�tu;ai �(Í, "go�:- ca�os para_.d'rscon-
Souza.'

'

Ela, brasileira, solt!3rira, Jâl'aguá do Sul, domicma� tra�ao' e' ,��egrarçao:. apre-
Edita111.907 de 10.04.1981 balconista, naturBiI de Ja� .

da e residente em Jara- sentações, formaçao. de

'Klaus PeIler JanSSien e
.

ra,guá do Sul, do'miciliada
guá-Esquerdo nreste di�.' ,grup,os. para debater Q, tet:

Miaria Junkes e residente em Três Rios
,trita, ftlha de' Alfonso Ra- ma, apresentando um

..plar-,

Ele, brasileiro, solteiro,. do Norte, neste distrito, fi- duenz e Ingeburg Maske no concreto de. co� �e,
eletrecista, natural die Ja- lha de José' Fossilre e de

Reduenz:
' terceiro" n�o,

s dl)as die hO,9.

raguá do Sul�,domiciliad_? Elsa Fossile.
•

e l1esidente na Rua Getu� Edita111.912 de 13.04.1981 ' '" -

lio Vargas, nesta ,cidade, \João Carlos Reichel e
.

E::dital 11·Q17 de 14.04.:t;96L promoção de Pá�: Be-

filho de Roland Leopoldo Reomllda Engelmann Adola,r Dallmenn, e ,,' tO Promoção mostrando a

',Germano' Janssen :e de_ Eire, bra.sileiro, 'solteiro, Olga Maria;.O��r, �, 'progr:amação desit,e fe,ri�-
Lagny Branca Merneghin op'erário, naltural

\
de Jara- . Ele, bras,le,ro, soltel,ro, dão. Sábado, dia 18, Ba,

Janssen. guá do Sul, domiciliado e lavrador, natural ,de Jal'a- Ie de Aleluia, nó juven

Ela; brasileira, solteira, 6-' residernte na Rua Roberto guá do Suf; domicil�do, e tus às 22h CQm "Os Mi

perária, naural de Jaraguá Ziemann, nesta cidade, fi- resident9'em·Três Rios:do. 'ton�". ßomingo, soirée de

do Sul, domiciliada ;e re- lho, de Carlos Reichei e de Norte, neste- distrito; filho"� ',páscoa'I'\()'� BO't'afo9,Q"cOJ'Tl
siderite na Rua El(pedicio., ßerda ScllneicJerR�lctie1. de Ar!ur·' Dallmann 9> d,9,. "OS' Mitdns·' -'e ::ro� Som

nário Gumercindo da'Silva, Ela, brasileira, solteira, in- Ana ',Wallow DaUmann ..:
'_ Nóvá Fà:se": S:egom:ta4eira,

nesta ,cid,ade, filha de AI- dustriária, nàtural' de Jara- Ela, brasileira, sQlteira" ,do- � t;»aile.' hO 'Botafogo cl' �'Os

bàrto !Cristiano JLinkes e "guá do Sul, domiciUada e' lar, natural de Jaraguá do Cavei'ras" e soirée FIa ter

de Alvina Ferrazza. ' residente- em Três Rios do Sull dom,iciliaaa. e' resic;te�;. ;" "'Ça, 1Í psrtit'dias'·,15h.· �,'

,EditaI11.908 de 10.04;1981
'_ NoFte, neste ,d�strito; filha te em Ribeirão Manso, "'c" n � ...

Renallo Regle e ,

de Herberto Engrelmann e neste distrito filha de Willy "F'�I.p,8,men18SBeIm8ris 'SchmII!z '. '. d� Hertà Weller Engel-· Dreger 9 de" Elf(�dBt- Bol- ,,- .. ""
Ele brasileiro, soiteiro, mann'. duan. , :' Dia 09 de abril '

,

come�ciari,o, natural' de' ·E 'Para que chegue ao conhecimento de todos, Jalio Alves Rosa, com

Blumenau, neste Estado: mandei passar O· presente Edital, que 'será publicado 57 anos, nesta.
domiciliado e residel)�e na . pela- imprensa e em cart6rlq, onde, serA afixado du

Avenld:a Marechal Deodo. rante 15 di,as.
ro, nesta cidade, filho de Se alguém souber de algum impedimento, ac�se- ,

Arnoldo Hegis e'Dirma Rle- -o pata os fins legais. - A OFICIAl.

'taria da Saúde para divul
gar a campanha em todo
o Estado, entre elas a
Emater e a Acaresc.

Disse que a secretaria
con�uiu implantar o alo
jamento conjunto nas ma

ter.nidades, .com a finalida
de de permitir que a mãe
permaneça junto ao bebê
logo após o seu .nasclmen-
to.'

.

Revelou ainda qua Bi Se
cretaria da Educação irá
incluir -nos currtcutes de
primeiro e segundó, graus,
aulas sobre aleitamento
materno e 'suas vant89ens"
que numa primeira etapa
deverá atingIr 540 mil erl-
'anças.

'

Dia 10 de abril
Valcir Marc,e;lino, com27

'��' -. : <\F'"
anos., nesta,:,;. I,

.,..\ '"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONFIRA A HISTÓRIA ...
Barlo de It8pOcu

HA 30 ANOS
,-IBealizava�se no diia 22 die abril die '1951

no Estádio da rua Abdon Batista (onde hoje s�
ergu� o ,Café Sasse), um importante confronto,
entre 181 Rádio-Imprensa (I,eia-s� RádiQ Jaraguá,
programa de esportes P-9 e' o "Correio do Povo")
versus Bancários (na época o IncOl' e Nacional do
Comér�io), com finalidadie especffica de partici
par dia Campanha do dr. Napoleão Rodrigues
Laureano, Q médico canceroso, nome que se torna,
Ja "r:n�is do que popular entre os quatro, pontos
cardlals de nossa Pátria, "com renda em favor
,da mencionada campanha dlO médico-mártir. 'Os
próprios jOQador:es que tomavam parte do coteío,
pagavam o preçc único 19Stipulado de 5 cruzel
ros. O povo ajudou comparecendo em massa ao
Estádio do C.A. Baependi. -, � ,

-

- A Imprensa publicava' a afa dia instala
_

ção )dla Câmara Munici�pal de 31 de janeiro de
1951. Sob a presidência do dr.. 'Luiz de Souza
-às 15 horas, a reunião tinha por fil'1lSllidad'e a pos:
s,e,e elreição da Mesa, compareeencoo Juiz die
Direito da Comarca e o Pl'leferto--- Municipal, len
do-se a. lista dos vereadores eleitos: Adolfo A'n
,�onio Emmendoel1er,. Frederico Curt Alberto vaseí
Otaviano Tissi, Willy Germano Gelssner, Herbert
Schneider, Ney Frlanco, Mário Nicolini, Arthur Os,..
car Meister, Walter Jark, Alvim Seidel � KurfHer
bert Hillbrecht . lA Mesa e�eita: N,ey Franco --r

Presidente; Walter Jark _ Vioe-Pl19iSkfente; Willy
Germano G'etSsner - 1.'0 Sec.netário e Mário N,ico
lini - 2.° Secretário. Na oporlunidlade o Prefeito

, €\leito Artur Müller, rpl'lestava 'o compromisso legal
d� seu cargo. "

'
,

, � Por que essa g,ri1:a? Erla a' perg,unta' do CP
em notrcias loc.ais. "Os inconformados pol�ticos,
vivem _!iH pelos cafés a gritàrem por terr o sr.
,Prefeito Munici,pal mandado executar v.elho dis
,positivo' do Código de Posturas, que 'mandra cada
p�qpriet�rtO-, onde não haja calçada, limpar a tles
taçta dos. 'liE!rrel1os, �ue na gestão passada eM'
1ielita peJos cofres ,dia Prefeitura. .

,

: •. HÁ 25'ANOS
, ::- .;,;",,:., O.Sr�' Geihard Neuf�rt; ex"p.r:efeitoO die Blu
. 'rrre'na:u" asslJmla Iai cadeira iCfIe deputado· dia: As
sembléia LegJs1ativa do Estado, dwrante, o perro
do de licença 'qo deputado Luiz die Souza.

'

.

- No di� 7 de àbril talecia em Curitiba o
incllustriai Bern�rdo M�er, :radicad'o ' pó'r muitos
anos .�te "!1ul1lcfplo' die Jaraguá, onde dedliéa
va-se a Ind'Ústria' de lacticinios e erà casado em
primeinas núpcias com dona 'Emflia Czerniewici,
já falecida. O "Corneio do Povo" apresentava à

f�mma os se!J� .sin,çerçs, votos de - pez_!r, espe-
. Clalme� ao�� genro Alfans Buhr'. .

· -- No dia 31, � março de 1956, o jovérn.
Victor Bauer, filho do Isr. A.lberto B'auer e de sua
espqsa Elfrieda Knuth.Bauer (já' falecida), contra
tava casamento com a gfentll senhorita Elvira"
Henschelj filha dileta: db casal Ar'thur - Ad.ele
Henschel. O dOI)9' d,essa vallelntia é'o 'hoje pre
feito Munlolpal de Jaraguá do Sul, pela' segundla
vez. Alläs, licenciado, para tratamélnto de saúde
e trat�meno d� interesses particulares. '

-.PieJa'Lel,-n..o 9, de 17 de abril de 1956, o
Prefeito MunJclp'al Wàidemar Grub!:>a promulgava,
lei em que � Câmara Munic:ipal 'àutorizava \6 Exe
cutivo Municipal a entrar em lentendimento éom

_

'os advogadlos. ,<:fa Prefeitul18i, drs. José dê A. de
S. Thiago, Murfllo Barreto d� AMvedo, para so
lução _dos créditos ·'CIos éausrdico-s, oriundos de
honorários proflsislQnals prestados à edilidlade.

... I:lÁ 10 ANOS
� No dla,18 da abril taleei« nesta cldede 8!

sra. Augusta rKarger Emmendoérfer, nasc:ida a
. 3.10.1889, casada com José E;mmendoerfer, dlé!i
yandb os filhos Rodolpho (Rudl) GulJherme, ,Fre
derico <Fritz) João e Luci!'�. Q ,s� p8SSafTll6lnto'
deu-se na residência (esqUIlla _das quatro gran
efes ruas), prédio que serviu de 'Iocal para a pri-

· meJra MIssa, rezada no 1.° pavimento, ,pelo Pe.
·

Dr. Pedro Franclal" de saudos. mem6rla. Çoube
'�,o Rev. Padire Bernardo. Claraval Emmendoerfer,
virtuoso vigário de Sio Bento do Sul, sobrinho
da aleclda o ofreio fúnebre da amada tia Àugusta.

.

_ A Uustiça Mimar em São Paulo condena
va, um cabeludo a dois meses de prisao; sem·
,sursis, por negli,gênclia e fr...ponsabtudade, sa
lien'tando a seilten� que o réu "dava mais aten
ção a seus ,longos cabelos do que à .direção de
seu verculo motorJza'do, como o fuem ,as mulhe
res" .

�
. ,....;. A empresa i'Brasll Reflorestamento e -Oe..
lulose" -. "Celubrás" - teve seus bens/�confis-'
cados p�lo presidente ,da República. Os bens,
qUe foram IncorponSidOs ao PatrlmOr'io IcIla União,'
,são re�resentadas pela área da Fazen,da Morun
gava, que fica' em Sengés, Paraná. Ne'la moram
mai,s de mil famftias, � 'na qualidade de arrendatá
rias ,e posSeiras. E� nota oficl,al, a Comissão
Geral de Investigações diz que o cQnfisco ve"",
comple�ar o ,ness8lrcimento do desvio die bens
"praticado pelo "Grupo Luplon" em 1951.

,

_, Paulo MoreMI, escrtelVla na coluna O QUE
VAI PELO lIONS, Intitulando o seU trabalho "ODEI.
ao� Convencionais de,ltalar', sàudando -com ve'r

,sos os compánhelros ,que compalre�rlam . ,à lta-
Jar, vlriéJo-a 'é:l6 norlfe 'e iro su.I, (:fesfla;càndo'o lemà:

.

"SERVI�".
.

I
"

-

ES!A COl.UNA. PATROCINAD� POR

Indústrias Reunidas Jguá'S.A.
I

.
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,

, O Arcebispo de Olinda e R8cife, Dom .Helder Cã

ma'ra, ao paranin,far a, Turma Joio Paulo II, de con

cluintes de Pedagogia, da Un,iversidalde �ral de Pe�
nambuco, disse que "mais de dois terços da huma-'I·
dada v.ivem--em oon"ç1o. subuJ1Ulna, -ele miséri'a e de

fome, e a Pa.. restame enfrenta o risco de cair em
.

situação d8uma1na" pelo 'excesso de cónforto e luxo.
. Nosso querido Brasil é um t�iSlie resumo deste qua-
dro ilerrivel". ,

Em outro trecho do discurso,: D. Helder Câmara
. fez uma retrospeQ1iva históriCa sobre lOS índios e as·

.

cravos africanos e acrascenilbu: "Depois d8 1,3 dei maio
,de 1888, o çolonialismo Int�mo eStá firmado:.� e_cl-
do. por umr pequeno grupo de ricos' do'

.

nosso País,
qua só sabe Itdalr com escravos, ontem afrICanos., h�
je brasileiros; onlleml na a.gricultura, hoje no que resta
de agricultura, er no ,que despontou com a Indústri8J".
) AS MULTINACIONAIS

"É a escJl8Nidão não oficial, mas plenamen1le her

deirà da sanzafa; e 8' condição subumana _ miséria
Téc. Cont. Yvonne A. S. Gonçalves e fome só se, fez e sei faz agravar com a aliança, na!'

CRC-SC n.o 7.638 / tural erdre 8$ multinacionais, que vem liquidar nossas
CORtabilidade - Recursos Fiscais e Admi- matérias-primas, er os qUe viYlam e vivem o colonia-

'

nistrativos - Serviços de Marcas e Patentes -.- IIslno iniferno nem chegam a: dez por cento dos brasi·
Legislação Trabalhista, e Previdência Social· - .leirot, mas criam umlalliusio de um Brasil, oitavo Pais
e,Serviços Aéreos VARIG.

.

.. �.

','I'
do Mundo em grandeza do ProdQt,o BNto Nacion'al,

Desde 1944 a' serviço do ,progr,esso de Jaraguá a:pesalr da, in"a(Çio de mais deI_110 por 'cento e da di·
dó Sul - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130,-' 'vida el«erna que ullra.,.asa 50 bllhõleS de dólares".
Telefone 72-0091. O pal18l1info daj turrha Joio Paulo II conclamou os

--------------- pedagogos a !lentarem uma "Iufa' pacffl� para obfer '

a aPitrente I� brecha nos grendes meros de

comunicação social, partlcufal'lllEllnle a tevê, força, vital
para as mu.naclonals q. são '118 moIcfemas' clonas
do mundo. E disse afil.da: uEd�o, saúdei e 'll9ricul-

,
tura são problemas,globais. Impossivel enfrentá-los ape
nas com retoque.. � Indispensável chegar à mudança
pacifica, -.S decidfda e· éoraJosa, idas estruturas in

Justas, que, esmagam máils de dOis terços' dos nOSS'QS

,concidadlos' como esmagam mats de 2 terços da hu·
manIdade".
-'

-

'�O povo sabe que o povo unido é Daus"com, cl po-
vo. VamOS! completar nossa Independência polílt'ica,

.. com no$S8 in�dênciÍll econômica e ndssa inpepen-·
: 'dincia cultural", disse p. Helder Câmara.

I

" disse D. Hekler Çâmara.

Milho, Ieíjão; maçã é alho dão ao Estado maior,
,

, produção da hístöría,
'

Além de manter muito com um crescimento de das.
estável a sua posição de t1Q,4% '. O nesultado se As quedas de ..

'quinto Estado melor 'i?_ro- deve às boas condlções 'i produçlo
dlitor de alimentos do climáticas e-à manutenção Santa Catarina está mui- .

Brasil e passar para o 1.° de uma poHtica .
definida to longe da posição que

lugar, rfa produção e,ex-' de preços mesmo antes tinha no passadb como

portação naclonal de fran- do tpl'8II!Iilio. A produção um dos maiores produto-·
gos, Santa Calarina está estará. toda colhida no fi- res nacionais de trigo. A
colhendo a maior safra de nal dIeste mês. O Oeste e safra está sendo comer
sua história, dlsse o Se- Oi Meio .Oeste são respon- cializada mas a queda na

c'l'iet!irio dia Agricultura e sávels por aproxlmada- produção, é, expresslva:
do Abestecímento, Sr. Hé- mente 54'% da área plan-. menos 57,6% em re"ação
lio Andreazza, que citou 'tada com feijão das águas. a 1980., com apenas 8 mil
como grandes destaques Em Sarna Catarina a pro- toneladas (Iem 1980. foi de

\
as.prcduçöes de alho (com dução de 185 mil ionehi-, 18.864 tonetadas) . Perde
crescimento, de 50.,3%), . das da primeira safra, so- .

rarn-se totalmerife 6.55'5
.maçã (37,1%), feijã(J (mé- mada 8$ previsões de 70. hectares em função de
dia de 114%',· porque hou- mil toneladas a serem pro- queda de granizo e de
ve duas safras) e, milho - duzi,d1as na "safrlnha", re- geadas' tardias. A produ
(9,4%). . sultarlarn numa oferta total ção desta safra cootrlbu'
Ao anunciar .dados die 'de 255 mH ,toneladas. Es- somente em 5%' das ne

produção, o Sr.' Hélio An- te votume, além ,die abaste- oessietlades estaduais de
dne'alZza enfatizou que 'aoe- cer totalmente o consumo consumo. E em .face das
sar da quantidade e. quali- ,. intemo estadual, poderá -oonstanteS trustraçõee G

dade da produção a_$;íríoola Q'erar excedentes �xpor- corridas com .a cultura, a

catarinense �r sldo iné- távels da ordem de 11Qmil tendência é de que a área
dlita .este ano, o mesmo tonelad�s. de pi-anUo da próxima sa
não se pode dizer dos p.re-, MILHO - 181 produção fra (ser:neadulia em 'maio,
ços pagos ao produtor, estä s'endo colhida e ssu junho e 'julho) seja inferior
principalmente de arroz, cnescimento é e�timado a do ano passado.
cebol:8!, maçã, suíno, fumo ,em 9,4%, com 3 milhões Reduções também são
e bovino. Ao ari,ticar o Go- e 300 mil tOÍ'l,elad!a�: O ;estimadlas nas 'produções

, verno,pela sua politica de , Oeste e Meio Oeste prdd!u- ',d,e arroz irrigado (-2,7%},
preços, admitiu que ape- zem 72% da, área cultivá- arroz sequeiro (-4,6%), bá
'nas um úni'co produto, o da no EStado. D,e um mo- tata de pjimeil'l81 safra ....

feijão, teve realmente uma do gérál, as condlçéSles cll- (-3,5%), tomáte (-1,1%) e

rpoU1ica definida quanto à máticas apresentaram-se fa soja.
remuneração do produtor. varáveis às c:ultunas l'IIa fa-
Citou um caso ,flagrante se de desenvolvimento. O A cultura die soja está

_

dia poHtica, governamental Estado de Santa Catarina em desenvolvimento v€ge
de pre.ços: a bovlnocullu- é o quàrto 'produtor nacio- tativo e Ia produção espe-'
ra catarinénse teMe' uma' nal e sua pal1icipaç_ão na rada é de 704 mil tone la
quedla de 10.% porque -os pl'lodução naçional é de

_
das, contra 718 mil ,pa sa

cred,itos piara o ,sretor iner 1�,8% . Segundiç) a: qepia: a �ra pássSlda. A s'atra na-

xistiram e, inexistem. le'stim-ativa da demanda de cional é calculada e-m 15 '

�s produçOiee mllhó pará eSte ano deve-
'

milhões de toneladas.
ALHO -.está em. fase rá,' Rrópórcionar relativo Avicullura,

d� comerpialização. Â sa- equlUbrio no abasteroimen- Em virtude· de grand'es
fra deste, ano é calculada to ,eStadual. Segundo cá!- investim.entos lem novos a

em 7.100 toneladaS ou ...
'

cuias oficiais da Cepa o viários, efetuados em 1980
,50.,3% a mais que. a de total 'da demanda estadual

\ por parte de grupos em-

1979/80. Mesmo assim, a' para' co,nsumo 'humano pJ1es:ariais do ramo, os a

produção está -,abaixo da (que é d!e ,60. mH tonela- bates vêm apresentando
que JnioiaJmen'te foi 'prevls":' das), párà consumo ani': ,signifioativos aumentos em

ta pelos técnicós dá Cepa mál','Industr�8II, pairs reser� relação �os Olttimos;mese.$
(Comissão- t;stadual de v:a�d!e' semenites a mais do ano passado.
Planejamento'Agrrcola), relia

'

uma'margem de per�as, é I As previsÕes prelimina-
Seeretaria da AgricUI,tUtra de 3 milhões' 66 mil tone' res da exportações brasi-

Dom'Hélder: Brasil'é resumo da distAlcla
,e Abast�imento, que es- ladas. - leil'las de carne de frangos
peravam um ,cresciment9 'buas outras produções !para 1981 é da o,rdlem de '

,
eDlre ricos e· pobres

de 8�%. Houve mui1las in- pOsitivas :São as de oebOla, 260 mil toneladas, cas-
"

'tempéri�s dur,ante seu .de" com cnesoimento I die 47,7 quais aproximadamente,
senvolvlmento ,e a quallda- '. por'cerito e dá batata (ss- 145 mil toneladas cabe,rÃ<;> ,

, de érm algwmals á�e'a$ de gunda safra). A p'rod'ução a Santa O_arina, podend,o
pl'lodução, é arpenas razoá- estimad-à de cebola ,é' -de entã'o aC1:Jsar um oresci
vel. 153' mU toneladas e' a de m�nto de 93% em �elação

MACA _.:,. em alguns 10- batatá die 45 mil tonela'" , aó ano 'pa.Ssapo.
cais ela ainda estä se de-
senvolvendo,mas na ma.ior

páJite das l1egiões proclJuto
ras ela está sendo coillida
e comercializada., A pro
dução esperada é die ....
38. 700toneladas, 37,1% a

mais que na Slaifra passa--

da, quando a colheita foi
de 28.225, toneladas., A
área cultivada cm esta' fn}'
1a aumentou 12,3%..

FEIJÃO - em alg_um.as
reg,iões jä estä se promo
vendo o plantio, e.nquanto
que s'imuttaneamente ,es:tá
havendo a colhle'ita e cor

meroiallzação. <;Ia safra
:pl'antadà noO final do ano

.

passado. A produção esti-

Imada com feijão das águas
é de 185 mH toneladas,'
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Eu preciso' de você'
Prof. Paulo MoreltitiI I

A vida· humana se iece e entretece d!e tan-
. tas sltuaçõee que ninguém se pode dar ao Juxo
de prescíndlr do seu próximo. São tantas-as cir

,

cunstãnclas e tantas as dependêncPCIiS .que nln

-guém, em. sã consclêncla, teria condição de' afir
mar: EU NAO PRECISO DE voes.

Se o próprio Cri,sto solicitou uma cavalqadu,
ra para sua entradlai triunfal em Jerusalém, com
multo mais razão nós precisamos não só dlos se-

I
res irracionais, mas, sobretudo, dos raclonàls.

Cristo, nosso irmão, quis necessitar tant? de Mai,
ria, sua mãe, qUflnto de Judas, seu traidor, tan
to dio bom,-quanto do mau ladirão,· tanto do im

puíslvo Pedro quanto do incrédulo Tom_é, tanto

dos fariseus quanto das prostäutas. ,

I E' nosso eondictcnamentc humano nos im

põe uma série de dependênc�as das quais. não
podemos fugir, por mais que ofient-emos.. A��lm ,é
que' o aluno precisa do professor, o patrao do

empregado, os filhos dos pais, os gover�ados
dos gov.ernantes, o doente do médico, apenas pa-
ra citar e srtuar nealidades .

I '

I

Numa palavra, precisamos" de todos, dentro
do esptrlto de solldartedade humana. No entan-,

to, às vezes. n0SSlSl dureza e nosso desprezo, .

com nossas dÍlstinçÕ9S e categorias, despretam
o ser humano, nosso se�lhante. � o cúmulo

do· orgulho prepotente alinhado a um farisarsmo

prosaico. .

,
'

Tocllavia se de um lado 'elXistem aqueles que
.

,
, ;

dizem prescindir do sleu sem.elhante, 'há, em COI)-
,

tl18partida, aqurelle's que vivem n,uma constante lar

mú.ria,verberanCfo conS'tal:ltemente: ningué�. me

ajuda. Conseqüêcia: deix,am-se I'ewar .pel? ;desâ
nimo, dlespne'zando, por vezes, a. própria Vida.

� claro que não podemos·e nao devemos·

situar-nos em nenhum dos dois· opostos e.s'im

pautar nossa vidiái SlegundQ o mandamento "'amai

-vos uns aos outros", arrastando nosso próximo
a. oonviver conosco da caridade fraterna, do ze

lo ardiente e da mútua compre!ehs�6 Ié" colabolis-

ção. '

Diante disso, devem cair por ,terra nossos

flneteXitos egocêntricos, para não no,s fllrtar ao

impe,,1ivo. da fraternidade universal, sobre :aI qUI:.,1
.

. s'e calca a tão sonhada paz entre os homens.
AnIle' tais ,evidências, só nos resta viver a vi

da como ela é, não 'aliment�ndo nem sonhos im

possrveis e muito menos a desesperança que' nos

leva ao fosso do dlesequiHb'rio total. E, sobretu

doO, t,enhamos a humtldade sufioieil'tS1 de nos' cur- .

var à realidadre humana das noss�s limitações,
.

sabendo estendleir a mão ao nosso semelhante,
não só para agradecer, mas também JjarI181 dizer
-lhe f.rancamente:, EU �RECISO .,OE VOC�.

1919 1981
, "CORREIO DO POVO�' _ 63 ,ANOS.

QUALIDADE SUPERIOR PARA QUE;M EXIGE
O· MELHqR.

Estamos 'trabalhando hä 63. anos. Procuran
do levar adiante 'o Ideal e a obr;a dos que nos

preced�ram. ,

" ,

Sr;' assinante; renove a sOa ,'assinatura. Ela

será importante a oontinuidape da. circulação do
mais. antigo semanário de Santa Cat'arina:

/.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Atletísmo treina; pensando .nos

\ Jogos Abértos _,'

,
A Liga Jaraguaense di!' bado-últlmo, Marisol 1x2

" O Serviço 'de Esportes Futebol de Salão'tem todos . Etnmendoerfer, Arweg 2x1
do Sesi - Agênc_1a dà Ja- os seus campeonatos em Rio Molha, Mirtes 2x3

rag�á do Sul, iniciou sá-
. andamento e, mesmo nes- AABB, Mercalto OXW Cy

bade o Campeonato'de Fu:: te sábado de aleluia, ha- rus -e Jarlta 4xO Urban-o .

tebol d'e Campo, premo- .

verá 'jogos pela categoria Os jogos deste sábado à

ção anual que culmina no juvenil. O Citaiél:ino· Adulto tarde, no GináslQ de, Es
dla 1.0 dê' maio, data con-' teve a sua abertura na 6a:. po Horst Verch", da
sagrada ao tr�balhad�r. feira, dla' 10; no !'Artur �B, erão os seguintes:
Este ano, um expressive Müller", 'apresentando "e-' '-es x Breithaupt, Mar
número de empresas estão sultados normais, com a vl=, cättox Emmendoerfer, Ja

participando, dezoito, �ujo törta da Brei�haupJt por 4x3 r:ita x AABB, Arweg x Cy
Oamlpeonato t.em por tina- sobre a AABB, Marisol' rus e Rio Molha x Urbano.'
lidade determ�nar o repr�- 2x1 Cyrus 'e Mirtes Ox2 Também o "lnfaotll" te
sentantt!e rlegl�nal, catar�- 'Ce.realista Urbano. Està ve continuidade, domingo',
n�nse ·no Tor�elo_Sulbrasl- semana, terça-feira, no 'GI- na Asseqlação Recreativa
lelro de Integraçao.- sesta- násio de Espormes "Maria Weg', onde na primeira

, na. Kanzler Men�gott\", joga- 'partida, empate a 2 gols.
Desta fase Local, parti- rarn Marcatto x Rio Molha, entre Rio, Molha e Mirtes,

ctpam as empresas - Fri- Jarita x Arweg e, Marisol' Arweg 9xO ,Marcatto, Cy
gumz, M:ar�atto, �Max Wi�

x Emmendoerf:er. rus 1x4 Urbano e Brei
Ihelm, Malhas Fruet,_ Jara- A terceira rodada do "a- thaupt Ox3, AASB. A quln
guá Fabril, Gne'ipe,l, M�alri- dutto", na próxima sexta-, ta,. rodada somente ocorre
sol Borrachas Wolf, Mar- -telra, no Ginásio de Es-

-

rä IiIO dla 26, em virtude
. qu�rçlt, Dalmar, Menegotti, portes. Artur Müiler, às de .al1lanhã, domingp, ser
Cyrus, Emmend'oerfer, 19h30mip,.MI,rtes x:AABB, Páscoa,�n6o'l:Iave,ndo, con
Lomb_ard,i, Ind .. Reunidas, 20h30min _ l'v1arca'tto x s�q,u�ntê�t�, J�P,�·. Q
Weg, Construtora: Seria e Cyrus e, às. 21 h30min - mesmq ocorrendo na cate-
Kohlbach . �. Jarita x Ul7bano. �'.' " goria adulto, na terça-fel- ,

A fase primeira, d� clas- Pelo Campeonato Juve-' ra; 21 de abril, feriado 'na-

�ifiç?çã�., f�i. r�a!I���. �o. nil, a segunda rod:ada;_ sá� . cionat .

I.,
o' �.

último fmal-de--semana, a7

presenitando os seguin�e� ,
.

M IjogQs e resultados: no ESI" No festival do C,ruz de atei.
tádio Max Wilhe1m - Fri-: ,'Ó emp'ate, com CI Trigre

'

.

.gumz' 2x1 Marcatto,
.

Max
< . ", • .., ,

'

Wilhelm 2x1 Malhas'Frwe�, '

O Grêmio, Esportivo tes, �1,J:p'�rínercadQs Com-

Járaguá Fabril 6xt> Borrar- Cruz de .Malta realil'Qu sá7 per Ox1 Garibaldi.
.

chas Wolf Ie GneiRe:l 2xO bado e domin.QQ,\,HI1!q1os_. c
A" pÇlrti,ç:!a. d'e_ hpnra.

Marlsol; :no Estádip da Ar- no Estád�io _ E;uriçÇ> Duwe, [princ.ilpal), ocorreu enl1:r�
weg .,,_.

"

-'Mà�quä,rdlt :t�x� festival esportivo; qu'e' re- o G.E. Cruz de Malta 'e ii
.. Construtora Seria, qalmar. sultou em' sucessh, tanto S. E. Fi. Tigré: de Joinvil-

3x4 Kohlbach, Menego'tti na promoção. em sr, çomo Ie, que' conta com quatro
1x4 Weg, Cyrus 4x2 Inds. no congraç_amer;tto y:'-�� no jqgadores que integraram
Reunidas :e Emmeni:ioerfer setor finanq,eiro., que' foi em anos :an1ieriores o plan

I WxO MetalÚrgica LQm.bàr;' excepcional. Na l1:a-rcle de tel'de pr.of!ssiönài� \go Ju

di, e:sl1a perdendO os ,pon� sábado, houveun;t tri:a�ngYi ,ventus, cáso d9! Anivaldo,,-
tos em vistar de r'rl'ão\ter I'a,r entre vet:�r�DO�, 99,1]1' o Qhicão, M4réiö GaV'd.6' ttà�
uniforme à h.ora determina- João'Pessoa goteando ao iianc,. O resultado 'final 'foi
da para o infcio da Rartida, Baep.endi,. 4)Cj, �.�,j�c[st�., u.1i1 �Tpate,ß') 1 gpl; an,ot�
deVendo ficar afastad'a um' riormente, a mesma aqui-.

.

crôs 'pQr MarqulnhÇ)s (Ti,:,
�no. desta" mo.dalidade, pe aplicou 5X2 sobre ö gre), 'áos 11 minut9�' do 2:0
é'onfbrrrie ó' regulamento.- Cruz de Malta. Ante'rior-:- tem:po' e Wnst;n� latis' 1S,
'0' jogo màis, indiisci,plina- .

mente estava previsto um, pai'à ,à eciüip�·da 'Ça�a.At,
do foi�o Frig-umz, 2x1 Mar� ,quadr:an.glJlar" ri.�:�n�:Í1tQ. �EF.r"gr�.�'��ir��'Pfi11Y�d��;,. . ;t. _ DEPARTAMENTO. DE FUTEBOL: O Grêmjo

.

oa1lt:o,' onde a Iprimeira' ,te- o Guaramirense, da ví;zinha �n!ton" .Cl;l}.ç'�o,� P!iqlIAfló� e ES'pdrtivo' 'Juyent�s, prog(ràmou para. os dias' 25 e-'26
va um atleta expulso e, a cidad�,- n�o qOl]1parepe�. ': LuIs; Márcio Gaya.. Soné- de abril, 'portanto no .,'próximo

.

linaFde-semana, �m
Marcafto', quàtro. 1',; No doining'o, dur:ame to-, ca '(Pêdri,tÍ'f(O), e :lMarq�i: grandiOSO festival,. ,esportivo junto, ao .. Es�ádio Joã�

, Os árbitros são da, Ligá do o 'dia, houveram rogos, n�ol?;
�

Ward-i�. '(U9�lsbn), Marcatto, em: :com,rooIação ao décimo�qujn�, aniver:,
-� .�. - - - , •. - . .., ......; ..." � jaraguaense de Futebol. cujQs resultados são estes: Italiano (aarbq�a) e Jgel � sário d.e: lundação'. do.;-Clube .. Particip�ãõ 40. fest.war

i-.,...------------_-,--_"'""'"_ Houve, num dos jogos pelo Floresta OxO Cruz de Mal- G·."E':-'CRt)Z 'bE MÀ:LTA: 'equfpes d'e .J,aragua'i.do.,Sul, JQinviIJ.e;,AraiGIualii,:Ç;orJ-fpá,
Campeonato Se�iano ,de ta (juvenil), Lombardi Ox1

\ Renato; Waldi,r, Celso, sr.. Massarandub� SChroeder,' Pomerode e FlorianápóJis.
í=Ut,ebol, a solicitação: por Menegotti 'Vefculos, CO-; dio .e 'Rudibertê>; Curt' No tocai, oô'mpl,eto serviçp 'àe, bar .!ß< restaurante e

pärte,d'e um árbitro de -po- . merclal Jaragu'á Ox1 Wi'n..:-·' (Cláudio), _WUsçm e A.de- uma animada tl;lrde dtarrçante no doming'o, ,if:lf�!o .às

liciamento, �o, que, na opi- ter Irmãos" r.o�t9. .,M,ime mir; Cido (Flávio), Milton 15h30min, com TOP SOM MUSIC. Haverá Onibus 'g'ra-
nião do Agente, do 'Sesi, é 1 x1 Rio· M?lfla (yel)��� 'e Ivanir. O árbitró da par- tuito do ,ceRth;o à$ 15 e àS 15h,30m;iri � -,
disp-e:nsáve'l; uma vez que:! nos ,pênal�ls)", ,�lflgL!el.a .

tida foi João Nunes' (Mani- No sábado�à nGite, dia 25, 'às 21 J,)oras·"a,parlida .....

disse-; "o noss.!', objetivo' é (venceu)-1x1' Má��!ri, B��:
.

rifld);'à(jxiliaCJ�pór José de de fundo reunIrá as eqUipes princip�i$ çIo Clu�ei Atlé
'(3'ongre'gàrà famrJra'pp_er-á- ,desco (venceu)'pXO_'rweg. Ándràde'':e Renato Sch- tico B,aependLe dßJ _f.ssociação Äitl�tic�: Tu'py,.�e Jo

ri:a e o' nosso regu-Iamentg Po.sto Moser (ven.ceu) OxO warzrock, A" " inviJle, pentacampeã da 1 a. Divisão d'a ltga Jain:vllen-

é bastan�e claro . iem seu Bese" Lukisa" ,Ox1. FEBJ,
, ,. ,'. . , .,...

se 'de "Fyt6)bol'� .qú(�stará participando tamb�m' d�. V
artigo',14:o;,1Jarágrafo "úni- Mec.' Jaraguá "", (venceu') Todas as�eqb1pes p-arti"

_ Torneio'Non.e. Catarlnense, a partir do próximo mes,

-ô-o, 'ness�"asl?edfo.: Ag'res- OxQiViaçã,o ca�i,nJlo� $. cipant(tSjmesmo'as pe�d'e- O jogo princ�pal de, domingo, envolverá às 16 horas,
'são ffsica: ou moral a árbi- P-auJo.2x1 ç"uz.e'iro, Vitória dotas, reteberam troféus. os juvenis 'do> GrêmiO' Esportivo JU\l:entus' ·.e do- Aven-

. tros, jurzes ,e autoridades (vEmceu). ,OxO Superme·réa-· 10' .4uá:d!õ c�zmaltino j�. tureiro, de jô�nvme, 'GamReãci> juv�enil de 19�Q da Cida-

sesianas, implicará na ,eH- c;los Comper (BlutnanàuJ, ga nes� domingo. em RIO de dbs ,Prfncip.es. .

� , ;',�.')
�

<".', �
.

:;'. 1 _' .

minação sumári'a da em- xv. de·Nóvemb·roJOx4 'G(fa- da"luz I;' contra ,ó' MHan,
. O Departamento de Futebol dia JuvS'nfus vem aoer....

presa infratora',',. �

rani, Gari�aldi 2X� Vi'aja_n-
\ cá !(mb6. "

,
tando .tod-oS os detalhes para que a prorn?ção séja;

Das dezoiJto que 'iniçia-', ' , . "". - "

de fato, exitosa; coro,árido àS>,ßlxp.ettativa,s [dós 'setis'
-, ram -O certame, dez Ipassa- No'rte Catárinerise .,com 6: equipes.. integrantes e demais membr41s"aa diretoria. E, de an-

[.,;';;I_�';'�'�
, '.

�',
ram ã 'fase" semtfinal, das, temão; 9 clube convida os desportistas a prest·igiarem

, __ I'_' quais:'_s,airão,,' quatro pa.ra "f' I dó' o' fes,t'lval es.po
....·lvo·.'

.

'

- Provav.e,lmente no ma a pr xlma s,emana, os IL

ás 'disp�tas �o ..tltulo n�' preside.ntes das Ligas Jaragll�ense, _

e Jo.invilense,_.' de 2. - DEPARTAMENTO S$CIÄL: St>tY>,o'ébniando,
.

v' "., ',. dia 1.0 'de: maio. Os. jogos, -" ,do> S,r. A'Ifre'd''''''RI�k, es'te ciJepartamento esfá definin'"
VElCULOS USADOS REVISADOS '

- Fute.bo.I s..e reunirão,' p'ara traçar a.s métllas visam pro- '" �

. -.' "., '·'1'
' I"'__ agora, serãc:; some'hte nos .', . -" .. '.

do' po,rm.en·o,re's-- do, -6'a'l'le . ...a...,. � A'n::::'·lve,·rsa'·r·IO, .dil·a '30, 'tIe
B II

mover o V TorneIo Nont9'Ca�ari!lel)�e :d� Flilte80J. Se'is'· .

�_ n\

e na-II lDO - verde primavera mel .... "" '.' 1979', dias 25 e 26 de abril, n:os .

-" d .abrl··I', a partir ,das 22: hora.s, fRSt- sedo,. social, no' Jara-
·C.....i.eJ II I'!lT b t ,I III 19 8 d' equipes se" iflscrêveram., três pellLencente,s a ca a �rt:l.a �

.

"'J:U '"\õII - ega, r..p.c) ••.••• '.!,< •••• • • • ... • ?,. ,Estádios do Baepen 'I
. � a1as<'LlgáS. Pe,la tl;B1raguáense, Of Baependi,·.o .

Seleto e guá Esqüe·rdG •.Ser� em' contemorac:ão ao décimo:
CQrcel GT - branco e preto •••••••.•••••... 1976, da À:rweg,' obe,dec'endo a

o Cruz d'e Malta e, ':p�ela JOinvilensé, Tupy:Tigr� e 25 -quin10 aniver.sârió d0 Grêmio 'Esportivo Juven:fus, fun-

Oa,I.,�o."j'!EIlll.'$llCO ':"Ô-"'-�"" .r· ......
' 19J9: ,seguinte 'ordem: Eml1i!.en- de'�Agosto� ,

"

dado à 1.0 de maio de 1966. A musicalidade será da

Chevette Hatch - dourado palha ....� ••• ; .• H�,�' 1.980 �oerfelr-x Frigurnz, Cyrus '" ,.'! ,'._ . f
./ • ". famosa Banda· Lira' da ..Auro.ra'. ,es Convit8S'-esjão sen-

. Clievette ,L .<t)ege .-_ .I� � � .',., ..Io�.;i'•• '�' .-. � �••• 1978, x 'Kohlbach, Jaraguá Fabril do e'"t'r�gues. j' 1; \. i C' ',,,'" �t<' de '

':
.

, ••

Passat lS �.branco!�,••• �r.,; ••• ,':' .'.·.;; , ... 1.979. X Weg,� Max Wilhelm x Cuide da sua saúde' I 3:�:- BA1·�E. � PASCOA: MUSioai Mitos, tle;:t!a,
vw ,1300 L - bl18ftCO\••• '.;••t.'.-. ""� ; .'.. 1978' Gnelpel,e Marqwardt x Dal- i.r ,fr' , !'l ;' t·( 'i 'Ie � ,",' i :(': !�"'\ 1'1\J� i ",'�;1 t'o, i I' � 'f ,jar; darâ o l1àcactó" musit!al.,no Ban�. de.Alelura pro-
Brasrll"""";;'"

.

1979' m·"r'. ..1", '
"

'I" ,

. a -
uvvv ••• '," ••.••••.••••,...........

'

a Faça tratamentos com meCllcamenfos 'grámádo 'parlf'a-- "�itê-deste. sábadO;'�1 dia, t8,H$)'ipamir
,BrasrHa - all'iarela '

•••• , •• '., : .:.� ;••:. ",'" 1979' -:. BOCHA _'.

,M
' o

-

"'�natilrais. "

, das '22 hbràs: p::rradi�i.ónalmente, ibdos--es 'anoS, I) bai-
Jeep08cn.-·IZQI." ,

,

19151 ";rnicfädo.:-no_dia16'de .i ,EAFONiEDASAODEPERFEITAé:NA le'él'J':eaJlzadolk')-�r;. " ,'"".""",tti '" '-

. ", '

marçô, 'com'15 eguipe:s, F.rmAóI,à ·.Ho......p·Atlc. ) 4.':....;.:-�PLAN'rEE JUVENil: Ifldependeh:tement� da

., . divididas em duas chaves" ser �ésper�,ç1� ,Pá�cpa, 9s fFeirtamenil:qé'do'Jplantel'ju-
" 't.�' ��;" ,..,.",'tP�· I o Sesi desenvolvetambérn ,_c' • �

,. ",..ragu"� -< iI'< / 'venil, .em for;maÇão""te,rá'contiiluid"a:C!fe"nes1!e-sábado, 'Çl
.............._-- ........._·rN....rH!- .....__ .....__....

,r,.' -��-.a..t'd .

,o h
.'

, '.

I
.

.

. . I
� .

I .' ,0'i\oia"'�lIl:1iW' 'e lCOC ''1', '. :" ide:.Jaime B,e�hf01d Corrêa/na JDraça da Pra. contar das 15h30min" sob:-as 'ordéns,ldo técnica Ivantr
. .. / ",' "1'

-

- - _' �-",-..

,." • 'r.....I�' agora já em sua fase final' I fe1itura Mun'icipal, äte:ndend'o das' 7hßOmin às'..;1'2h 'LombaFdl(,qu�;<J:l_oje��stá,de amiversárig:,' E�&·.treinos,

I ..Cf·Nós,�co' ocamO$ mais I ,II in,it?i.��a,T�egu�da-feira, .na -e!das ,13h3Pmln às 19h. �Aos'_,sábadO$, ,das 7h30 são Illiecessáriosr �ra definir a -equipei que �rá enfren-

....
. t·. 1-', ...

, , ;� �;, .' Ässoclaçao Recre·atlva min às 12h30min. tar o jyMeriiJ' dà Ave"tureiro, de. ';iJsinviJl9f na Jlairtfdpi,

II cor em sua Empresa I, .E ,Weg. ,No.s:cJ1äßl l4, :15 e 1�/ de honFa ,d&"fésti:va� esporti�o ·que.o depanamento �"
.'.,

.
I �o Campeorta,to teve Cunt I-

.

'nr; 1' ... ' /.. • ,1P;
.

.

.
:,.., futebol estará promovendo no pr6ximo final-de-sema-

I �' .... ". !�.. je,
' .• ,: '. . I'" I nuidade; estando previstas A segurança, da 8ua compra oa da 8ua v.....

,f· ...... �Po.:raf·Jst.o.,esta,mos.. ' ,�-'. "'J' J In"",' 'c'a"'e',n',d,"'rio� de 2,,2, a .24' d�",M�.'fA�,� se.!ß.uJ.;4.. l�._

"

.,"�...",,,�
!!IIIIII Ui: ,

.

�

_

u CI . A

S,.,.....: _. '. u.er,.ß,CJImprar o.". �n.dêij, üm JIII6-
I r ·

d 8'
. �-!I I. ..r_.!\, ,tl . do corrente,' as partidas ., - .. .::;

I .... equIpa
o

1
.

t·m'
'.'

\r
. _

• Df' 22 ve� procure a EMPREENDIMeNTOS' IM()aILtA·

I "',COJB:'um: moderno< '�<r'",:' �J� ; ';dr�ác:ã�w���� ";'�Ile: ,RIOS",M"�C"�f!('J';,�TdA/'� ',i�"��,�" ��;, ::���:
... �

_.

'tm t d"'- '1
.... · .. 1 : .. 1 ,'götti e'Weg' x.IKoblbach; E dhlí- I' I 1·lii'·-I t.' ,�: ��:gw� � :-��n/ o .

e �� �. . ,:,Ir. : �al��;��r.a�á �Fa,�rill, x

.

m,teen a os
'

I I ff,_S
I -=:r:�ioot· '" ;'

. :'" - <, .' ,. -, ,I, Mal'cafto e ,BorraohasWolf
�.' ':'�:yl�r'-" UO' "�da. ..," ',_I•e rotolito.: e Máquinas :,de�l' l�ltKghlb�Oh,;(iia24,�Mel'le- LI .,11 .

:;; ... .

.

.

',' 1, ,go1Jtk,x..Maraatto.,e Wegx'·, ,.f';!. _. I '" �'j 1"1' "!:'� �... '('1
,

,.

" �qmpre�sao Q E. ESET! f�ar�gl!Já�'.F��rilt -T-odas "as Av. Mal. Deodoro, 1.m - foÂ�: 724)1-86
'

'I·«:;D
. .' . . .' .." .' !' �part�daS"lrHCfam-sejàs 19h- JARAGl.lA DO SUL - SC

.

.� ............e-_ ......_�_..,...Pu...'_ ...'cH;;_G'N ...... ""'..... 30mm. .v. "', .1'"

Futebol sesíano
tem 1J,8 empresas
partíeípantes

.

.O·lut�sal não pára.,Hoje,<jogos
pelo campeonato juvenil '

Apesar do Préfeito Vrctor Bauer jã tlaver se rnanl

fl;istado acerca das modalldades qUle Irão aos XXII Jo

gas Abertos de Santa Catarina. 'em' Lages, no próxi
mo mês de outubro, à Comissão Municipal de Espor
tes, divulgado com excluslvldade pelo "mais- lantigo·",
o atletismo não perde as esperanças de outra vez

!par!,ic·ipar. )��9 pelo .menos' é o. pensamiet'lto, .do pro
tessor José Augusto tagHonl� que vem treínando nor

malmente 'seus atlef.4s, pois crê que o Chefe do Exe
cutivo volte etrás.de sua decisão e insira ,a sua moda

lidade dentre aquelas que irão à Lages, prínclpal
mente 'pelQ fato do atlétismo sempre te,r se destacá-
do entre os primeirds no "Estado.

.

Gneípel ainda !l3.�U�'erànçat, do
. i J/ \ I .l ,

. campeonato varzeano -

,

.'

- 1
-

. ,

O Campeonato' Varzea
no Vereador Ivo Baehr,
em disputa desde o ínrete
die março;' já na sua quln
Ita rodada do primeiro tur

no da fase de- .cl�ssifica
çãö tem na Associação

. J;tecreativa Gl7leip�II,. de:

Schro:eder, a ,lfder do cer

tame, PQsição. que vem' A rodlada que esta�a
assumindo .de.sde o. Tor- determinada lila tabela pa
neio Infcio, <quando cam- ra ,este domingo, di,à '19,
peã, saiu com �m _pqnto ficou transferida para o dia

de v;ant�gem sobl1e IBIS de- 24 ße maio,' em v�sta de

mais, ClJue vem rnantel1_!jo. ser Páscoa.· A 'sétim.a se

Os 'jogos da rodada'passfi- rã no dia 26 com a se

da, dia 12, Itiveram i e'stes guinte programação de 'jo-
.

resultados: Fluminense 1x1 go�: Çaxias B x Caxias A,
Canto do/Rio: B-anglttx,6� Santo Antênio x Equipão,
Rio, Cerro, Floresta 2x3 -P. GnelPet x Vila Nová, Ser
thedi, Arsenall 1x2 Estráda tanejo x Arsenal, 'Estrada

MOlSer"Juventude OXO Ma- Nova x Máithedi; Aliança �

N�a, Áliança Ox2 ,SeMahe- . JUVEmtudie, POStO' Moser x
ja, ViJ� Nova 1x3 Equ,.p,�o, Bangu, Rio' Cerrá- x Ganto

Caxias A 1x1, Santo Ahtô- d'o Rio e Florestà x F.tumi

nio e Gneipel 6x3 .câxias�B. '

� . �

Os principais colocados:
.

Grupo A _ Gneipel com

10 e Santo AntOnio come

7 Grupo B - Mathedi 9
e Sertanefo 8. Grupo C C'
PoSito Moser � Bio-Ceno.
com 8. e Fluminense com

6 Iponto� ganhos;
r

nense.
'.

·Informativo
" I' _

-----,,..-'. '.

"Mol·eqü_ "ravessl��
..Ii-, ,

�,
, _. j I" '�.. (.i . I' .'

.

.

.-

.
GosIo,.i1ãpM.di�. �W�.� (�.,l(�I�âlt_
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1. ...;_ o PresIdente da Comissão Diretora

Municipal do Parti,do DemocráticQ .Boclal, E�no
Janssen, está .. ccnvocando os membros ,da Q,lre
tório Mlir.lic.ipal",Seu.s suplentes, 'delegªdo e res
pectlvo .�,Ílpl;e.n�tê, 'vereadores e seus

. .;'s�pl,entes,.

de Jaraguâ do Sul,. para uma reumao que se

realizará no dia 25 ,de abril, . na sede, do Clube
. Atlético. Baepend:i, ria rua Augusto Mielke,. 466,
às 9 'hprasr para apreciar e decidir sobre a Co�s
ti'tuição do Fundo Partidário, (íiliação parti�ána,
Eleições Gerais de 1982 'e Assuntos Gerais die
interesse do Partido. Ao final, haverá um alrno-

I .

ço. I

'-*-

2. _ A Associação. Comercial e In.dustrial .

de Jaraguá do Sul e,$tá recebendo os diplomas
dos "Sócios Contribuintes" que mandou c�nfec
eionar. Eles estãc à disposição dos associados
na secretarla da entidade, onde' poderão ser re

tirados durante o horário comercial.
,

-*-:-
. 3'- '_ Ainda dá Assoctação, esta pret�nde

trazer pera Jaraguá do Sul o Deleg�do R,eglonal
do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo
restel (IBDF), a fim de 'proferir palestra sobre as.
disposições _legais vigenrtes, atlnentes a fornece
dores e consurnldores de lenha, bem como de

incen1ivos qúe o Governo oferece aos produto
res. de lenhá' ou derivados, como combustfvel. pa-.
ra caldeiras a vapor. O assunto é de real ínte

resse das empresas que usam caldeiras s ,
serra

rias e ou interessados em reflore�tamentos. P�ra
avaliar a receptividade da inici�tlva, � Ass�cla
ção solicita às empresas a mamfestaçao .do �nte
resse para 'que possa marcar data �ara a vmda
do pessoal do 'IBDF .

"

-*-

4. - O Indice. Nacional de Preços .a?, Con-I sumidor para calcular o:s reajustes salanals em

maio é de 46,2%,' de acordo com o IBGE .. <?om
base neste fndice, o salário-mfnimo .de c,rS •...

5.788,80 atualmente em vig'or nos Est,ados do

Sul, Sudeste e no Distrito Fede ai, deverá pas
sar 'Para Cr$ �.731,20.

,

-*-.

8. -:-:. Na 'opinião de Viotor Bau�r, prefeito
de Jaraguá do Sul, agora em licença por ses
senta dias, durante' a sua gest@o, não mais ad
mitirá a construção de casas. populares no Muni
cfpio, "que são criadoras de favelas" .

\

.....:*-

- 5. - Se 1980 foi um ano no qual quas.e to
dos os feriados cafram num sáb�do ou dommgo,
1981 está af para mostrar o contrário. Somente
neste e' no próximo mês o calendário será gene
toso duas vezes: primeiro no feriadão de Páscoa,
já)niciado, que vai acabai' se. prolongando �té
21 de abril terça-feira. E depOIS o 1.° de maiO,
qLÍe cai nu:na se:lcla. Isso sem' contar 7 de

I �e
tembro, 12 de outubro e 2

.
de novembr?, fena

dios que vão ocorrer numa segunda-feira. E,
também, 25 de dezembro, uma Sexta"feira,� .

�*-

6. _ A Prefeitura Municipal de Guaramirim
está alertando os contribuintes que o Alvará de
Funcionamento de Estabeleçimentos Comerciais,
Industriais e de Prestação de Serviços,' deverá

, ser pago, impreterivelmente até o dia 30 de abril.

próximo.

7. _ A D�claração 'do Movimento Econômi-
.

co referente ao exercfcio de 1981, ano base 1980,
d,everá ser entregue' nas prefeituras até o d�a. 30
de abril, para ·qu.e possam ser analisadas preli
minarmente 'Pelos técnicos e encaminhadas pos
tEriormente a Secretaria da Fazenda. � funda-

o mental que o conÚibuin1e declare corretamente,
pois o Movimento Econômico é o elemenro fun
damentai da receita do Municfpio, cujos valores
adicionados rldundam na fixação do ' fndice de
retorno do ICM que é a arr,ecadação-base das
prefeituras.

9. _ Há muitos que raci,ocinam como ainda
se estivéssemos há duas ou três décadas atrás,
quantO a realid'ade' brasileira; que apresentou
uma extraordinária evolução. Confromando com
o infcio dos anos 50, por eX!3mplo,' va�os I?'erce
ber que a '�ciedade brasileira f3, hoj,e, cO!Tl seus
erros e ,'Predicados, completamente diferente" Já<começa pela população, que em 1950 era de 60
milhões e hoje supra os 120 milhões. Quanto as
estradas asfaltadas, há 30 anos o

\
Brasil P9ssúra

apenas 4.000 quilômetros, número qpe se eleva
para 80.000 atualmente. No que diz, respeito a

telefones, o cotejo chega a·ser fantástico: 300mil
, conira quase 5 milhões. No ensino de primeiro
grau.: 4,4 milhões de alunos contra 26 milhões.
No ensino de segundo grau: 167 mil contra 2,3
milhões. No, ensino superior: 70 mil contra. 1,2
milhão. FilJa!mente quanto ao

.

Próduto Interno
Bruto: �O b"hõ�s dê dól,ares' opntra 200 bilhões.

. .--*
, 10. - o Dr;. Francisco Clryllo Corrêa, que

, retorna à Secretaria da Fazenda, aplaudida por
to�os os ,prefeitos catarinenses, em vista de ser
consIderado um dos que têm maior conhecimen
to sobre o movimento econômico, preseM,te na
última'assembléia da Amvali, afirmou

.

que Santa
Catarina tE!m uma receitaBoa e da arrecadação
estadu'al, 95% provêm do ICM, no emanto, do
boJo arrecadado pelos munlcfplos, 81,% vão ,para
a União, 14% ao Esbu;to, e os, resta_ntes perma
necem 110S Municfplos, "o . qUe é 'muito P9uco,
re�pnheço". '

., ' . .

COLUNA ROTÁRIA
In4,ependentemente dé ',séi- feriado: ns.ci(\lnai,os companhetros do Rotary'ClUb de Jaraguá do

SUl estarão rel:inidti� no p'r'óximo dia 21; terça-feira, quando será. feita a'
. últi'ma verificação do

trabalho que ri clube apresentarä na XXla. Con
ferência' Distrital, em Balneárto Oamborlu, de 23
a 25 de abrll.

� ,

No encontro desta semana, houve a manítes-
tação 'quanto a ixa freqüência de companhei-
ros às reuniões em março atingiu a 61,62
por cento. O, II te da Comissão de Fre-
qüência, Loreno, como os compànheiros Ro-
dolfp e NorbEtrto, teceram comentários acerca
do' fato, . sugerindo que fosse feJta motivação pa
ra haver, maior comparecimento nas reuniões se-
manais do clube.

I

•.

.

üetermínou-se, também, para o d,j.a 05 de
maío, no Hajara, uma Interclubes, com o RC de
Guaramirim. Nà oportunidade foram contlrmadas

,

a participação dos companheiros, acompanha
.dos das esposas, na Cpnf�i'ência. Distrital no pró
ximo final-da-semana, em Balneári'o Oambortu.

À propósito, a Governadoria do Distrito 465
estã lembrando' a todos os rotarianos catarlnen
ses que a XXla. Confe.rência Distrital será a últi
ma, abrangendo todos os 68 RC hole existentes
no Estado, dentro dos seus llmltes territoriais,
uma 'vez que a partir do ano rotário 1982-83 ca
da Distrito sediará a sua Conferência, isto após
Santa Catarina ter sido dividida, ainda no ano,

passado, em dois Dlstrltos, permanecendo o�465
e criado o 474.

.

'O Governador. Dario Maciel lembra aos ro
tarianos servidores estaduais terão dispensa de
ponto, se participarem da Conferência de Balneá
rio Camboriu e da 72a. Convenção de Rmary
Int,ernational, em são Paulo, de 31 de maio a 3
de junho vindouro, conforme o Diário Oficial ...
11.696, de 2.4.81.

'

Quanto a Conferênci'a Distrital, esta terá inf-
.

cio' no dia 23, às 16horas, com a abertura das
inscrições. A primeira sessão 'plenária ocorrerá
às 8h45min do dia 24. Na mesma data; às 10h-
45min,. no Trabalho, sobre Serviços Profissionais,'
o tema "Participação dos Trabalhadores na Ad
minisrtação", -elaborado p�lo oompanheiro Louri- .

val Rothenberger, à cargo do RC de Jaraguá do
Sul. Um intenso programa social será; também,
,cumprido 'nesta Conf,erência: Não hàverá oobran
ça da taxa de inscrição.

ROTARY HOJE: Em 1.° de março de 1981,
havia 19.062 RQtary Clubs' e apro'ximadamente
878.250 rotari,anos e'm ·154 'Parses e regiões ,geo�

I
gráficas. A partir de 1.° de julh9 de 1980, foram

Iadmitidos 256 clubes novos em 40 parses.
c

PRESIDENTE DE R.I.: Hiroji Mukasa, do Bo-
tary Club de Nakatsu, Oita, Japão, ,foi escolhido
pela Comissão de Indicação pará a pr:esidência ,

de Rotary . Int�rnational. Deverá ser elei� na

Convenção Internacional, de S. Paulo.
.

Construtora A JAS Ltda.
�

Construção Civil, Cálculos, ProJetos e
Oi'çarnentlos.

Flua Walter Marquardlt, 496;_ Foné72-1022
Jareguá db Sul - SC.

.

�-----""""-------'"

PostlS ti. gasellDa vão' fechar .t. 2t I.' Os �postos revendedores de petróleo de todo
o País não funcionarão no próximo dia 21, cón- .

sagrado a Tiradentes, informou em BrasrHa, f(m-
,1e do Conselho Nacional do Petróleo. O CNP
tem no seu calendário, a não abertura dos pos
tos, em dat'as consideràdas "nacionai's", deter
minadas por decreto federal.

�

Juizo cSe ,Direito da Comarca de Jaraguá do Sul
EDITÀL DE LEILAO E PRAÇA'

,

,

O Doutor Hamilton PUnio Alves, Juiz de Direito
Cla Comarca de, Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ' SABER' (em resumo, art. 687 dó çPC.)
o seguinte: Venda em 1.0 leilão e praça: Dia
30.04.81', às 10 horas. Venda em 2.0 leilão e

'praça: Dia 15.05.81, às 1� horas, por quem mais
der e maior lance .oferecer., local: Ediffcio do
Fórum desta' Comarca. Execução N.o 7.; 717. EiXe
Quente: Aristides Stringari. Executado: VIRGIUO IEICH�NGER. Bens à serem leiloados e,pracea-
dos: 1.°) Uma máquina para fazer blocos �e �n-

'

,

ereto, sem marca, equipada com dois mmores,
bastante usados, de baixa produção,
'avaliada ,em Cr$ 18.000,00; 2.°) '100. (pem) gra-

. des de madeira para assentar os bl,ocos de con
creto, após a f,àbricação, usados, avaliados "em

(crs 3.000,00;: 3.°) Uma ,casa /resldencial, cor:-s
trufda de madeira e coberta com telhas de bar-'
ro, medindo 8in de comprimento por 7m de lar-

r-t)ura, sem pintura, avaliada em Cr$ 56.000,00; 4.0
Um puxado, oonstrufdo de madeira, medindo 4;m

. de comprimento por 6m de,largura, coberto com
\ telhas,. serp pintura, fazendo anexo ·com a resi
dência do item 4.0, avaJiad�.em Cr$ 19.200,00.
Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso
pendente. Dado e passado nesta cidade de Ja
raguá do Sul, aos dezesseis dias do mês d,e mar
ço do ano de' mil noveeentos e oi,tenta e um.

Eu, AdC?lpho Mahfud, Escrivão, o, subscrevi.
HAMILTON PUNI ALVES

Juiz de Direito

Schünke . é O .novo prefeito por 6,0 dO' :

..
, Em .ato simples, realiza- bobaçsns de alguns quedo'�o final da tarde 'de 4.& viverrr me criticando, mas,
feira, o Prefeito Victor como entrei limpo na pre
Bauer passou o cargo ao feitura, da mesma forma
Vice-Prefei-to Sigolf schün- sairei, isso vocês podem
ke, que responderá pela ter certeza".

\
Chefia do E�ecutivo �

por" .. Seg�idamente a título
um perfodo de sessenta de informação, fez um his
dias. Bauer gozará as fé- tórico da .sltuação finan
rias regulamentares a que ceira do Municfpio, cujas
tem direito, corresponden- condições, segundo Victor
te ao perrode de 1977 e Bauer, são boas, até a da-

, 1978 e, 'no ato de trans- ta da transmissão, paesan
missão, desejou êxito ao do, ato contrnuo, as cha
novo prefeito em ,�xercf'cio, ,ves dá Prefeitura, ao seu

agradecendo a funcioná- sucessor.

rios, vereadores, indústria,
. comércio 'e profisalonals
liberais pelo �poio que
tem demonstrado para
com a sua admtnlstração.
Disse Victor que talvez

não voJte mais e "se o

Schünke .qulzer' cotlnuar
no cargo até o final, do
nosso mandato, a partir
desse momento está em

suas mãos". Descartou, 'a
pós afirmar que ,foi um
dos prefeitos que mais a

pelou a prorrogação de
mandatos de prefeitos 'e,
vereadores até 831. a pos
sibilidade de até mesmo o

presidente da Câmara de
Ver,eadores'assumir a Che-
fia do Exec.utivo, caso o

vic�pref,eito assim não de
sejar continuar após ,os 60
dias.
Disse após que "fomos

. 'eleitos 'Por quatro anos e

já cumprimos com a nos
sa obrigação; para enfren
tar um espinhoso cargo
como o de s,er prefeito
municipal, é preciso ter
corag,em, peito e boa von

tade, e eu estou cansado,
mas cansado de escutar

SCHONKE
O agora 'Prefeito Sigolf

schünke, relatou o acordo
feito com .Bauer à época
em que se lançaram para
concorrerem à Prefeitura,
de que, durante os quatro
anos de mandato 'não as

sumiria o cargo "e nem, 0
Victor poderla gozar as

férias".' E como- somos

grandes amigos, dentro e

fora da poUtlca, ,asse a
cordo foi cumprido à ris
oa ,e assumo agora já na

prorrogação de nossos
mandatos por dois meses.

Tenbo'. certeza - co
nuou --: que ao 'tér
desses

.

sessenta di
ViCtor voltará desci
do e com as energi�s
�eitas pois eu também n

pretendo continuar no c

go, e deixo isso bem c

ro, pois tenho cornpromt
so com a nossa empr:
e não será possível oon
lIar 'ao mesmo tempo a
bas".
Schünke declarou q

fará mudanças ria Prefeit
ra, algumas reform
"mas isso não signifí
que discordo da manei
como o Victor vem ad
ntstrando Jaraguá do S
'mas sim. por diferen
em adrnlnlstrar, à min
maneira, já que cada q
tem o seu estilo própri
P"esentes ao ato

transmlssão, além de c

religionários,
. funcionár!

municipais, o presiden
da Amvali, Dávio Leu, 'ij
readores, o Sup,ervisor R
gional do Governo em J
inville, Luís Gomes (Lul
e o deputado federal P
dro Paulo Hings Oolln.:

F··U R T O
Moacir Rogério Sens, brasil�iro, �hêiro,,. .

portador do CIC n.o 019552339-34, residente e, d0-

miciliado em Jaraguá do Sul-Se, comunicá o

furto do c""'ue n.O AFG419966'1 do Banco Ba

merindus do Brasil S.A. - agência de'��raml-
rim-SC.

Estado de 'Santa Catarina
Prefeitura Municlpaí de Jaraguá' do Sul

,

\

DEe��TO ,N.o 646/81
Reajusta o valor das·Tarifas e demais serviços do SAMAE- Ser
viço Aut6nomo Municipal de Agua e E,sgoto.
VICTOR B�UER, P"efeito Municipal de Jaraguá, do Sul, Estadode Santa Catarina,. no uso e exercfcio das atribuições q�e lhe confere o itemXXIX do. artigo 70, da Lei Complemen'tar N.o 5, (f,e 26 de novembro de 1975,''e, com base no Offcio/CIP/SE/N.o 000911, de 26 de março de 1981, do CON-SELHO INTERMINISTERIAL DE PREÇOS, -

'DECRETA:,
Art. 1.° - Fica reajustado o valor das Tarifas e d,emais servi

ços do SAMAE - SERViÇOS �UTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTÇ,na ordem dos valores constantes da tabela anexa, que é parte integrantedo presente Decreto. '

,

Art. 2.° - E,ste Decreto entrará em vigor no dia 1.0- de maiode 1981,Jevogadas �s disposições em contrário:

P\alácio da Prefeitura Munici'Pal de Jaraguá do �ul, aos 10 dias.d,? mês de abri: de 1981.

VICTOR BAUER
p'ref,e,ito MuniCipa.l

O presente Decreto_ foi registrado e publicado n/esta Diretoria
de Expedi,ente, Educação e Assistênciá Sociar, aos 10 dias do mês de abril
de 1'981.

TABELA DAS TARIFAS E DEMAIS SERViÇOS DO SAMAE
-

I - ESTIMATIVA DE CON�UMO POR EC9NOMIA/M�S· _ Artigo 37
, Até 50m2 de área construfda , . . . . • . . . . . . . 15 m3

, de 51m2 até 100m2 de área construfda " 20 m3
acimá de 100m2' de área construfda . � . .... 30 m3

II - TARIFÀS-DE CONS. - Art. 38 e 39 Cons;'Bás. - %sla UFM - Val. mês
1 _ CATEGORIA "A"

'

1 : l' - com Irmitador de consumo
1.2 - sem' limitador de consumo 15m3

2 - CATEGORIA "B" 30m3
III _ CONSUMO EXCEDENTE DO'CONSUMO BÁSICO

Preço por m3 na fai�a de cori sumo indicad,a
1 - CATEGORIA "A"

1 . 1 .
- 16, a 30m3

1.2,- acima de 30m3
2 - CATEGORIA "B"

IV __
-

LIGAÇÃO DE ÁGUA _ Artigo 24 e 25.
1 - Com ramal predial 'até 25mm de ((} .

\ 100,0'
2 - Oom ramal predial acima de 25mm de0 150,0

V - RESTABELEC. DO FORNEC. D E ÁGUA - Art. 32. 15,00,
VI

.

-- AFERiÇÃO' DE HIDROMETRO - Ärtlgo 32 7,00
VII _ EMISSÃO DE 2a. VIA 3,00

'

80,00
VALOR DA-UNIDADE FISCAL MUNICIPAL: Cr$ 2.668,00 _ Fixada
'Pelo Dectleto' N.o 624/80, de 1.0 de dezembro de 1980, com vigor
no ,exercrcio de 1981 .

,. .

'.

A presente tabela é parte i�te'grante do Decret9 N.o 646/81, de 10
de abril de 1981.

,

Jaragúá do Sul, 10 de abril de 1981.

VICTOR. BA,l,JER.
Prefeio Municipal

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

6,00
7,00

18,00 .

160,00
187,00 .

480,00

-I

0,8
1,0
1,2

21,00
27,00
32,QO
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