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ANO LXII JARAGUA DO SUL 'SANTA CATARINA' Número 3.134

OCRE rea'liza-. ,os ',JogOS
Escolares Regionais

Abrindo, ·a J,a"aguá preseDle Da

SemaDa SiDdical
eill Xanxerê

"O ATENDIME�TO À PESSOA DE,FICIENTE Só SERA ttUMANO E REAL'
,

. .'

SE TIVER A GR�NDEZA DA S9L1DARIEDAI)&' E DA 'FRATERNIDADE DO

HOMEM".

..; ,\
1. - Em comemoração ao Dia Nacional

dai JulJentude, EvangéUoa, cercá de 450

jovens evangélicos reunlram-se l1erça
-feira, dia 21, em Curitiba; p-rocedentes
des Distritos de Jaraguá do Sml, • Joln
vtll�, P,irabeiraba� Curi�iba, Oanotnhas ,Ie

Porto Uni'ão, cujo encontre teve, como

�ema "Eu sou o Te'roe'iro". Fo,ram forma

doS qUiaren�a gru'pos para estudar, ana

lisar � discutir o 'tema. Do, Distrito de

Jaraguá do Sul, que' compreende a: se

de, Sarlà Luzia, Bchreeder e Guaramf

r.im, seguir:am doís ônibus à capäa! pa-
, ranae!rlse. O Dia diar JtXVientúde Evan.gé�

liea foi iniciado riesta região e há d'óis
ar:10S é Nadorlal. O Pastor Raul Wag
ner acompanhou os jovens do nosso
Dist�Ho.

Num trabalho da Divisão de Educa-
A Secretaria.do Trabálho. 13- ção Ffsica e Desiportos (DIFID)"

. 'a 19a.
Integração PoHtioa promove, em UnidàJde die coordenação Regional -
eonjunto com as federações de UCRE, realiza a partir desee sábado,' os
trabalhadores de Santa Catari- l.os JogoS Escolaras Regionais, catego- .

na, a .XII Semana Sindical e o ria. juvenil, nas modalidades die henbebol
.

XI Encontro Estadual de Traba-
e *eminiRo. Esta: categoria abrang,e qua

Ihadores, a se realizar no muní- se queexçlusivameníe alunos: de se9t1n�
cfpio de Xanxerê, nos próximos do grau, sendo no naipe masculino os
dias 29 e 30de.'abril e 1.0 de nascidos lern 1965 ,e, no femiFlino, as
maio. Os eventos deverão con-

, nascidas no ano de·1963, inclusive.
tar com a presença do minis- O Oonqresso Técnlce foi realizado
tro Jair Soares, da Previdência quarta-tetra, dia 22, na UCRE, CORtando
seclat, de Gil Macleíra, prasl- com a participação dos professores AI
dente da_ Caixa EcolJômica Fe- mir Spézia, do CE G,eneral Rondon
deral e do deputado federal (Mass_aranduba), Paulo Rau eI IsmaJ�1 Fie
Carlos Alberta Chiarelli. lippi, dQ Colégío São Lufs, Ariovaldo, X.
Jaraguádo'Sul também mar- dos Santos e Durval Bo,rba Neto, do CE

cará presença através de repre-
, Abdon B!aitista e, Louríval Millnitz, do CE

sentantes dos Sindicatos de rre- Tereza Ramos (Corupár, além do Chefe
balhadcree, da OIFID,' Prof. Múri.J.I'� Barl'ie�o ;dIe A'l!e�
Segl!lndo o secretário Fer- vedo e dos seus Assessores Técnicos,

nando Bastas; os assuntos a
, Prof. Waldemar SJ'i)'iekel'i e' Rosely,

.

UI�...,.
serem discutidos durante à rea- rnann. Na oportunidade houve 'a conãr
lizaçãd dos evento,s, foram es- mação das modalidades e dos es,tabele'-

· colhidos livremente por todos os cimentos partici'p,àntes, bém como, o sbr
filresidentes das federações, as- teio d� tabela die jogos que' serão, de- ,

sim com'o as personalidades senvolvido's à partir das 8 horasdeste
, qLle .pr9ferir.ão palestras. O ob- sébado, no Ginásio de 'Espórtles Artur'
jetiva da Semana Sindical e do Müller.
Encontl"O Estadual de Trabalha-

.
, Os Colégilos' São Lufs'e ÄQQon 6a

d,ores, segunde :o secretári�, ,"é trsta participarãO ,em todlas as tnodalida..
�

.0cC!lebate de assuntos que mte- dás, o, CE General Rondon rio handebol
· ressem diretamente à vida sino : masculino . e no voUbol 'M/F e, o CE
dical aos, trabalhado'res sindica- l1ereza Ramos, apenas no volibol mas-
lizados de �anta bafarina". rJ. CU,InO. ", .

o temário, segundo Bastes, A ',abertura dGS I.o� Jogos Esc9taJ1e1S
,_ 'pfo�.u�a!á":'�t�,:,d�r,�ta�te "� ��!:'-i ,JJ�il �será às' 71i�p!:Rin' d�,,��a

bal�adores urbanos' quanto os do, com jogos a eonltar das 8h: VQ11DOI
·
·rurais., São os seguintes os te- masculino - Abdon -

' Batista x Teresa'
mas a serem debatidos na Se- Ramos e General Rondon x São Luís;
m€lna Sindical.: "unificação da handebol fieminind- - . Abdon Batista x

previdência social e saúde", pe- São Lufs',e' hand�bol -- mascuHno ....:.. São
lo ministro da previdência So· Luís x General Rondon. ,.

,..,

eial, Jair- Soares; "habitação pa- N,o dia 26, o reinfcio �ambém' às 8
ra sindicaizados", �Io presi- horas, no volibol feminino - Abdon Ba
dente, da CEF Gil Macieira - tista X São Lufs, vól'ibol' mascul,ino

.

que falará também, sobre a Plelrdedor A. B'atista X T � Ramos vs.Per-
· função social da Caixa; "unifi- dedor G. Rondon X Sã.o Ll!lís, han-äebol
cação da eletrificação .

Mal", .feminine - Abdon Batista x São Luís
pelo vice-governador do Esta- (final) e no handebol masculino _;._ 'Ab
do, HenrIque Córdova.

. don Batista x São Luís. No - período
, Q secretário Fernando Bastos vespertino, a partir das 13h3Õmirt� vo-

.

informou, -a_inda, que convidou libol masculino, Venoedor Ä,_ Batista x,

pesseslmerite Q deputade fede-
.

T. Riamos vs Venoedo'r G. ,Rondon,�x,São
ral Carlos �Ib�rto Chiarelli, ps- LuIs (final), volibol feminÍlll'tl) - Gleneral
ra' que este, en,tre uma, confe- Rondon x Abdon Batista, handebol ma�-

. rênçia
..
e ?uJra, fale aos traba-'

. cuUno .;_ General Rondon, X Abdon Ba
Ihadares' catarinenses sobre Ifista, handlebol masculino':"_· G�I)e.ral,
"conVenção coletiva de trab<!- ROFldon x Abdon Batista (final), vólibol
lho". A' Secretaria aguarda o feminino - São -Luts x Generat Rondon
comparecimento de cerca dé (final) ,e, o fecl'lo, volibol mrasc·ulino reu-
500 trabalhadores. catarinenses, nindo .0 Vencedor da Chave dos. Rerde-

• ,provenien.fes de todas as partes danes x Perdedor para. o CalJlple'ão d�
,do Estado. Chave dlos Vencedores, ,em disputa, dó

2.0 e do 3.° lugares.
.

Após leste jogo hav�rá a Ipremiação.,
As arbi�ragens estarão. confiadas aos alu
nos da Escola:, Superior ,de

-

- Ediucàção',
,Física e DeSportos de Joj;nvil�. Póste
riormente, serão ·feitas seleções d,e . cada
uma das qUaitro modaUdades".parl:!l, jun-'
to c·om, a ginástica lolrmpica mascüUno' e
feminino ,dlisputa:r o' IX JQQqs .Es:colares
Catarinenses, de 15. a 21 de maiô, -ém

.

.Lag1e!s. ..'. .

Em s�embro oU outubro, esSes Jo
gos serão d'estt",�dos às . ca'fiegor:ià:s mi-'
rim e' i'nfantiJ. , ',:'

Marisol doa sala demullimeiospl d:efi·cien·tes auditivos
a grandeza da 'solidariedade
e da fraternidade que deve

existir entre a claSSe empre
sarlal e a comunidade.

PROGRAMA DE

INAUGUR�ÇAO

Na próxima quinta-feira,
dla 30 de 'abril, será 'inaugu
rada uma sala de multi

meles, para deficientes audt
tivos, na� dependências do

Centro Interescolar dá Pri

meiro Grau "Rrofessor Mário
Krutzsch", totalmente mebl

liada e equipada pela Mari

sol S.A. - Indústria-do

Vestuário. O evento terá lnf-
:'"

•

1

Internacional da Pessoa De

ficiente, que Inlcla qulnta
-feira, com a inaugciração de

'

uma sala de multimeios .. O
Def'iciente-Gente como . a

Gente - Concutso sobre a

presença do' de�iciente na
·

sociedade, destinado a alu

nos das escolas de todas as

redes. Implantação de uma

Classe de Educação Especial '

em Guaramirim. Semana do

Excepcional- _;_ Ativid�ades a';'
lusivas ao atendimento .da.
pessoa deficiente. 'IJJ En-

Icontro Regional das APAES
- reafiização em Jaraguá do

Sul.

JÁ FUNCIONA
,Junto ao CIP, desde outu

bro de 1980, já
.
funciona

,uma sala para defic.ientes

auditivos, 'atualmente com 11 '

A Professora Iris Ba,rg Pia
zera, Diretora da 19a. ucre..
já delineou a programação
que será cumprida no .dla 30.
As 17_Aoras, abertura, ä.çar
go da C!liretora da UCRE, se- ./
gl!J'indo-se posteriormente
urna palestra sobre a Pessoa

Deficiente, cem a Professo-

ra Ingeburg Dec.ket, Supe-
, rlntendente da Fundação Ca-�
tai'inense de Edu�ação Espe�
cial; manítestação da, empre
sa Marisol S,A .. sobre sua

'participàção e contribuição
ao deficiente e man1ifestàção
da Secretaria da E�uC!ição
sobre o evento. Às 18 horas

elo às 17 horas, com a pre

sença de autoridades e con-

vidados especiais, e faz psr-

I
te da programação oficial da

. �:�. R��:��:� de U���d;:��'
o "Ano Internacional da Pes-

2. - Com as eleições para pr,éféiitos -91-
�veread6res previstas para 15 de novem�
bro do próximo ano, o vereador-presl-:
dente da Câmara EI'eI Vereador:es de .J'aJ
raguá dlo Sul informou da poselbllldade
de serem feiltas duas grandes campa
nhas,' iem 81 e 82, obj'etiV:aJRdo, oom is

&o, aumentar o contingente elei1tol1aJ, pa-
i ra :ql;Jle .

O Municfpio atinja 30· mil ,e'leilto�
reiS, número que daria duas novas ca

deiras no Legislativo jaraguaense, pas�
s�liIdo die treze para quinZie ve'readores.

soa Deficiente -,1981" .

A sala para defigientes au

'ditivos está 'instalàda éom os
.

'

mais . modernos e sof·istica-

dçs aparelhos, doados pela
Marlsol; com custo aproxi
mado de Cr$ 300 mil, sendo
a melhor equipada de todos

os educandários de forma-

3. - Embora situe-se na sexta coloca- q:ão filrofissional do deficien-

ção dentre! as vinte Ie oilto do Estado, te em Santa Catarina.

em termos de arrecadação, hoje em tor- A empresa, Com este novo

no de sessenltia milhões mensa:is, 'a A- gesto humano e sltrufstico,-

gência do Inamps de Jaragl!â do .Sul· atende ao apelo do "Ano In�
não possui um Posto ide AssistênciiaJ Mé- ternacional da Pessoa Defi-
dica,·o PAM. Ainda está-se_ no aQuard'o

'

..u�JllOstaIlQ�. �tartibém. ....'

do. r�l:Jitádõ (iö concurso 'ifetúädo: péííó
El'ASP, no segundo ',semestr.e 'do ano

passado,em prejufzo dir�o ao segura
do, que ne'c�sita recorrer â outros Clen-
tros para tratamento :det suas doenças,
me dleterminadas ocasiões. O pior nis-,
so �udo é saher qué pelo menós; 50%
do arreoaldado no Município não netoma
ao mesmo em benefrcios aos segurados
do InSitiitufo."· Istó, aliado Ia não constru
ção da sede pré'pria, dá mQstras� salvo
me!lhor jurzo, de .lalta de ·àg;Wàadle' polí
rtic8 nas esferás tederais. Hoje, pelo que
rep�esenta 'e é, 'aragllá do .Sul ·rlão qeve
mais pedir, mas 'sim, exigir ..

ah,lnoß .. Com os equipamen-.,
descerramento da placa e vi-. ,tos doados filela' Mariso:i; o
sita às instàlações ei às 18h-. . aprendizado desses· alimos

. 30m in, côquétel, ofereeidó tomár-se-á mais' acessrvel.'.

peia M�ri�di.
.

<. com" substancial aproyeita-
PROGRAMA ' mente. É de se

'

louvar" de
OFICIAL

.

público, este gestó 10uvAvel
A 19�. Unidade de Coor- 9a cfireto�ia da Marisol, pela _

denação. Regional.- UCF<tE doação dos equipamerit�s
-

e"
definiu, também, a prog�a- mobiliamerito da sala de mul:-

r

maÇ!º.
,'"

5 países participam
.

do 1o. CODlesle
'

Artur· Müller Alcançou pleno êxito o lo.

CONTEST� CIDADE DE JA_RA-
· GUÁ DO SUL, ideaHzado e pro
movido pelo PX-Clubà de Jara

guá do Sul, de sexta à terça
-feira, dia 21, com a finalidade

qe divulgar a cidade em âmbito
nacional e internac'ie.na,I,� atr,ar
vés dO 'slogan - "Jaraguá do

SLII -- 105 anos de luta, deCli

caçãõ e progresso". Exitosa; a

promoção, sõmente na estação
-coordenadora, implantada du-

· rante o CONTESTE defronte a

, agência d() BESC, recebeu a

,proximadamel)te dois mil con

tactos, transmitindo-11s" ·tam

bém, cansequentemMte, para o

O fallecimer.'l�o do nosso fundador - - Artur
Müller - deu-se na madrugada do dia 27 de a-

'bril de 1957, faz 24 anos. O seu' desapareci
mento, na ocasião, traum�tizou 'a pöpulação 10-

cãl, que tinha no e'xrfinto um líder inoorlteste. As

jovens geraçõe's' possiVie'lrnente nem ouviram fa
la( de Artur Müller �e por vez'es até julgam exa-.

gerado a Ilembrança dler ql:Jem há já tarnto tem

po- morreu. Em, parte é _verdade. Cada, geração·
guarda os feitos dos seus 'seme'lhantes. �Mas

quando se trma de Iperseguir Ie! e$fudar as ·011'11-
giens do nosso awal ,estágio de desenvolvimen.to,
há que '8'e volvler os olhos para o passadio., Sem-

. pre um ponto marca o' iníéio
.

de um fa�o, co�o é
o caso da semente Que' nl9'cessita de prazo para
germinar, cl1escer e produzir �. fruto. Em rtod'a a"

: sociledade, de tempos em tempos; acontecem mo

vim.enltos que exigem tomada de posição para
enfrentar a situação.

4. - O Partido Popufar, (Que recente,.
mente realizou lern Jaraguá do Sul a sua
COrlvenção, Itendo ele'ito à, presidência
do dliretório .. munici:pal Décio Raul Piá
�ra, inaugura, bl1êve 'aJ 's:ua sede, na �uai
Josef Piontana.

5. -tJá o Diretório MUFlicipal do Parti
do �ci.al .

...:... POS, reöne-se
-

neSite dia
25, no Ba:ependi, a contar das' 9 horas,
para apreci'ar ,e' decidir' sobre a Consti
tuição do Fundo Partid:ári'o, Filiaçã,o Par
tidária, Eleições' Gerais id!ê 1982 e as

suntos outros de interess'e do" Parti€fó'-
'

Brasi,1 e éxterior.

A estação-coordenadora re

gistrou contactos de cinco pal

ses: de pOrtugal, Itália, Argen
tina, EstadliJs Unidos e Espa
nha. Todos os. Estados brasi:.

leiros mantiveram contactos

participandO do 10. CONTESTr:'
CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL,
seja por 'intermédio da estação-

FA'Ç_A UMA
ASSINATURA

DO
. \�

,6. ",_ A arnecadação dos Únpostos �ede
[ais somou Cr$ 410,53 bilh.ões' nro1'primei
ro trimestre do ano, informou o se�ret!á
rio da R'eceita Fedleral. Em r,elação ao ,

mesmo p�rfodo de 1980, 'ai recei�a,tribu�
�ár,ia cresc,eu 101' 'pQr clent(), .

revelan.do.
�ma queda real, s'e considerada que a

Inflqção foi de 12à por c'ento.

Correio do PovoArtur Mü"'e,r oe�rtamen�le foi o que mais atin-

giu ou fQi atiR.giQ() pelo então :eStado die coisasl
de nossa terra: Acornpantlamos a �W'a luta, des-
de 1919, qUiand'o Ipela prime'ira ve'4 levanitrÓu a

sua voz' 'em prol, de nossa emancipação, hoje
completando 47 anos .. Luta que não foi s6 v.it6-
ria. Muitos' insucessos'marcaram' a nossa aulto- Inomia poHtica administrativa. Sem êonrtl:lr. outras

.

,lutas sustentadas com sacri1ícios de tod�sl as
7. - O IBDF conc,edle'rã ,este ano incen- qualificaçõies, a, algumas die, cunho pes�oal qu�e
�ivos fiscais do, Fundo dei Investime1ntos também ajuda�airn � 'colocl;lr a lenha na �ogU'e,ira,
Setoriais tP,iset), no total die Cr$ 25,8 bi-. da sobrevivência dos líderes.' Nas rodas öle êon-
Ihões, palra '0 reflo'l1estamento de 330.720 '

ve'rsa ainda hOle se lembram .

as atitudes do va-

'Ilelcta�es, em todo o\P'aís, principalmen- lho Amur Müller. � a figUra do lídler, que custa·
.

te Com eucalipto e !pinus. Serão planta-· �p,a,gar,dos 192,9 ,mil hrectar:es! ide eucalipto, (o
qUeJ�pr9'Slenta 58,3 por cel'lto do to�al); É �uase certo. que no próxi!"o di'a .27 die:. a-
93,4· mil hectares' de pinus (28,2 'por bril �mlgos e admiradores estarao co�pare,Cend�
:cemo.) ; 29 5 m,j.J hectanes de trutf�elras "

ao tUlT!ulo do filOSSO fundador, para d Izlelr -

que ên-

(�'�AP()'r, c'�ntp), e � restàrite 'éin- -qutràs' �"fi'e.-os- álücin�nit�s lanc,es inflacionários qu� g.ol�
e�,�encias� I)altiva� �o.mo �lg'8robà, . acá-, p'e�?m Q "C�rr�tIO do' Povo", t:l.a "Pérola do lifiapo- .

91A nJeogr:a, araucál1iä .bambu e lelrva-.ma-f cu tudo val bem.:
t�.

.

,

,.
"

.
'

-'-

- er$ 800,00'-
Ligue pl 72-0091
e... boa leltural

-Coordenadora, das dez esta

çõe�-chàves em Jaraguá do. Sul .

� das quinze espalhadas. pelo
Pars.

.
Loteria.Feder�tpoderá'

homenagear Jguá, em jul�o o trevo eslá a merecer' U_' ábrtg,
Se 'a construção� cabe::

r.ia,ac,ONER, , DER/SC Otl

outro 6rgãG; não ·nos',ocor-.
re saber, ,toda\,li'aJr o fato é
-que. !:lá. a neces�id_ad,ê! da,
cen$trução· 'd'� um abrigo
pará 'Iproteger: o� pássa':'
gleiros oú 'câron�iros (las
intempéri'es. O local inclu
siViei possui eXQelenit� ilu�.
rninação, outro' ponto que'
enfatiza a .' construção de
um' abrigo, como p.r.loritá
ria.

Está se �ómando cada
vez mais 'neoessária, a

construção de um� abrigo,
no trevo da SC-301 com a

BR-101,' fac,e ao .l1úmero
sempre crescente! de pes
soas a espera de conélu
çãO pa:ra lai l1egiã!O. dO' Va
Ie qlo I��ROCU e ou à_Jo'in�
viHe. Atualmente �icam ex-'
postas aC) desàbrj9_o do
solou da cnuva,.Jato mui-'
to comum registrado, com
,fr:e:quêrncia .

Por ocasião' da passa�rrí dos 105 anos de
fündaçáo do ml,lnicípio de Jaraguá do Sul, 25 de
'julho, sábado, a Loteria Federal do 'Bra.iI podá
rá fazer a extr�o daquela data n'eSte Município,
,uma vez estampado nos bilhetes uma visão par
cial da cidade. Neste sentido, a pr6pn"a. Agênda
da Catxa Econ6mica, Federal encaminhou .a' DM
são de Loterias, da' Agêncl81 Regional da, CEF,
em Florianópolfs, solicitação, inclusive posters
da . cidácJe e ofício do exeCutivo, confinnand'o o

.

25 de julho ser a dala oficiat' dai fu�ção de
Jaraguá dó Sul.

. " .

.

.

Nip houve manifestação quanto a poSsIbili-
.

dade .OU "'0 de se fIlzer. a extraçio dai Loterra
Federal àqul, QOm[o já ocorreu em. Florianópoli$,
Joinville, Brusque, Rio cio Sul, Chap'çó' e outras

.
cidades �rinenses, o' que porditrii ocorrer nos

próximos dia$.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO"DO POVO:"'" Jaraguá ido sul-se

Aniversariam hoje-25
'

Andreas Sohmackel Bu-
·
erger, filho- de, ·Irlneu
(Ros�n.e Be8trlz) Buer
ger
tvanltdeKluge
Sr. Aldo Kanzler
S,... l..::.ouren90 TIsso
HOl'ácio-Xav:ier·

AnhreraaJllam dia 18
- 8r. Flávio Behnke
EMra T. Soares
Sr. erwin lirdtnann
Marlete, filha de 'Walter

'

(Edla) Welss· '

Sr. AGI" Reimer
Sr. Valdir Conti ,

Sr. M�rcio Mauro
_
Mar

catte)
Sr. Waldemar Rocha

Dia 27 de abril
S'r. Fidélis Wolt
Sra. Joana Blosféld .

Sra. Udla, esposa do
Sr. Paulo Wunderlich
Sra. Cristina-Sanson
Corrêa' ,

'

Alzira Volkmann
Dia 28 (18 abltt ,<

Sr�. OtrHa, �osa do
Sr. Mário NlcoUnl
Sra. Walty T9màselli '

Sr. Alencar R. Breuer
Sra. Duielnéia Rerner,
em FpoJis

'

Sr.' Ricardo Wendort,
em Rio Cêrro
Clél'io Vivio, f"'ho- de

'

Wilson (Cordl) l3a9gen
tass
Albertina Mari'a Piccoli

.

Neri Lehm.kü�I

Dia 02 de ab114
Jel!�, 'ilha de JUarez

·

(NdllI) Gomes
Dia OI de .PlI
RoeAng;ela, o filha •
Helnz, (Eh,irà) Baumgi:lr
tel

. .

Dia 11 de abril
IKarlan, filho de Erivelto
(N(dla) Glrardf

•

Dia 13·. albiiJ
. Rodrigo, filho de Arlldo

·

(Nllza) Bortolini -

o Servioo de Orientação
Religiosa do ColégiO São
Lura, restªbeltitoimefltJO puja
djr�ão .tá confl.,. aO
Irmão. FreQerico, ienvl,,,do
ao ','Oorr�ioJ'o,Povo" olJm
,primentQ, de feliz�pásçoa,
cujo ,r-eglS'tro �gor� f�e:
,I1lQS. Obrlg�do .

aos �mi
,

' gps do nosso qu�rido 'São
Ljlrs',. '. _

,

..
'_'...., t

._

I

Dla.29 de abril
RQdo!fo �eçk; '�m Jtapp-
cuzlnho

. ,

Sra. Wàlfy, ,�eosa do
Sr. FrancIsco RQncki

'

Sr. 'Erich Schwarz, 'eh-l
·

Rio ��, Luz Vitória
Sr�, pldaiá Vieira, em
JolrwlUe

' .

Sr. Ljnus-Zlmmermann
Sr. Arthu( HOffmànn,' �m
Rio da 'Luz

-

.'
.

Rose Màrgareth Meyer
, Dr. Dietrich Hufenuess-

.

.el:
.

,.. .,

CristiQne, 'filha do Or.
Dietrich ,(Ren�tel ':Iufe-'
nuesaler

"

Sra. RÓ$�Jane Mahnkt'
V:errssimo, em Santos
Sr. Norberto. Stassun
EmmendQQrff.r
Flenncta,M�hler , '

'1

Male:' as
Saudades, ·10

· ,:6arlenhaus:
.

e Pßlo telefol1e 72-1563
JI�"f.n_, ,

, U,,cJ,,,rJ� , '

"
.

Plzzarlallazanhaa
.. �n"l"rl.

GAflTJ!NHAUS -
GetlllLo' Varg.,..841.Dia 30,. ebrtl _ '

Sr. JQAp ,Bilti$�(\:R�db!�
Sra. EII$Bi��h :K$farlna

·

Schmidt, ;em Jaraguazi-
nho
Margar:8th Beyer, em
União dia Vitória-PR
Sr. Nilo TrIMade

· Em qualquer �a,
em qualquer e8taçlo, os
preeentea d. Lanznaater
çaem no gosto'e nô' re-:.
quinte de cada um. Vo
ei aabe,

.

DIa 1.� de 'Maio -,' 'C'
l

S'r. Bertoldo Baumann L li Z n a' s t 8 r'HII4rlq ,41�n� ·'Gnieipej,.
'

,

em Schtoeqer' It " "

Wilm� Bla�l<, ,ern J.vjUe
Sra. HUda B!aumann
GII.beno lulz 'Kle.ln

-

Sr. Fleno Bauer
Sta. Nevla Marta Moret- Calce e vlata-se melhor

t.i I=ckenberg,er, em Curi� nesteC"irIod comi ...."":
.

! tlbä
' -" , .. ,

'

.

.'

_ n ere.
:

' Sr. WUly Por.ih, em ,. Q,u�tro "ojas para me-

.' Rio Cerro II.
. 'lhPr servrr a dIstinta cll-

�

, \ __*_ enteia, duas na Getllilo
" AMenegotti V:erculos Varg'as, uma na Mare-

,lança mais um grupo ,do chal Deodoro, em ,Jara-
Consórcio a Ãlcooí, em guá do Sul e outra na

Consórcio Nacional Volks.; rua 28 de Ago$tP, 2.177
Mlagén,.:J a' !AfóooI, � 'iem 40 (Guaramlr'Jn).
)ne.ses -- orS 10.587,00 CINDEFlELA
�em juros·.·· Entre "êssai a meillaf .Vlo pa....1

Vá correndo. . .

.. ,compraa de vario.

- ETERNIZE O� �ONS MOMENTOS
,... __ � ._. _ ....... _ .... M _�. _.__ .�.� � ... __ �., '. __

Presenteie o'om j61as e as mais finas sugestées
, da RELOJOARIA AVÉNIDA. Marechal

SEMANA DE 25/04 A 01 DE MAIO DE 1981

.

. A(/) ato de',' tranßrni
-

o
• 'J '

,� Rrllll'lru ��as ira
, Bauer e Caclkfa Menegot-
tl aCh'�º�,I, tr�r�'
bouqfJê <fie flores, s�t(ndo
a gi"éhde ämizi1c:re intre
amttas. A çefuna deseja
um� fE}Ii�' g'eMa:Q ao amlso
Sell'Onke, que d!� _ g��r,
.neste ptfrodo, manter ÇQI'l
t.pto�·. periódIQQ$, . çoni' a
imp�ens�, no '$�nt

.

c!iit
�ivulgar o seu tr� ". º
que é mulfo bom... ,

'

--*.:..:
.

..' ,

,-�.
.

Do oe$$O çolaboracfor
Rudelf Hll'$ch�eldI, d� Sio
P{t.ulo, r�el)ernos a. �.
gulnte men�aQem 'ipasç'�I:
"'ho'-n un� IIlJ1er w�rten
F�ilie wue",�çhen mei�
Fr�u und icl1 �ln g�Qn�
-. 08�rf�st. Moege docll
dem chrlstliotum G'ed�l1-
ken. and die Auferstehl,lnQ
un�JI. H�r.rn JE}SI,l� Chris
tus a,",c .in "\lfQI'$t!Jh�o
alle un�lImtr au�nblicI<U
ctuiln W!rt�çhAftlfch� Mi�
r�, InfatiQn undl Arbejf�
IQ$I'keit folgen. Go'tt 'g�be
és".

Na Igreja 'EvEmg'élica Lu
ter!ana, centro, o /énlace

, maifrimo'nial� às 16 horas,
de Nivaldo Goltz e, Alard,e
Pianezer; às 17h - Geral
:d'ö FUmer' e' Ivone Rei
ch�rt'-' eJ 'às 1'7i130min
Adémlr Sieves e Elsl,nltQ.
t'rust. Aos nubentes dI�,-
-fte s4ba�0', ps cump-rlmen
tos.�destejornal,

. com vo

tos d� feli�, e abenç�ada.
.

vida à �:o!s.

J{)ez jqYen�, q�ais so�

bem 'hojle rao altar, selando
em DeUs a união conju.:.
941. Na Matriz' São Sebas
tllo: 16h � Nilo Mf.Ç.nei
,ro e Altair do Na'lclm:ento
S, Inácio 'Formlgarl ,e Iva�

O prefeito sigolf Sch'ün�
. nil' MlodLitskl; às 17t1 -

ke, e:m exercrciQ 'no O8rgo
Valmir Cordeiro e Marçr

�or se$�nta dias, vem im-' Costà', N�I�ival d� Andra

primindo urna. nóv� CrinA.- d� .e Mal:tâ e�atriz Ro�a a,

mlc.a na admil1istraçãQ Ga,dlno Plal"!ezer � Maria
municipal, com,· sensrveis Schne.ld�r; às-17h30mln -

,rYll,Jdanças, ao �u modo AçJ:emir José Balsallelli 'e
de administrar, co",o ��. l\ßàgaUKrause; à$' 18h -
fi' WaJdern.r Juhckes � Ber
r zou nO mprnento '11l que nàrdi8te PánM<>,jn,',' c�s. _1811.-recellia de VIctor .Bauer à. '!�''''' ÇI

-

cQndu�1i do MURiorpio. Os 30mln - Almir Vieira cf,a

,trabalho$ vem Sßimto agili- Rosa e IIse Margot ,Krau
zaclos cf;$ forma objetiva, se; às 20h" Hercmo Mateus

desllurpcratizados, enfim
. zeh e Laura Machado. Na

dif�rentss, mesmo que por' Capela Santo Esteva<>, àß

breye.. perfQQo, _ ,uma� vez
18h.--' ÊUflênlo José Ju- .

.

que _EJauer, ao ,térmll"!'o dq resz�k e _Màrb:me Maria

pf'�o, d�erá ,retomar seLl
' Ersehtng'-

.posto.
-

-

---*"--

NestEt 25 de abril,'_às 18

höras, na igreja Evangéli
ca Lu'tle.rantSl, centro, rece�
berão as bênçãos pelo ju-'
bUeu de ouro de oasamEm
",to, () cu,1 Guamvo (Clar·$.
Bartei) Hensc�el"qy� �si..
de na entr&ru\ (j.9 SQhrile-
der, oncte par váriu déCi)r
,Qj� .-rCf)1J ,�tiYi�adili Jj
g�$ 'ao CQ'l1ércio. N9'
ßj�� 2ij di flbrU' de

}ov. MaI: Deodoro,364 ,1931, n�ceberªm '!;IQ �au..

J --'" d c:lul SC doso
-. p.1$�W FarQim�nd'

.......B,..rBo.J!8..........'II_,..O""'illI_·_._·_
.

...:

' Schlue.n�i!n "� ��nçios
pela uni�o matflmoni�1 �
tloje, agradecidos. est�
�ênçãoJ siriQ r.OQ��aa,
.ao lauQ dos' filhQS, n&�i
e bisneitos. O Sr. GU3MYQ'
(J, também, tio e padrinho
de batismo da eB,posa do
nosso E>lretor, DOna BI'Uw

I

. Chegou,. hera ·eerta
par. wad I�er a�

.

M"ALHAß Jf�A ligY'''ªm
sua coleçlo de verlo' com
descontos inacreditáVeIs pa
ra vooê aprqyeitar JflEl8"'� e

aillda brlm:lils ��peclai!l pAr�
voeê. .

E NÃO I! SÓI
Vá conhecer, a· nOlla e des.
!�lJIbr'�"te' @oIiO�q IrlV!JrrI�
Jarita. Novos modelQs, 110"
vos desenhos,:�óva concep-
ç!o de 'beleza-e-bem 1Jt)sta:.-

. Preços de lançamento e ain-
. (ja. brin�8s Qij,� �Qet. irimle
o seu bom gosto cQm mUlJa

. economia aproveitando ago-
ra as ofertas Jarita.

.

R.odovia SC-301 - km 5, Te-
• !erpne :r2-1ª66.

[ln' :9 e,i. �p QSJ§�m�m:o
' Às�'20 'horas de .ontem,.

Cd p. elar itlvelam !!!§ '�-felra, na c�,a do
filhas: Edeftraud, <;.as�1a

-

DivIno Éspfri'fo Santo, na

com BertolC;tq En�,. (ffl� i(aplt,'..s;IQ �o, o casa- .

cldo); . HU.gard,. ca_da rae.nte dos' joveRs Marla
com Alols �ublltz; Helga, Ellzabete Gonçalves e Ro-

. allUda ÇIDl J'W.fn�1 NIld]: betrtQ Qrolla • ,!At tI!�" '(f,
nca, casada com Nél$On Darcl Manoel (OHlia), el�..

Grainbeck; Erica, c�f:la
. 'Iltta d,. ,,"ulz (Zilda Bello) .

com mo Fagundes' e Ro- Äp6s a cerimOnia rell9lo-
safindie, 'de saudosa me- sa os noivos receberam
mória. ,Treze n$tOs e 5,. os cump"imentes. no J,..ira
bisnetos coroam esses 50 Tênis Club..

.

anos ,de vida conjugal, ...,..;*�
meaalada' .. de 'alegritaa e Na noite déste sábad!O,
tristezas. O casal jubil'.fI, no' Glnésl.o .de ESporte,
que. é iflambém um des ArtuF- MoneF, um shaw de

mals antigos leitores' des- patinação alltrltica cem 0$
te semanário, recspolena- Flocos de Neve de Rio
rão convldadoe nó Viel- dos Cedros, a partir das

ó h' 2ßn. Ingf1e1lsos a Or$ 100
rense, ap· s o rece",}l'Jlel1-

para adultos Q Or$, SO,OO
to etas bênçãQ3 e I� col\.l- . para crIanças ..:a uma pro..

na, inteQipadarnellit�. oum- tnoçAo que vale a "ena
primenta ao casal de. ouro� asslsflr.

('OLUf\li\ ROTÁRIA
.

O grande $conteçjm:entc? parI;!. os RotStry, Çl�b�
de. San�a Ca.;tf1rini, <1:0 Distr:itp' 465, � � XXI Co'n
ferêncla Distrital, que desde p di, 23 vem ien
do realizada em Balneário Oamboriu. b Ro't�ry
Club de Jaraguá do �ul, que .par'tiçipa da CQnfe
r�nçiai com mai3 d!i 15 C�iilb" reuni�-&e

'

esta
semana', .olportunidrade em que foi comel'ltald'o, nQ

vam�nJe, o. trab�ho qlJtr o companheir� l-Quriv{ll
Roth.n�erger ªprQS�ntou ontem sobre a �a�a
çi9. dO$ Tr.,.lh'do,,-, ..�qI._Q, q4e a

briu QS t,,..bl!olho� sobre serviços pr!)fiiSiopai�. O

tra�lho, ont�1l11 foi _ .Iouvado 'em aalne�rio Cam
bo.rlu, pelo S$U conle",da, a1uitfssimo.

Também. PS rot�rl'anos jlrªgua�n$", 4}!TI ·sau
encontro dest� �ana, teceral1l c,ornen1ários $0-
bre a participação do mais ântigo clube de ser

viço .<;I� cid,ad'e. ,na 72a. Convenção Internacional
em'São Plaulo, di� 31 d� maiQ � 03, de junho. A
llnica presença confirmada até ó pres�nte é. a

.

"o pr�sidente Ilda, juntamftnte Gam a su� doma
'�or� Aslhérla. Outros casais ig.uf\Im.enti!. p�rtici
para0, no entanto, a falta de hotéis em São Pau':.
,Ió, já com as suas vagas' praUcament$ lotadas,·

c.
para aq,!ele perrodo vem �Ificu�tªndo a cçmfirma
ção de. novos rotarianos ,e suas respectivas- do-

-

madoras. '

.

.Em Balneário" Gamboriu, neste ,sábado,
-

u'ma
das ativ,tdades

.

m�ls .. Impor'talltes, a panir (fIas."
9�45�rf1; será propóstas, moçõ�s, parece�és', in:
dlcaçoes, resoluções e votações. inclusive cons
tituição da Comissão de Inc:llcação �par.a Go�erna
dor Distrital 1983/84, local da Conferência Distri
tal 1982/83, para os Distritos 465 e 475, este úl
timo, pass�rá Ia vigor�r em 1.0 de julho de 1981,
com a_ simultânea altemção do Distrito 465. À
tarde,

.

na sessão de encerramento <ta -Conferên-
.

cia, às '14h30mln,- palavras de agfadecimenfo dos
. (Glovemadores Indioados, Distrito 465 e Uistrito
'414;, p�ra o ano rotál1io 1982í183.' Palavras dos
Governadores Indicados para os Distritos 465 e
474 ano rotário 1981182. Palavra do representan

o ,t� �o_ Presidente de . R. I: Rolf J. Klarich, compa
nheiro Rodolfo Fenobchi, de Montevidéu, PL O.

�

d1�1 UnlQuay. Às 17h15min o lenoerramenfó ' da
sessão e às 20"horas; Jantar festivo d:e confrater
'nização e outorga de troféus 9 sOt1eio.s:die ·brin
des.

,

'. 'No programa social desta Conferência, pará.
110Je, sábado" manhã",tivre/ às .11'6.� horas ---o; 'chá
pom ;Plesfll.e de- modas. IodoS b.s Itrabalhós des
ta GQnferência ro'téria estão sendo realizadOs rio
Pav�Ih�o ,da Citur, tendo Gome lemai'o"relaciona'"
do pelo Presidente ,de 'R. I. - "Encontremos
Tempo, para S�rvlr".

. Conatrutoro AJ AS Ltdp,,'
Conetru,lo élvll, C�lculo!, Projetos e

Orpmantos.
Rua Walter Mar-quardlt, :496 - Forie 72-1022

\., Jaraguá doo �ul -,SC.�------------�--�---'�
.--- -,

I· ESGela de Dalil�g'.H8 Magoi ExecoUns I-
'

� 'Sctrflçes. Lida. _ _
,_

�

Traduçõe§ e
.

versõeS ,de ingl18, portuguil"
al8f!ll0 i� ..-n�

.

,
.

.' "

"', ..,.")
A_ .. "I_falla - inscriçç;es

.

abertas,
das 8 às 2.2 hera., � 'n.interruptamen�.' inclu$ive
a()� s4P'�Qß, atj o Oleio-dia.,

,
'

,

Galeria Dom Ff'anolsco ........ Sala "14 � Jara
guá do 8ul..80.

'

� J ... _ � r

. II'.I""'•• � 1·••I••a.
.

D�coraçaes 'para'caSamentos -:- De-'
corações para Igrejas·...:.:.; 'Decorações'
p�fa clubes - Arr8JnJ�s para festas .-::!

Plantas, Qrnamentals e Buquês em G:e-
ral� '.

FlORICUltuM IIIIiPERIÂL
'

. .

Ru. Relnoldo R�lÍ. 821 - ..ar.guá do
Silf sc.

_

,

Atençã�: Não t�mos fiUals ;...

ca·rt8z�ráb ,

·

.

'

ChfJ9ol,l a ond\ d� t�r- que �Jleu a'
c�. 1J(q; fnm��e St,ntfY�,I!i<trsfc"óm ...�

�fi lsorl .�
.

Shê11ey Ouvª1 e[h -=-
.

It) I�UMf"'A�,
Versão dublada para o 'Pllblico �r�sileiro, sob

direção de Nélson. Pel"elr� dos Sª,ntos, colorido
censura 18 anos. () ILUM1NADC estará em cal'

taz no CINE JARAGUA, l1�te sábado, às 20
domingo às 16h30min 'e às 20h15min� segunda
terça-tetra àl' 20 hOr!as-;

A SenJap8J .-H.I' ,

Ola 25 � pia do CQntablilsta'
Dia 28 - A��<.I'I�qof : à 'FE6, dª D!vi�ao 14ß

'em Fomoyo, n� II Guvrra Mundlai. .

'

Di� �9 - Otlta Nacional do Jepao.
Ola 30 - Data' N�cional d�� rarses B�:!xos

Data Nllclonal d� �u�cla
.

Ola ·Nacional da Mulh�r
In�u9ur$ção (1854) cfa 'primeira vi'
férrEJa no �II.; ,.

Dia 1.°/5 - Ola do Trabalho.
'

Día da Literatura N.acional.
'."

Homens • segurança
Continuam abertas as Inscrições para o cu,,",

so Treinamento Básico de Guardas, POReiros e
Vigias ...... Homens doe SegU'rançlil, no, Stilnai (fon

. 72-0122) Q na 4$soQlaçAo Com;erclal e Industri'&1
(fone 72-1044). Ter' 'duração de 50 horas, com
carga horária/dia de três horas. Inicia no dia 11
de' maio te !termina a 02 de juriho, "das 17 às 20
horas, die segunl(Jas às sextás-fefras. Será reali
zado nas dapend�nclas do Centro Cite Treinamen
to do Senal de Jaraguá (lo Sul. ' As inscrições
custam Cr$ 3.900,00.

-'.t�·Jf:
E�ramer«o d��C) ,

S(trá encerrada nêSte' ClQmlngo" a Exposição
lCf'e Artes Plá�lcas do ãi'tlsfa gUSjramlren'se Ren��
to C. Maiochl, que expõe seus trabalhos no Cen
tro p� InformaçlSes Turfstlcas' de Járcá9uá do Sul,
promoção da Sociedade de CúJ.tura Artrstioa.
Quem ainda não lil visito,u" podlé'rá

-

vis;ltá-la até
amanhã.

' ,

Comunidade Católica
" Amanhã, dia 26, curso de noivos na Paróquia'
��o SebasfiãQ, com Inrcio às 8 horas e t�rmino
às 17 horas. EMAÚS -. de 30 de àl!>ril a 03 de
maio reaUzar-se-á, em Nereu Ramos, o· curso do
movimento do Emails masculino da 'Diocese de

· Joinville. Es� movimento reali�8J-se sempre qua
,- ,tro Vt_�ês ap' ano, dols movImentos maScúU"OS' él
dois f�mlninos. Na COMUNIDADE S. FRANCIS
CO DE ASSt�, da rUa Joinville,' a comiJriid'àde. !'ni_:
ciou a construção de um 'PàvUhão 'çle festas. Co
mo segunda ,meta, a :�mpliação do ISitual' pavrthão
de celebraç�es, Já pequen� para comwrtar o VÖ"

lume de pessoa$ qu:e .frequenta aquelá comuni�
dade. Na COMUNIDADE_S. LUIZ.GONZAGA. die

Jaraguá Esquerd�, i8I comunidade está fazendo o

,rev:estimfi'nto do pavilhão dê celebrações e· colo
cando o piso. E,stá, com isso, preparando o am-

'

biente para a festa do padroeiro, dia 20'e 21 de
junho, quando será entronizada 181 imagem de São
Luiz Gonzaga. E a COMUNIDADE S. JUDAS TA
DEU está se Ipreparando para iniciar os traba
lhos �a construção da sua jgte�a. Sérá rormada
uma comissão �E;) constrúção pára opinar sob're
detalhes da p,anta qUCi! está sendo projetada e

cI� maneirA d� conseguir os 'meios p'àra execu

tar Õ m�is ráplçJo posarv.el a construção da-Igre-
ja de �äp Juda. T.dau. ", '

,.,*

Cornunlda. �Hca'
. Nest� d_prn!ngo, denominad'o QuasimodOge
niti (expressão latin'a), cu!t.os na ' Igreja Evangéli
ca,. às 8 )loras 18m aremãQ ,ê!, 19 horas em por-

· tugu.s. De 1.0 (seXta-feirfl) a 03 die maio, R,etiro
e Campeonato Distrital da Juven'tud� Evangélica,
em Jaraguá d� StJl! A tr.dlclonal' Festa -die 'Maio,
da Comunidade Evangél�ca,' será este ano nos·

dias 16 e 17 de maIo. .'. ,'_
,

CO'Dstt:qtora. Seria,. ,'�Ltda.
CONSTRuÇAO CML, �ca�HARI� I!

�OMaRCIQ : QE�M'A,...I�[- ",
. DE CONSTRU9A�.

Rua joAo Plcom, 94 � Edlf.,.eatIQs Spêzl�'
Telefone: 72..Q214

.

JARAGUAi DO SUL'
�

aTA. CATARINA__
-

e �5. _ _

� CAJIR09.IAS HÇ
.. 1_ .• ,._

,

Hornburg Indústria --de
;Carrtoçanias ' " 8IinÔada's.

"

Ltda.
�CARR()ÇARIAS
aliNDADAS E
AEÍERTÀS - CASAS-
-ft.BQOUJS, -
ESQU4PRIM E .

"MJI� ,

J A�. Ma': q"r:=���O SOL __T:���nà: 72-01M
. .' ..... ",' '> •.i' . O'".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Proclamas ,de' Casal,elto
Áurea'MOller Grubba, Oficiai do Regi�tro Civil do

1.0 Distrito �á Comarca de Jarag�á do Sul, Estado de
santa Catarma, Brasil. _

,

Faz saber que compareceram em cartörlo, exlbln
do os documentos exigidos pela Lei, a fim de se h�bl.
ntare� para casar:

.

'.
• '. _.: -. -

-

tnto, -filho oe Leopoldo
_ r:dimal.11.91� de 14.04.1981 Sardagna eLuela Pauli
Geraldo Sa/l1d1agNi e '. S,rdagna. Ela, brasileira,
Ooralide! Gregolewllls:ch " so�teira, indl!Jstriária, natu-
Ele, brasileiro; s9,lteiro,

.

ral de JI8Jraguá do Sul, do-
ilildl:lstriário� natural de. miciliadla e residente em

_ Massal'anduba, neste Esta- Joaquim Francisco d�
do, dor:r:fi'ciliadlo e resielen': Paula, nieste distrito, tilha

te em VUa Lenzi, neste dis de Leopoldo Gre9_olewi�

tseR, . ,e :Uui'emS" Kar::asáck
Grego,lewrtsch.

.

Edital �1.9194de �4J)4.1981
Décio 'Tadeu Peireira Lima
e Marlene Tomaeelll .

EI,e, ,.br.asileiro, solteiro,
funcionár.io público, natu
ral de Jaraguá do Sul, do
miciliado e residiEmte na

Rua M�rechal Floriano
Peixoto, nesta cidlad�,Jilho
de Justino p,etr,ejra Lima e

de Belga Heidorn pereir:liJ_
Llrna. Ela, brasllelra, sol

teira, auxiliar de escritório,
natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliada

Manoel f. da Costa'S.I. · [llIéldO I II�DIIlií
ÓGCMF 84.431 ..816/0001-60

Rua Um 8/n.o" - Bairro João Pessoa - Jerasuã do SI!II-SC

RELATÓRIO PA mRETORIA - sennores Acioni�tas - COm prazer apresen
tamos-lhes nossas Demonstrações Finar.tcei.ras, corsespondentés ao exercício

sociar' encerrado em 31.12.;1980. Ao seu lntelro dispor para quaisquer es

clarecimel1'tos, flrmamo-nos mui atenciosamente. Jaraguâ .do Sul (SC), 06 de

abril de 1981. A DIRETORIA.
"

'

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO -'E,M 31 DE .DE�EMBRO DE 1980
CO'MPARADO COM O EXERCfCIO IMEDiATAMENTE ANTERI'OR

AT IVO
31.12:80
5.�43 .297,46

31.12.79
2.086.612,56CIRCULANTE'

Bens numerários e depósitos
Banc�rios a vlste 177 . 525,n- : 125.400,88
listoques 4.983.982,24 1 .959.370,20 .

outrQs ·créditos 181.789,51 1 :841,48
PERMANENTE 3.531 .936;58. 2,188.429,49

Inve'stimentos 158.445,24 42.864,45
ImObilizações técnicas 3.373.491,34 2.145:565;04

TOTAl no AtIVO
, _...;8�· 87...;5;..,234,.;.:0_4 4_.2_7_5_.0_4_2,_05

PASSIVO
ClmCULANTE

. "

4.057.216,62 1.547.ª94,16
�=�

-

2-.055.155,46 853.131,57
,

922.336,03 66.399,50
312.462,,00 13; 536,25
767.263,13 594.326,84

4.818.017,42, 2.727.647,89
-�-2. 700.000,00 2.000.000,00

1.747.971,43-
.

-390.293,51
49. 2048,08 � 24.864,84
320.797,,91 312.489,54

........ '

__8_._8_75_._23_4..,�0_4..,-__4_._2_75_'"",,04_2_,0_5

Fa rneced'ores
,

Institaições .Finance'iras
-

Provisões'
Outras' exigibilidádes

PATRIMONIO UQUIDO
Capital

. Reserva� de Cgpital
Reservas die Lucros
Lucros A�umulados .

TOTAL 00 PASSJYO

31.12.80 31.12.79.
Saldo no in�cio do perfodo ... . . . . . . . 312.489,54 245.885,11
Cor. Monet. 'do saldo inicial. "....... 94.89_:8_:_,7_4 -5_1-. .._91--,9,--;3�4
Saldo ajustad:ó ,e corrigido .•... _

- _.

-407.388:28 297.804,45,
Lucro do Éxercfció :.:- i .'. 235.167,63 3�8:936,35

-

Destinaçõ'ß$ durante O' exercrcio:
.

Parcel-a inêor:poradla ao capital,. .. ... 31€1.000,00. ·297 .sQ:4:,45,
Destihaçõ�s propóstas a AGO:
Reserva Legal .. '. " ...... " .. . .. .. .. 11.758,00 16.446,81
Saldo no fim· do perrodo 320.797,91 312.489,54

DEMONSTRAÇAO DO RESU,LTADO DO EXERCICIO

31.12.80 31.12.79

RENDA OPERACIONAL'BRUTA 24.296.886,02 8.654.289,39

DEDUÇõES DE VENDAS 1 .485.266,02
.

480.486,02

RENDA OPERACIONAL UQUIDA 22.811 .620,00 8.173.803,37

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 16.034.723,54 5. 620-:-õóà:fo
LUCRO BRUTO 6.776-;896,46 2:553 -.795,27
GASTOl? GERAIS 5.035.575,88 2.11.8.81,8,56

Propaganda: e publ.i9idade
'

20. e30,00 20.869,36 .

Despesas - gerais" ,

4. 807 . 909,75 2.033.641-,06
Impostos e taxas 25.605,10' 17.,070,88-
Despesas Finanoe·iras ·181.431,03 47.237,26

IDEPRECIAÇõES E AMORTIZ�çõES. 813.834,37 263.Q57,70
lUCRO OpERACIONAL .

.

927 . 486,21
.

171.919,01
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 23.145,23 20.172,71'

. COR. MONETÁRIA DO BALANÇO (403.001,81) _101.359,16
REVERSÃO DE PROVISõES � 49.021,72
LUCRO liQUIDO ANTES DO IR 547.629;63 342.472,60
.PROVISÃO PIIMP. DE RENDA -312.462,00 13.536,25
-LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 235.167,63 32&.936,35
Beserva Legal 11 .758,00 16.446,81
Saldo 8i disposição da AGCJ 223. 409.,�3 312.489,5,4,",-

DEMONSTRAçAO DAS -ORIGENS ,E APLlCAÇOES DE RECURSOS'
.'

,

31.12.-80 31�12.79

·328.936,35
415.762,75

ORIGENS DE RECURSOS
- Lucro Hquido do

-

exe.rcrcio
Depreciações ,

R:ealizações e contribuições 'pata
'reservas de capital 1 .769.571,62

A�LlCAÇÕES DE RECURSOS 3.064.314,09
Acréscimos dI() -Ativo -permanente 2.317.451,65
Aumento do Capital Circulan�e 746.862,44'

-�-

� ·3�064.314;09
. DEMONS'rR�ÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE

- 320.797,91
913.944,56

.

/"
\

1 .234.801,55 '

1. 919.506,65
. 1.022.027,68

957.478,97
1 .979.506,65

3:1.12'.78
., '31.12; 79

731.318,3.3 2.086.612,56
1.149.518,90' . 1.547.394,16
418.260,57 539.218,40 .

31.12.79 31.1'2.80-'
2.086.612,56 5.343.291,46
1-.547.394,16 4.057.216,62
539.218,40 1 .286.080,84 .

� JOÀO LúCIO DA COSTA
Dir. SUpeliintendente - CPF �.o 005.720. 9�9-87

.' < 'IVAU)0. SACHT. ' ,-
te CRCIsC 396'a.-- ê8F til.o '019.637.599::15

Variação
1 .355.294,23
397.81,5,26
957.478,97

3.256.684,90
2.509. 822,46
746.�62,44

Ativo circulant�
;Passivo circlJl-ante
Càpitál crrc. líquido

�tivo circulante :
Pas�ivo cireulanite
'Capital circo liqt,lid,o.

""e resi'dlente tIa Rua P:a:dre
Albeno Jacobs, nesta cl
dade, filha de liberato To-

.

maselli e ltelvína Guesser
Tomaselli.

'

EdUa111.920 de 14.04.1981
Mário Vendetino Ranghet"
ti e Roseli BefaUng

Ele, bräsllelro, solteiro,
eletrotécnico, naft.ul"al de,
Luís Alves, neste Estado,
domlcülado e residente em

Ilha dia Figueira, neslte dls
trlto, filho, die Marculino
Ranghetti e de Amella Pel�
lis. 'Ela, brasileira, solteira,
servente, natural oe Jara

guá do Sul, domiciHada e

residente em Ilha da Fi
güeira, neste distrito, filtla
de Adalberto Behling_ e Ol
ga Fodli �,ehling.

-

Edli1a111.921 de 14.04.1981
Arilcfo João Adam e

Val'l8ile Millesbe!im
Ele, brasileiro, solteiro,

lndustrlárfo, natural de: Cô-
. rupá, neste Es1ado, doml
êiHadlo e residente em Vi
la Lenzi, neste .distrito, fi
lho-de Alvhl Waldemar A
dam ie Maria Nicofuzzi A�
dam. Ela" brasllelra, sottet

.

ra, costurelra, nlatur_al de
Luís Alves, neste Estado,
domiciliada e residente em

Vila Lenzi,
.

neste distrito,
filha: de Ervlno Osvaldlo
Hilleshein e Lourêes Sch
mitz Hilleshein.
EditaI11.922 de 14.04.1981
Tarcisio Koche'

.

Leo·n.ji·Alves.Teodoro
EI.e, brasileiro, solteiro;_

torn�iro, natural d'e Massa
randuba, n'eSte Estado, do
miciliado e residente em

Vila Lenzi, neste . distrito,
filho die Agostinho Koch e

Mathilde Koch. Ela, brasi
leira, solteir:a, do lar, natu-
ral de Rio Negro, Paraná,
domi'c'i,Hado e residente em

Vila Lenii, neStie distrito,
filha de' Marcelino Alves
Teodoro e' Licia Ru'thes
Teodoro.
Edita111.923 de 14;04.1981,

.

Waldeimar MueUer e _

Ger.lrudes l.óubavslk,y �

Ele, brasileiro, sol�eiro,
padeiro, natural. de Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua João Pic�
coli, nesta cidade, filho.de
Inês Muell.er. Elia, .brasilei
r.a, solteira, cozinheira, na
Itural de Massarànd,uba,
neste Estadia, domi-cHiada
e 'l'Iesidiente na Rua Reinal
do Rau, hesta cidadeJ filha
de José Loubavsky e Cilly

, Loubavsky.
Ediíta111.924 de 15.04.1981 -

Nelson 'Balkeir ê
.na Maria .Jahn

Ele, brasifieiro, solteiro,

Estado de 'Santa 'Oàitarioa
. PREFE,ITURA MÚNICIPAL DE' JARAGUÁ DO SUL

.

DECRETO N.o 647/81
Suplemenfa dotação do Or9amento VigéDte.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal-de JaÍtaguá do Sul, Estado

die Santa Catarina, no use e .exerolcío de suas atribuiç'ões, com base na Lei
Municipal N.o 814/81 de 30 de março de 1981; ,

.

. DECRETA:
.

. Art. 1.0 - Fica'aberto um crédito supllementar na ímpertâncla de
Cr$ 4.030.820,43 (Quatro milhões e trinta mil, oltocentos e vínte cruzeíros 'e

. quarenta et três centavos), para refo'liço do progl'1ama e verba abaixo discrimi-
nado, constantes do orçamenfo vigente, a saber:

.

0600 -' DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAMO
0601 - Djyisão die Obras

'

0601.16915751:015 - Constr. e restauração-de pontes e bueiros.
.

.

4.1·1·0 - Obras e Instalações ' ; ; Cr$ 4.030.�20,43
. Art. 2.° - Os; recursos para cobertura decorrentes da presen

fe supíementação, 'correrão por conta da anulação parcial da seguinte dota
ção:

.

Anexo I - Quadro A
060-1 .- DIVISÃO DE OBRAS
0601.16885311.010 - Pavimentação de Rodovias .........• Cr$ 4.030.820,43

-

A_o II - Quadro A
0601 .- DIVISÃO DE OBRAS

-

0601.1688531'1.010 - 4.1.:1.0 - Obras e Instalações Cr$ 4.030:820,43
Af"t. 3.° - Este Decreto entrará ·em vigor na data de sua publi

cação, revogadas as dlsposlções em contrário,
.P,aJlácio da Pr:efeitura Muni cipal de Jaraguá do Sul, aos 14 dlas

do mês. de abril de 1981.
.

VICTOR �J\UER ....:... Prefeito' Municipal
,

_

O presente Decreto' foi regi·sfradlO e publicado nesta Diretoria de
Expediente, Educação ,e Assistência Social, aos 14 dias do, mês de abri,111981.

ASTRIT K. SCHMAUCH, - Dil'letor.a
.

operário, natural de Apiú:'
na, neste Estado, domici
liado e residente em Ilha
,da Figueirâ, neste d'fstrito;
filho de Amarilio Balker e

Cecilia "'ere,ira dos -San
tos. -Ela, brasUeira, sol\tei
ta, costureira, natural de
Guaramlrim, nieste Estado,
domicililada e resid:enlte em

Ilha da Figueira, neste,dis-
-t,ri'lo, filha de Carlos Fre

. dieri.co Jahn e Lony !=ngel
mann Jahn.

EditaI1'1.925 die 15.04.1,981
João Mendes Monleira: e
Dalva Marina Pedroso
Ele, brasileiro, soVteiro,

o'perãrlo, natural dI9 -Não
me Toque, Rio -Grande do·
Sul, domicinaiCfo e residen-

.

te em Vila Lenzi, nieste dis
trito, filho de Pedro Men
des Momeiro.e Jurema de·

Oamªrgo Monteiro. Ela,
,

brasileira, solteira, do lar;
natural de RQlâiridia, Para
raná, domi'c:mada e resi
dente em Vna Lenzi,' neste
diStrito, filha de G,eronimo
"'edroso Ie Anesia dos
Santos PiedrosQ.

-
.

Se alguém sauber die ral- '

gum impedlimen'to, acuse
-o para os fins legais.

A OFICIAL

,J·Yizo de Dir1e1ito dai Comarca de Jaraguâ do Sul.
. .

EDITAL,DE LEILÃO'
.' .

o _Doutor Hamm.on �linio Alves, Juiz de C'ireito da Comar-

'Ca de Jaraguá do Sui, Estado de' Santa, Catarina, na for-
. )

ma da Lei, etc .• _.
FAZ SABER (em resumo, art. 667 ,do ,CPC) o séguinte:

. Venda em 1.0 leilão: Dia 20.-05.81, às lO horas, Venda em

'2.0 leilã?': dia 1.° de junho de 1981, às la-horas, por quem
ma'is der e mator lanCê ,ofer_ecer._ LOCAL: Edif!cio t;lo Fórum

· desta Comarca. Execução� N.o ,7.658. Exequente: ANGELO

PRADJ. Executado: JOS� MENEL. Bens a serem leiloados:

10.) Uma máquina de costura ind'ustfial, maréa Columbia,
c'ompleta, com mes� e 'estante e motor elétrico, n.o •.....

Ü-3010A5, modelo costura reta, usada, avaliada em ••..•.•

Cr$ 30.000,00; 2.0) Uma máquina. de .costura
.

industrial,
·

lillaFQs Columbia, com'pleta" mesa, 'éstante e motor elétrico,
n.o U-302096" usada, ävaliada em Cr$. ao. 000,00;

.

30.) Uma

I
máquina de costura indústrial, marea_ Refrey, completa, me-

• sa,o estante e _ motor elét�ico, n.o

.

4007�47" modele costura
reta, usada, avaliada em Cr$ 30.000,00; 40.1' Uma máquina
de costura industrial, marcá Refrey,. completa, mesa', estan-
te e motÇlr elétrico, n.o 4'005751, modelo costura reta; usa-

-

da, que foi avaliada_em Cr$ ao.OQQ,OO; 50.) Uma máquina
de costura 'industrial, marca Refrey, compl.eta, mesa;' estaFl
te e motor elétrico n.Ó 4007571, r:nodelo, costura reta', usa

'da, avaliada em Cr$ 30.000,00; 60.) lIma mAquina de �os�
tura i'nßustrial; mà�éa .Refr.ey� completa,

.

niesa, e$ta'r:lte e

motor elétrlco, R. o 4005923, modelo- 'costuFa reta,
,-

usada,
avaliada ein. Cr$ 30.000,00; 70.) Uma m4qulna de cóstura

·

industrial, maroa Juki ..... completa, m�a, estante e motor elé
trico, 0.0 227/215�2, usada, para costura reta, avaliada em

- 'Cr$ 30;000,(:)0; 8.0) Uma máquina de costura industrial,
marca Paff, completa, mesa, estante e motor elétrico n;_. o
24/5(')50, modelo costur,a

_

reta, usada, 'avaliada" em Cr$ ••••

ao. 000,00. e 9.0) !Jma máquina de oostura industrial,
-

marca

Paff, e�mpleta,
.

mesa" es�anle e motor elétrico, n.o 30/3875-
modelo costura. reta, usada �"aiiada em Cr$ 30.pOO,�. Nos
autos não consta qualquer --ônus- ou. r�urso peRElente. Da

do e passado nesta cidade Ele Jaragtiã do Sul, aos' dezes-
.

sefe dias .do mês d� março do i'"Q de mH' I'IOveeentos e

Eu, Adolpho Ma!JffJd, Escriyão" o.

HÄMILTON' pLlNíO ALVES

Juizo de Direrb da Comarca ae Jara9Uã do. Sul,

EDITAL DE CITA�AO

O' Doutor Hamilton Plih:io Alve�, Juiz de Direito da Comar

ca de, Jaraguá do Sul, Estado de Santa' datariAS, Fia for�
.

ma da Lei, etc; ..
, FAZ_ SABER aos qu� o presente 'edital de .cita,ção virem .'

·

ou dele conhecimento tiverem e interEl.ss�r P9SS�, com o

pra�o de trinta (30)
�

di·as,· que - 'por parte" dá
FRANCISCO PAULO KAESEMODEL, através de

-

seu bas

tante PrQcurador, advógado dr. Jorge Pinheiro, ·Ihe foi �iri�
gida a. petição inicial do teor se_guinte: Exmo. Sr. Dr. j�iz
de Direito da Vara Civel da Comarca de Jaraguá do Sul ..

'

Francisco Paulo 'Kaesemodel, brasileiro,' casado, industriaí,
aposentado, resi�ent� e domiciliado à Av� MS:uro Ramos, n .

1'25, ·apto. S01 - Edif. Veneza - Fpolls, SC., . CPF .....

005679439-91, ppr çeu .procurador i,nfra-asslnarlo Dr,' Jorge
Pinheiro, advogado, insc�ito na OA�-SC sot> n., _2258, (ins
trumento de proçuração - anexo) vem, respeitosament�, a

presença de V, Exa. p�opor Ação .de E�ecu�ão por quan�
tia certa contra o devedor �olvente na pessoa de �OÃO DE

l:IMA:. brasileiro,. publicitário, casa(lo, residente e dOOlicil'ia

do à Rua Antônio C. Ferreira, �95 em Jaraguá 'do Súl-SC,
qPF 006.515.759-15 pelas r;azôes seguintes: -1) O Au�or é
credor de João de lima dá importAncia de Cr$ 500.000,00

(quinhentos: mil 'cruZeiros) representados pela anex� Notá
Pro'mfssória de emissÃo deste, em 11 'de Julho de 1 !:}80, ve!'!
cida em' 11 de setembro ele' 1980, e que constitue titulo e

xecutivo extra-jud.icial, con,forme art... 585, I do CPC. 2) Já
decorridosmais de 60 dias do vencimentÇl do titulo t:1' deve-

'dor _vem protel!lndo o resgate de sua dfvic;la. 3) Exauridos·
. os meios -persuasórios e em virtude de saber o :Autor que'
"0 devedor tem' recursos para saldar seu débito, embora es

teJa se furtando de fazê-lo, vem o Autor REQUERER 8! V.

Exa.: a)'�, citaç�o do devedor para, no pra?:o de 24 h�ras,
pagar ou nomear. bens à penhora'; b) que, se o devédot não

'

pagar, nem fizer nomeação válida, o oficial de justiça pe

nhore-lhe tantos bens quantos bastern para 'o pagamento
do prinCipal,' j�ros, cu�tas e honorários advocatfcios; -c) que

·

recaindo a penhora em ,bens imáveis ou d]reito r,eal, se.ja
também intimada 'a' n{ulher do devedor; d) que, não sendo

eritbargada a execução, ou sendo rejeitados os 'embàrgos�
·

rE.c(�b·dos com efeito suspensivo, seja- nomeado tim dos

peritos para esHmar os bens peni;)orados, _se ,não. houve�,
!la comarca, avaliador judicial; e) que o Devedor seja cita

do fgr!;! qe hqra, sábados, e domingo,s Pfll"a ·os ulteriores

termos da .presente àção que öeverá ser',prOCEflilSàdâ e, _a
_final, julgàd� procedeFlte, com ;á condenação do Réu ao -

pagamento da quantia acima, juros vin.cendos, honorários

de Advogado e custas. Para -prova, requer: perícia, depoi
m�ntõ �sso�1 do -:Réu� sob' pena de. confesso a inquirição
de te�temunhas. Óá�se a causa o valor 'de Cr$ 500.000,00 ..
Termos em, que E. Deferimento. Florianpolis, 18 de novem-,

bro de 1980.
'

(as) Jorge Pinheiro"":" OAB �.o 2258. DES

-PACHé; EXARAÓO à 'FL.:S. '21: J-SE. CITE-SE O DEVEDOR

POR EDITAl COM O PRA2:0 DE 3@ pl.4:S; SOB O REGIME

DO ARr. 654 DO CPC. (as)'HAMILTON PUNIO ALVES -

I
/

, .

Juiz de Direito. JS. 31.3.81. Em virtude do que fO'i, expe-

dido o preSente e�lital, pela qual cita o
.
executad0_ J,OÃO

DE. LIMA, atualmente em lugar incerto e desconhecido, pôr

toeio tonteúdo da petição in.icial 'e éleSpacl'lO devidamei:l·te

transcritos Íile�te edital e 'de c'lúe teFa'o prazo a que se ré-
, '

fere ':"0 art. 652 do CPC, convertenda-s� o aF,resto em pe'"
, .

nhora 'em caso do nãa pagamento e qUe serão tidos ,como,

verdadeiros os fatos alegados 'pelo exequen!e., E, para 'que

chegue ao conhecimehto de, todos iri,teressaEios e 'em es�

'Jilecial ao exeOl;ltado, foi expedidO o presente adi,tal Ele cita�

ção, que será afixa'do nQ local de' c,?stume, _às-· portas d�
Forlilm e publicado na .forma da lei. Dadó e -passado nesta

cidade de Jaraguá do Sul, aos três dias do mês de abFil'

do ano de mil novecentos e oitenta e um. Eu,
.

Adc:>lp!J.o
Mahfud,. Escrivão, o subscrevi.

tlAMILTON PLINIO. AL\lEª

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.

GORREIO �O POVO - Jaraguá do Sul _ SC

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Barão de ltapocu

HÁ 30 ANOS
- Pe,lo primeiro secretário, Emrtio da Silva,assinava "Oonvecaçãc", de ördem do sr. PIlesi

dente, pará o cornparecímento dos aasoelados da
Associação Rural de Jal1a.guá do Sul, para uma
Assembléia Ger:al Extraordinária, a reallzar-se no
dia 21' de maio, às '10 horas, para á eleição de
cargos vl8JQos e festelos do "Ola do Colono".
,- França Vosqerau, Tes'oureiro ,da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, dlvulgava'edital, de
ordem do sr. Pr.efei10 Municipal, lembrando que
o mês de abril era pana arrecadação em Jara
guê do Sul e na Intendência de Corupá, 'o im-

, posto' pr�d,ia', relativo ao 1.0 semestre, e taxa de
remoção' de lixo, no Prlmeíro Distrito.
- Artur Müller, Prefeito' Municipal de Jara

guá do Sul, assinava decreto n.o 21, cujo artigo
primeiro tinha a seguinte redação.vArt. 1. -Os
funcionários municipais, inclusive o Prefeito a In
tendente exator, quando em viagem a eervlço ou
comissão, föra da séde da respectiva repartlção,
terão direit� as seguites diárias, além da respec
tiva condução: Prefeito Municipal, crS 50,00:

, Func. padrão MaZ a Intend. crS 40,00 e Ou
tros funcionários, Cr$ 30,00.
- D:esportistas! Assistam hoje (22.4.51) no

campo do Baependi: Faixa Azul x lplranqa às 14
horas, e Rádlo-lmprensa x Bancários, às 16,00h,
em benefrcio a "Campanha Laureano" .

- Eugênio Vioror Schm6ckel, Diretor Social,
em nome do Clube Atlético _ Baependi, convidava
os sócios e exmas. fammas do bAB Ie do Clube
Aimoré, para e grande festa do Tiro de Re'i
(Schuetzenfest), a realizar-se no dia 13 de maio,
que culminará com grandioso baile, abrilhantado
pelo renomado Jazz Rio Negrinho.

••• HÁ 25 ANOS
- Prellandc no IeStádio da ruBI Duque de

Caxias, na cid;ade de Joinville, em prossegui
mento ao campeonato estadual, a equipei do C.A.
Baependl, mesmo sendb derrotada pela contag'em
mrnima, demonstrou a muitos o valor e a fibra
do futebol pratioado em' Jaraguá do Sul, isto
mercê de uma atuação, simpf;esmente notávél d�
seus valentes defensores, que não se' intimidan
�o com o cai:taz qUe ostenta o quadro caxi,ense..
entrou, em campo ,e durante os noventa minutos
jogou de igual para igual com a famosa esquadra alvi-negra. A'equipe do C.A. Baependi, que
por pouco, lã mesmo lem JOinviUe, não consegue
cortar a asa do famoso pinguim: Gaulke, Piaze:ra
e OctacrJro; T�anto, Walter e Schwerdtner; Cha
déco, Guida, J'orge, Turrbio EI Eliz,ardo.

:....:.. Notfciava a im'pl1ensa:' "Diante l

das perse
guições que lhe move o sr. Pref. Munici:pãl, p:e

, diu exoneração do. cargo de Professor d� I:duca�
ção Ffsica, o sr," Adolfo Hermann Schulze, que

. vinha já há longos anos exercendo I9Sse cargo.
0.- sr. Schulze, que por força de ,lei era lam,öém.
o professor de leducação trsieS. dos clubes es

portivos e de_ ginástica do Clube A. Baependi,
era pessoa grandeme,nte :estimada no nosso meio
social, onde era a principal figura-nas festas so
ciais e de caridade �
,- Começavam os' pl1eparativos para a festa,

do "Di'BI do Colono". Dezenas dei firmas concon
riam com prêmios para a tradicional rifa da As
sociação Rural, que naquel:e ano brindava seus

compradores com dois' valiosos donativos, duas
terneriras de raça, ofe'recidas :pel'o Governador
Jorge .Lacerda e Secretário da Agricultura, sr.
Mário Bruzza. A Indústrias' Reunidas. faria, no'
di,a da 'exposição, uma demonstração do p'laAtio
e defesa de árvores crtricas.
- A Sociedé;lde Boliche C,luba Marabá, em

sua séde social,à rua BÊmjamin Constant (atual
rua Joinville) realizava uma gnande Festa der Bo
Ião, com inrcio às 8,30 horas e encerramento às
17,30. No segundo dia prosseguiam as dis'putas
de premios, tais corno: 1 porco do mato; 1 pa-_
ca; 1 perú; 1 fierro elé�rico e 1 quadró.

... HA 10 ANOS
.- O mês de abril marcava a visita informal

da oficialidade do 13.0 Batalhão de Caça�ores,
de Joinville à ,J�raguá do Sul. A finalidade da
visita, aliás, ,há tempo p"ogramada �inha por es

copo o lestrei�amento dos laços de amizadie enfre
os componentes daquela: guarnição militar e o
governo municipal, transponde as barreiras por
ventl:l"a existentes I6lntre militares e civis. A visi
,ta constou de tradicional cascud'ada, servida no

'Itajata Tênis, Clube, que contou com a Ipresença
do Pl1efeito Municipal, sr. Hans Gerhard! Mayer e

Sra.; do MM.o Juiz de Direito, dr. Milton Cunha.;
do Vice-Prefeito Eugênio V. Schmõckel ,e sra.;
do Vice-Presidente da Câimara: Municipal, Verea
dor Haroldo Ristow, dos pr.esidentes do L1ons,
do Rotary, da Associa:ção Comercial e Indu�trial,
do Encarr.egado do Sesi, do dir. Raimundo Em
melndoerfer e sra., do dr. Guido Fischer e sna,.
e do dr. Elisaldo Leutprechet; do Ten. Cél. Mir
ton. Soares (Almalr) die Meirelles, Comandante
do 13.0 B,C.; Major Osmar (Ruth) Jacobsenl
SUb-Comandante; Major Aramls (Conceição) Pa�
retta Duro; Major médioo Tàdleu (NoeIi) Brenny;
Ten. Amandos '(Asta) Baechtold e Ten:. José 'l;3a·
hia e Senhora.'

,

ESTA COLUNA � -PATROCINADA POR

"Ind-dstrias Reunidas 'Jguá S.A.

o,�,�,-,=�='"-O ..
, ,con enlrados

pl· aUmento,s
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'Banco do 'Brasil desburocratizCl' ö" Pàsep
o Banco do Brasil, ado

ministrador do Progl1ama
de Formação do Patrimô
nio do SerVidor Público -
Pasep, buscando desbu
rocratizar e racionalizar os
sewlços ligados a esse

.

programa, criou em Brasr-
lia a centl'la:1 tel;efônica de

atendimentos do Pasep,
que atende pelo telefone
(061) 212.-1212,. das 8 às

'

12 e das 14 às 181:1, nos
dias úteis. A medida 'ob-

, jetiva, além - de faclllter a

prestação de informações
aos p/Blrtici'pantes dó Pa
sep, possibilitando as an-

"Terraplenagem Vargas
- de lido Domingos Vargas -

SERViÇOS' COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

I'

-E-

, Tubos' Santa Helena
I, TUBOS E ARTEFATOS -DE CONCRETO

EM GERAL
Rua Jolnvllle, 1016 ..... Fone: 72..1101

JARAGOA DO SUL -::--' 'Santa Catarina

IMOBILIÁRIA

SANTAMARIALtda.

Compra - Venda e Ac1mlDlStraçllo de Imóveis

Crecl N.0418-J

COMPRAMOS
Melhor preço
VENDEMOS
Qualidade'

ADMINISTRAMOS'
Confiança
ALUGAMOS
Tranquilidade

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS IMOVÉIS.
Rua Waldemlro Mazurechen, 42 - Fones 72-1342 e
72-1101' - JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

"

AN' A R ES,
II,

Prem'oldados - de CODcreto ,Lida.
Maior segu..ançá na cobertura da ... caa. .

.

,

Fone: 72-0819
Defronte a Casa Comerciai de Waldemar Rau'

li
"

tidades de todo o Pars
vinculadas a esse Progra
ma o acesso aos eselare-.
cimentos que, não pude
rem ser obtidos direta
mente nas Agências do
Banco.
Após um' período expe-

'rirrren�al, 'em quer esteve a

disposição apenas das
Agências do , Banco, com
excelentes resultados, a

central passa a atender
também aos demais ele
mentos ligados ao Prognaf
ma, prestando eselareci
mentos sobre todos os as
suntos ligados ao Progra
ma, orientando procedi
mentos 91 soluciónando
imediatamente os casos

que possam ser resolvldcs
mediante sim'ples consul-
tBl telefônica.

'

As consultas que não
puderem ter pronto aten
dimento serão anotadas e

respondidas posterlor
mente; através de corres

pondência. Atualmente, e
xlstem cerca de cinco mi
lhões de participantes ca
dastrados no Pasep, sen
do que quatro mrlhõe:S m0-

vimentam as contas regu-
larmente.

'

Plantio de café
PreZiado I'eitor, o café é

um produto que pouco va

lor nutritivo contém, mas
e maioria dlaspessoas tem
por hábito tomá-Jo.

'

'.t um predluto que' é fá
cil de cultivar e preparar e
que podem'os comp�ar
lpronte.

Mas é de seu conheci
mento que' comprado cus·
ta muito caro e a medida
que os outros produtos
vão :aumentando, o preço
do café também aunú·nta.
Visando a economia do

rr,éstica, a ACARESC está
Introdluzindo nos Munter
pios o plantio die café.
A, variedade recomenda

ça é o caturra (porte bal
ro), sendo que seu plan
itio ocorre no, mês de s&-

\
tembro.

.

,

DECRETO N.o 648/81
,'S�� doIIaçio'doOr� Vigente.

, ! VICTOR BAUER, p��feito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado,

de Sarita' Catarina, no uso e exercrcio de suas a�ribuições, com base na Lei
- Municipal n.o 80111'80 de 04 de novembro de 1980;

, .

DECRETA:
Art. 1.0 - Fic'a abertQ um crédito suplementar no valor -de Cr$'

300.000,00 (TrezentQs mil cruzeiros), para re.forço do programa e verba a
baixo discriminadas, constantes do Orçamento Vigente" a sab'ar: .

Anexo I - QU8Idro A
'

0601 - DIVISA0 DE ,OBRAS '

0601.16915751.015' - Construção e resfaur. de pontes e bueiros Cr$ 300.000,00
Ane_xo II - �u8dro A

0601 - DIVISA0 DE OBRAS
,

'

0601.16915751.015 - 4.1.1.0 - Obras ,ei Instalações 'Cr$ 300.000,00.

Art. 2.0 - O recurso para -abertura deste crédito suplementar,
corre�á por conta do COllvêni,o DER-SC N.O 24/79 Gom o Departamento de'Es�
tradas de Rodagem, assinado ,em 10 de outubro. de 1979, ratificaalO pela Lei, '

Municipal N.o 765/79 de 23 de novembro die 1979.
·Art: 3.0 - Este Décreto entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas, as disposições em contrário.
'

,

_ , Pálácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos 14 diias '

dó mês de abril de 1981 •

,VICTOR BAUER - Prefieito MuniCipal
O presente Decreto Joi .registrado e publicadb nesta Diretoria de

Expediente, Educação, e Assistência Social, aos 14 dias do,mês de abril/1981 .

ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora

Chevette Hatch�
o Carro 'do, ano

Financiado· "em ·'24 meses
30°/0 de entrada

em 'foimeodorferCom. de Veiculos Ltda.
AV. Mal. Deodoro (em frente A IgreJa Matriz)

-

FOn..: 72-0060 -' 72-0855 - 72-D889
,.

"

Poste
..'

de ,vendas e entrega
a�tomátic,a liquigàs'

"

'

,
"

... - - ...

I carta 'de 'Padre Ele,mar
, '

Datado de 29 de mar- ., baixa! Como consegue
ço de 1981 nosso dire- sobreviver?

,

tor recebe� uma agil&- IE o verão' como foi.
dável carta do rex-Vigá- Muito calor e mui
rlo da Paróquia de São praia? � Em ve� aqui
Sebastião, cujo teor a- o frio foi monstruos�
creditamos vai agradar Agm'a, com a explosa
aos nossos leitores .. Eis da linda primavera eu

a carta: ropéla, o maior ri,gor do
"Oaríselmo Amigo frio passou. Não qu

Schmöckel, preliminar- já se possa an?ar em
mente, cumpro '0 one- manga de carnrsa, ma
roso dever de lhe pedir pele menos sem aque-

,sinceras escusas pelo f,es agasalhos pes
retardamento desta res- dões e sern aqUélas i

posta t! sua última de cômodas ceroulas col'l'\1
11 .12.80. Não lhe a- pridlas. Tudo está flo
presento' as. conhecidas rindo. Os jardi�s d
evasivas (fla,lta de tempo, nossa casa estao u

muita ocupação, etc. ) les'petácuJ�. .

r ,

porque tempo é questão Na pr6.xlm� .

6a. feira
de preterênela. � des- recebsrel a VISIta de um
lelxo da gente, e nada casal de parentes da
mais!. A!emanha. P,aira a se

Agradeço-lhe muito mana santa, de carona,
sentidamente os bons vou com eles para a
votos de um feliz ano Alemanhaj a fim de ta
novo que me formulou 'zer um pouco de mini�
ein seu nome, no da Da. �ério pastoral numa pa
Brunhilde e da familia. r6qula qüe me ' requlsl
Votos, vigorosos e for- tou. Farei também uma
tes, porque efetiViamen- breve visita aos paren
te tudo me está correu- teso De carro, deverá
do bem, graças a Deus. ser uma viagem muito
Desvanecido, agrade- bela. Retornarei por a

ço pelo clichê que man- vião.
dou estampar no "Cor-

.

Aliás, já quis perqun
reio do Povo". O Arnol- tar em carta antenor: o

do p'ereira: recortou 'e Sr. Já esteve na Euro·
me enviou. Diversas pa? lndependente da
cartas fi�elram alusão à questão,' evidentemente
foto que viram no jor- ao. longo destes, três
nal. Aara os meus ami- anos, deverá presentear

.

gos de Jaraguá foi uma a Da. Brunh,ilde com

boa. Aliás recebi a- uma viagem à Europa;
, qUeles ex�mplares do E será' fácil: "agui em

"Corl1eio do Povo", aos Romaj ficarão comigo,
quais o Sr. se referiu -na AlemanhBl com o

'na, primeira carta.' En- P. Sçhwanz: Que tal?
frentaram uma longa E 'por aqlJl" como I.á
viia:gem de quase 3 me-

_ ac.enei, no, que me diZ
ses. Chega�am, p,edin- respeito, �udo. bem,. Ar
do água... por f6ra,. mUita .confu-
Entristeceu-me ' a são potrtlca, mUlt? d�-

perspectiva futura nad:a sacerto eéonômlco-fl
alentadora do "Correio nanoeire com adesva"
do Povo". ' ,�,um patri- lorfzação da lira, ,muHa
mônio 'de Jaraguá .• N,ão grßve, muito temor das

,pO<!e morl1er, assim. ,Bri,�adas.' �ermelhas,
,Confio em que o Sr. mUIta agltaçao parla-

.

encontre me,ios de man- mentar. Agora com a

tê--Io, 1alvez o pro,.blem'aJ votação dos � r.e'feren-,
já esteja sanad_o. Seria duns, a respeito ,�o que
um empobrecimento de o Sr. deve ter lido e

uma cidade _que se van- ouvido.
gloria, e com justa ra- Que o Sr., pa. _

Bru
zão, de ser o 3�o par- nhilde e famfllas teste-

, que fabril do EstadlO. jam bem. Tenhl81 a m�
, Beferiu-s.e 1ambém à recida ,continuidade de

inflação cadiBl vez mais êxito em �udo o que
galo�pante.' Aonde vai faz ter empreende.

. ,,;
para:r isto, Schmõckel? Não nos falté a prote '

Pela I:elitura do "Jornal' ção de Deus.
do Brasil" constato quel Com multa estima e

a 'situação se a_grava grande amizade, .'
oad'a vez mais. Coitado (a). P. Elemar Scheid
deste pessoal de �renda scj ." •

Cuide da sua saúde
Faça tratamentos com medicamentos

naturais.
E A FONTE DA SAODE PERFEITA é NA

F.r.....ol. Ho....op..ttO•
...ragu..

de Jaime Baechtold Corrêa, na Praça da Pre-
.

Ifeitura Muntcipal, atendendo das 7h30min às 12h
e das 13h30min_ às 19h. Aos sábados, das 7h30

,
'

mi" às 12,�3Qmin.
'

A segurança da' sua compra ou da sua ven

di, uma garantia segura de Investimento.
Se vocl quer comprar ou vender um Im6-

'vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA-
RtOS MARCATTO LTDA. '

Empreendimentos, ,
Imobiliários

. ,', MarcaDo Lida.
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: ,72·0186

JARAGUÁ DO SUL - SC

,1919; 1981
"CORREIO DÓ POVO" - 63 _ANOS.

QUALIDADE SUPERIOR PARA QUEM EXIGE
O MELHOR.

Estamos trabalhando há 63 'anos. Procumn
do levar adiante o i�eal e a obra dos que nos

precederam. "

,< Sr. a��inan�e, J'�nove;a sua '8issina.1ura. Ela
' ..serâ,cimport�lnté 'a oontinúida�e da ciircúlaç�o do
m�is antigo 'seJl'lanário, d�. Santá C�!'&ina.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



éãRREIO DO POVO -- J&ragu4 do Sul�SC

, Eugênio

Fundado em 10 de maio de 1919
eGeMF H.o 84.436;591/0001-34

.

DIretor:

Victor SchmGckel

Viação
. Canarinho

. ,.
.

TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANO, EXCURSOES.

. A "Canarinho" preocupa-se com a sua. l0-
comoção;

.

colocando à disposição. modernrssl�
mos �ibus, c.om pessoal especializado, possl-'
bllitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Progr.ame 'CANARINHO ._ o

transporte ca�lnhoso.· .

.

JARAGUÁ . DO SUL SANTA CATARINA.

CME pleiteia nova!,
modalidades para

os JASC
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WEG_elli .ová .elapa
do Estadual de

.

Ciclis.o. .

A squlpé de cicllsmo da
Eletromotor.es Weg, parti
cipa neste domingo, dja
26, da quarta etap_SI do

Campeonato ..Catarinense
de Ciclismo, "válida pelo
ranking estadual, nás ca

tegoriasßspirantes Ie no-
rus. V,SltoS. AJargada -dar-se-á
o campeonato Ju"e�1 lem, às 8h40min e será do tlpo

também; partidas' program<tdu estrada, oltenta quilôme
para este domingo, dia 21J, n'al

. Arweg: 8h _ BreItbllupt x Mar-
tros para a Iprincipal, ses-
senta para a asplranees e

caUa, 9h - Rio Molha IX Urba-

no, 10h _ AABB x Mlrtes e às quarenta para ISI novatos,

11horas _ Arweg . x Jàrlta. A
as duas últimas' que a

Weg mantêm atletas enver
tabela de jogos, dos campeo-

gando a sua camlseta, com
natos, nas três categorias, é

bons resultados já conse-
dirigfda por critério téc....ee; guidios.ARBITF,lAGENS O tl'i8ijleto será nas" pro-
P'�r lf�"jogos"de8ta tarde,'

xlmid�c,f,es ao 'A'eroport'o.
na. MBB, pero "JuVenil"•. a dI·

retorra de Árbitros escaloU' c A promoção e prernlação,
de acordo, com O· calendä

trio Alblitrto Taranto, Alcides
rlo de provas d�· Federa-

.

Bachmann e Harry Wulf e, para .

amanhA, Moacir J. Dias, Arno ção .Catarinens& de Ciclis

DereUi EI Nélson Daege.'
.

. mo, é da Associação Atlé-
tica Tupy•.
Para maio, o oalendário

prevê provas em Pomero

die, Floriianópolls e Join
ville':

Com' goleadas,
prosseguem os certames
" ...�

q:
.. "�l

"sáfônlsticos
.r �,

1, ("<" t

Àp6a brev�� face

aos ferla� de Sexta-feira San...

ta e Páscoa, o esporte da bola

pe.acla mata dlfundkfo no Brasil
- o futebol de saiio - voltou

a rolar '1IIIi8 quadr�; No dia 14,
pela segunda rodada do Cam

peonato Adulto, goleadas espe
tac.lI8l88· e surp""'*lentes a-

· conteceram, como a vlt6rr. do
Rio Molha sobre o lIII1itcatto,
3 a 0, Arweg 5 a O J,arita e

Mar!sol 4 a 4 Emll)endoel1er.'
Ontem,' dia 24, a tercell'à r0-

dada reuniú MIrtes x AABB,
MarcàHo x ,Cyrus e Jarita x Ur-

bano.'
.

Na pr6�a terç_a�felret.. dia. 05.
,de maro, Jogam, na MenegoHt
- Arw� x Rio Molha, Mirtes

;X BreHhaupt e MarcaUo x Em

merYCloerfer. E 1110 dia 08, Jarlta
x AA�B, Arweg x O1rus eRle
Molha x Urbano.-

� rodada (terceira) do �m
peonato Juvenil, programada pa
ra o sébado passado, fOI tranes
ferida, por resoluçio do vl�,.
-presIdente Eduardo SchmieIt,

·

da Liga Jaraguaense de Futebol

de Salão, para o dlai 27 de ju
nho. Hoje à tarde, no entanto,
cinco jogos darão'sequênicia ao

·

Campeonato Juvenil: 13h15min
- Marcatto x Marisol, 14h15m

ClmpeoDàt�.· Estadual
�

de . Dominó
.

A Coordenação de Des
portos através' dá suá Uni
dade de Recreação da Se
cretaria de.Cultura, Espor
te e Turismo, promoverá

. no dia 17 de maio, domin
go, no Centro de Promo

ções diai Citur,' em Balneá
rio Camboriu, o I.Campeo
nato de' Dominó de Ou-
pias ...
Cada Comissão M�nici

pai die Esporlles irá p_artici:"
Ipar com uma dupla: e até
ser efetuada a inscrição

todas' elas tarão as suas

cpmpetições'a nfvermuni
cipal, objetivando escolher .

representantes. As inscri
ções estarão abertas até o
dia 04 de maio, na Cõor
denação de Desportõs, in
forma Joaquim .

Mires Vil
larinho Júnior. .

O obJetivo desta promo
ção é dar ·opolrtu-Iilidade
aos afixionados desse esl.

porte de participar de· mm
Campeonato a níVlel ,esta�
dual ..

Futebol: Sesi realiza as semifinai�
do campeonalo

Com jOgOS prqgramados
pára os Estádios Màx Wi
Ihelm & da AssocJação Re
.creativa Weg, � Agência
do Sesi de Jaragyá db
Sul, .através do seu Servi

ço de Esportes, 'patrocina Os jog'os previstos são
nest� sábado ,e domingo, estes: Emmendoerfer x Fri-
'"25 e 26, as semifinais dO gumz, Cyrus 'x Kohlbach;
Camp'eonato Sesi:ano de .Jaraguá Fab ri I. x W�g, Max
Futebol, entre 14 equipes . Wilh�lm,x; .(.!ne_ipe'b:,& MªrC'.
de empresas, que aponta-' quardt x Dalmar.

'V

7'�\" 1
.'

rão as quatro·finalistas. pa
ra as disputas do Torneio
'1.0 ·de Maio, consag,radb
ao t�abalhador, próxim'a
sexta-teira, portanto.

'-4.''''

- Arweg x EmmenclOerfer, .15h.
15m1n ...:.. Jarita x .Brelthaupt.
16h15min - Rio Molha x AABB

e 6a 17h,15min - UrbanO.x 01-
,

.

SELETO E.C.

A Liga Jaraquaentile de Fule·

bo de Salão passará a contar;,
em breve, com um novo fIlfa

do. Trata�se do Seleto Esporte
':h be, de Guara�irim; que vem

preparando a juntada de 110-

cumentos para filiação ii entida
de, tornando-àe o primeiro -cl�;·

be de outro munlcipio a fiUar

�se à LJFS.·

CalDpeo."lo
Varzeano enlra
Da 7a, r�d'ada

Nove jogos' darãõ conti"
nuidade ao Campeonato
Varzeano Vereador Ivo Ba

'ehr, na tarde deste domin
go, válidos pela $étima ro

(Jadl6, do 'Jiirimeiro turno dê

classificação. Afora a par
tida

..entre Sart_ó Antôr;liO x

Equipão, às 14i\ todas; as
Oe.mais ihicjarã) à,a .16h30 '

min e são ,as seguin�es:
Caxias B x, Cáxia,s. A, Gnei
pel x Vila Nova, 5ertanejo
x Arsenal, Estrad"l Nova x

Mathec[i, A!iança. x Juven

túde, Pos·fo Moser' x Ban-
'.

gu, Rio Cerro x Canto do
Ri·o e Floresta x Fluminen
se.

No último. final-d�s·ema�

na, em visfa. (f:e ser' Pás'
Doa, nao· houve rqdada, fi
cando ps Jogos ,transferi
dos para 24 de maio, ao

término 90 prilT!'eiro turno.

Bolão: Vlelrenle estrál. aa bola·
pequena lontra' lUPf -

,

. A Sociedade Esportiva
é Rec.reativa Vieiren·se, que
possui uma dás ma�s mo

demà.;s êanchas de boião,·
'Oficiais, do 'Estado, cons

trufdfas espec.ialniente, nó
ano passado pará os Jo

gas Abertos, inicioú.. se
gandä-féira; dia 20,"à 'noi'

te, a'
.

t1ispútar amistoso$
na bolá pequena _ 16cm

-, tendo como adVlersá
rio á Ass9çiação Atlétic�
.Tupy, d,e Joinville, equipe.
gabaritada e experi,ente
em compeU�s oficia�s e

extra-of.fC4ais, 'par� äqual'
perdera por uma dif.erença
de 27 Ipalitos. Placar final:

Vie'irense 1,336 X 1.363

Tupy. _. .,.

Os bQlonistas
.

do Viei
·roo·se vêm ,treinando na'

bola pequena hã apenas
três meses já se denotan
do um grande progresso
e'com perspectiva -lógica
de uma maior asc,ensão
técnica. A equipe jaragua
ense que e'1.frentou a Tu'

_

py_e�feve (ainda deSfalcada
de úm de

�

seus melhores
atletas, Aroldo,' que fratu
rou a p.erná numSi partida
da de futeboi, na vésJ)l'Jra
çlo ]ogo.

E!DV�.: çri�çãQ ,ª, Liga Pômerodense
.' '�.:" -ide .. Desportos ' '.

•

)
� """ (; .,., 'I ,

�,

ÓO PresidenteWl:!ldemar Wies,- bol e xadrez, nos Jogos Classi-

ner, da Comissão Municipal de ficatórios previstos 'para Junho
Esportes de Pomerode, (; bole- -vindouro.

'Itim Informativo das ·ativ,ldades Todos os atletas 'devIdamente

4a ç,tv'lc-E, ond" � c�rta
_

altura, régistfados na CME/COD/Fede-
inforrrià') ·qu'e

'
o� -'êstátóto para raçOes póssuem um seguro pa

criação' da Liga, Pomerodense ra cobri� ·as despesas com�

de. Desportos (LPD) enviado pe-
.'

ventuais acIdentes durante 08

la ..efltidade 1lI, Fr<i,àração Catari� treinamentos e competições.
.

'nense de
_

Futebol de Salão e
.

ÔUTRAS PROMOÇõES
Conselho Regiona! de Desp'ortos Para à Semana da Pátria, a

Já foi ·aprovado e que doravan� 4a. UéRE, de Blumenau,' deter-
'je"'i'dêpenderá exélusivamente �Inou a realização dos V JO-

dos dirigentes, atletas e dema'is GOS ESTUDANTIS DE POME-

d!,,�PQrtistas tornar a LPD em RODE, entre todas as �colas
realidade". fiA nossa entidade locais.

dará o direito,de Romerode par

tIcipar !io Campeonato Estadu�1
de Futebol de Salão com. duas

équlpes nas categorias adUlto,

juvenil e infaRtil".
,

A CME',: de ácordo com o .seu
Presidente, representará o mu

nlcrpio nos JÁSC em .outubro

(16 a 25) na cidade de Lages,
com as modalidades de. clclls:'

: mo e futebol
.
de salão, ambas

-Já classificadas por 1erem sido

a quarta e quintai. .colocad·as,
respectivalT!erite, no� .;.. JASC em
1980, em Jaraguã do Sul.. .

6': balão femInino, também

.cIassiflcado (6.0 lugar), dificll.
mente partieiparâ' em virtude dô

na�ero r�duzido pe atletas,
f&lIta de técnico especializado e

cancha: oficiaL Deverã!? tente:r

classificação as modalidades' de
.

.

..
.

.
'.

-

..

. nataç_ão - atràvés de rndic�
técnico:.-,vqlibol M/F, pünhö'-

;:-'-�-- ;'-
. t?;th,·, ': :

. Para os dias 24 e 25 de ·abril

de 1981 (oRtem e hoje), foram

marcados os. Jogos Escoiares

Regionais, promoção da DIFID

da 4&. UCRE;-"ê Pomerode está

sendo repreSentado' pelos alu

nos-atletas da EB JO.sé Bonifá

cio e GE Dr. Blumenau, sendo

que a CME'j:usteia: as despesas
de tr.ansporte, uniforme e ali

meri-taç_ão' .
Para julhO está previsto BI

realização do Cämpeonato Mu- ,

nicipal de VQlibol. No bimestre

março/abril. será disputado o

t�r.nelo de xadrez no CE Dr.

Blumenau, promovido pela CME,
visando .reveIar novos enxadrls-_
tas.

As. modalidades de ciclismo
e nataçãó estão disputando re�

gularmente as Várias etapas do

Campeona.to Estadual, conquis
tl:\lÍdo ptimos resultados .e di-
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�:
FJévlQ José Brugnago, Yvonne Allee SChmlSckel Gonçalves,
Jaime 'Blank! Prof•.Paulo Moreul, SilveIra J(ínlor, Rudolf HIrsch
feld, José Castilho Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.

.

Rechl9lo. Administra,., • PubDcldade: '.
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892§0 ;. Ja_raguá do Súl - SC.
ComjJOslçlo, I�o • Circulação:

Sociedade Gráfica Aven'dä Ltd� - Jaraguâ -do Sul � SC:
Assinatura anual: Jaragu4 do Sul e regllo •...Cr$ 800,00
Assinatura Semest�� • LO • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Cr$ 450,00
Outras cidades •..••••••.•• � ••••••. ; .'. . . .. Cr$ 1.000,00

. Exemplar avulso :••.••• Cr$ 15,00
.

Namero atrasado ••••• �,� •••••••• , • . • . . • . •. C'" _ 20,00

Elle Jornal nIo 88· r�l1OIlblllza pOr artigos ·a..lnados e nem -,

devolve original..

o Pr.efeito Victor Bauer,
atendendo orientação fo�mu
lada pela Comissão Munici

pal d� Esportes, confirmou,
por ofreio,' as Il}odalidades
que representarão Jàraguá
do, Sul nos XXII JOGO$ A.

BERTOS DE SANTA 'CATARI

NA, este ano de 16 a +.5 de

outubro, em Lages, isto no

final do mês passado. Na o

pOrtunidade, Bauer . �onfir
mou que apenas sete, das

vinte fi duas participantes em

1980 participarão dos JASC,
sendo natação masculina,
natação feminina; bolão fe

niinino, saltos ornamentais

feminino, ginásti'ca olfmpic8!
m!lsculina, ginástica olrmpica
femlrilna e handebol feminl-

.

no.

Modalidades' tradicionais
em termos de participação.
no maior aconteCimento do

desporto amador catarlnense
.

'

foram colocadas à margem,
como o bolão' masculino

(classificado. entre, ,os �is
.

primeiros), atletismo e tir.o

carabi"a. Ocorre que, 'ligo
ra, o presldÊnite da éME, FI

délis Carlos Hrus'chka, plei.Y
teo.u a Inclusão de noyas.lJlo
dalldades além das sete con-

c

•

firmadas' por Ba�er, a� pr�-:
feito em exercrcio, Sigolf
Schünke, que foi, .inclusive"
o Presidente da COhlissãó
Calltral Organizadora dos .

XXI ··Jogos :4Ibertos ,ele ";S.�!l�•.

Catarina, estando pratica
mente certa li, p�rtlcipa�ão
do bolão masculino (já' clas
sificado), atlensmo (sujeito a

to'mad� ,d� .rn<f'ic�,;9 Cujo,
trabalhos, mesmo após 'O à:
Mncio oficial do Pr_efeito não

�:���z��u�Ste�;!�:�:;��o:. Na segu�d�, o co�mputador de xadr,z
'JogoS elassiflcaférios)� Na nôi.fe de segunda:'
�·No caso espectfica, do bo- -feira, na sede do ;Clubê
Ião mascullno,� ás éxcelentes Jaraguaensé d'EJ- Xadr�,
partiCipações em lofhe!9�, _� secá apresentado o com:.
onde conquistou três viCê::' -

putador de xadrez, progr&-
-campeonatos, este aoo; e a mado para t:eal_itar

-

03 ja-
Pl'6xlma particlpaçAo'no Cam' gas COlT! enxadristas, 9"n-
peonato ·Estadual, a partir . do a primeira Vlez q.ue-�t·al
da 'Próxima sexta-feira, ,em ,_ ocor:Te:em:�8ri:fg.uá tfo-Sf.lll
JOinville. tra·z perspectivas Em maio, sem data 'deter-
de conl36gu'ir �esultadQ.s:ãlt�:- minada, um match c=Ôm ta-
mente expreS$VOS nos Jogos � bwleiros del- Ponta �rossa
Abertos, em Lages. O :bolão será realizado, aqui .e, pa�
'feminino, que este anO 'ape-' . . ra junho ou' julho, novo
nas treinou, permanece uma encontro internacional de
Incógnita em termos de C�in-< - enxadristas jaraguaencsés
P90na:to Estadual, ia'p6s ter e uruguaios" da Universi ..
sido Campeão dos

�.

Jasc, �rh dad Mayor dei Uruguáy,
nos,SO múnicfpio, ano· passa:� . que novamente virão à Ja�
do., ..

'

..
'

i
.,

'
.

raguá. ". '�' .. '. ">'.. .

O CJube,Jatag!:!:aense de
,

:o,�.,.
' ."

.�,.

, Terraple���e� .. "I
VargaS -:'l� ('�

,J
)'

.S·ERVICOS DE RETROESCAVlADEIÀAS ,E'TRATO
RES DE ESTEIRA

.

. - .

J
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL

.

Rua JOlnville, 1016_ Fone 72-1101

Xadrez,' n'este 198�, -reali
zou já o Campeonato Mu

nicipal, .·sendo·c- c'ampeão
· Walt'er Sonnenhoh!, fican-

· do as demais posições,
por ordem-dle clalSsificação
com os seguintes .

enxa

·dristas: Aldo·Ptad:a e Má
ri,o José Uco'9,5 pontos;
Ricarçfo Feld�!:Is 9; Si'g""
tr'i1ed Kreufzfeld 8; Marcos
Mahfqd 7; RObe,rto· de Oli·
veira D'Aqu,ino-6; Rogério
Vicente 5,5; Iv:aldo' Kusz
kowS'ki 4,5; Alceste Berri
4; Mário Ferl"eira Fiihc
1,5; Heins Taeschner e Jo-
sé Castilho Pirita· 1. Son
nenhohl-obteve 11;5 pon-

·

tös.

�

-Informativo
"Moleque Trave�so"

,
'

Um grande acontecimento esportivo o �rê
mio EsportiVIO Juventus reserva para esw, fmal

-de-semana, o seu festival, programado pa�a os

dias 25 ,e 26 de abril (sábado e domingo), no Es�

täcto João Marcatto, em comemoração ao déci

mo-quinto aniversário die fundação, do clube,
Eqtlipes ele Jaraguá

.

do .�ul, JpinviHe� Ara.quark
Corupá, Massaranduba, SChro,eder, .,Pomero,<;ie,
Florianópolis e de outras cldades 'participarão
desta 'promoção, o principal ievento esportivo da

região neste fiÍ1a}·dte-ssmaO'SI.
.

.
O jogo princ:ipal deste sábado, às 21 horas,

será entr.e Clube Atlético Ba9pendi e Associa-
- -ção Atlética Tupy, pentacampeã da primei·ra divi

são da LigSi Joinvilense die Futebol e que na 3a .

feira enfrentou o Joinville Esporte Clube, Ola fes

tã da' lêntr,ega dá' faixas, nl?' "�Enestão". Tanto

Baep,endi quanto Tupy contam em seus elencos
•

êbm"atletas que já 'passaram pe!la equipei profi�
slonal do Grêmio Esp.ortivo Juventus, come P,ero

lo Adi Rentato, Ieta, Rogério e o.uiros, atualmen

te' né> �urra, e, Jorge Cancelier Ie Tonho,. na Tu-
-. py. É, portanto, die grandes atrativos o encol1tro
desta noite, como de resto os demais jogos, que
começam a .partir das 15 horas deste sábado.

No domingo, duránte todo o ditSl, várias par- .

tidas s.erão 'l'1ealizadas, com tabela dirigida .. O

fecho' do fte'stival espoi'tivq será ienfre as .equi'pes
juvenís do Grêmio ·Espo.rtivo J'uvent,us e do. Aven
tureiro (JoinviHe), campeão die 1980 d� Liga Jo

inviUense de Fu�ebol, na sua categoria. O pl!Slntel _

juv,ênil d'ô "Moleque TravSlSSO" lestá tendo um

acentuado progresso, deixando os dirigentes do

c!epártaín;en�o die! futebol satisfeitos, muito. mais,
tamöém, pela boa freqüência de garotos q�,e com

parecem aos 'treinos, äpe�r dos tJleinamentos te-
rem tido ·início há' um mês apenas. .

Já há inclusive: lIma ie.quipe-base ,e, segundo
ó supervisôr cfo plantel, Raul Rodrigues, dentro

'de seis, meses, mantidio o grutpo' unido, com pos
síveis r.eforços qúe certamente advjrão, ·a equip,e
va'i despontar como' uma grata revelação.

.

Com referência '8J pro.moção eSJportiva do Ju

ventus, além dos atrativoS pebo1fsticos, churras",
cos e bebidas estarão à disposição dos partici
pantes, além de, na tarde dedomingo, s()ar:�' com
Top, Som Music-Nova Fase, com infcio 'às 15r·
HaVlerá ônibus gratuito às 15' e 15h30min.

. Aqueles que �e dispusel'1em .. ia p�estigiar o

festival juventino, poderão,' tranquilos e confor

tavelmente, assistir aos jOgOS da nova e modierna

arquibancada, uma vez que a escadaria de aceS

so já foi conclufda. A dir.etoria ,espera '0 cOm'p-a
recimento dos desportistas j-araguaenses e dSi ·re

gião para esta.confraternização do futebo�.

BAILE DE ANIVERSÁRIO: Na próxima quinta,;
-f.eira, dià 30 de abril, na 'sede social, o B,e,lIe do'

.

,15.0 aniversário, com infcio às 22
.

horas, DOrn â

musicalidade da famos:a Bandinha Aurora, die, Rio
'''''Cerro II. O departamento - social-programóu 'eiste

baile para marcar 'indel,9:velmente os três- hlstros
de fu-ndação do' clube grEJná.

-PROMOÇÃO DANÇANTE: O Terceiro'Técnico
"

em Contabilidade dr&- Colégio São lufs ptõmove
na noite deste sábado, no Juventus, um encontrO .

dançante ao ,embalo de Top Som ;..._ NOvà' FâS�-:
.�,

Os terceil'ianist�s, pelo Inform�ti"ó "Moleqlté· Tr:a�
vesso" convidam·o :público a pl'1estlglar a p'romo
ção social.

.
.

Gosto não se discuta. Vist.sé com elegân
cia e distinção. Procure a loja e alfala:'��Ir�a- espe.- .

...,�

cializacf.a de

João Eissler' & 'Cia: ��d�.. -

• Av. Mal. Deodoro, 179 _.
-

Jaraguá dó Sul�SC.

(> endler�ço certo aa boa compra'.

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabelli e Oßclal do Registro d.

'

Pro.toa
.

EDITAL

Pelo presente'edital de citação pedimos �o� ..

-

. senhoras âbaixo fe;àcionaçtos que :compareçam �

em nosso cartório para tratar�m de a-.suntol;l d� .

- seus· Interesses: � , . - �,,'

.

..

.. .

- .... .--

ArJi Jaime Eller, Rua Jaraguá, 40, nesta .. A
dernar Ped�o Fa!;1unde,s, 'Rua JQ,inville, 1387., nes..
ta. Camlpolino Reitz, Rua Av•. Mal. Deodoro d:a,

Fonseca, 1121, nesta. Faustino Roschnack, Rua
Irmão Leandro, 277, nesta. Nelson José Dorn
busch, Rl,Ja Augusto Mieldke, s/n., nesta� Olga
Krutzsch Weise, Três Rios ·do Norte. s/n., nesta.

.Adatzlra Plazera de Azl!V8do
Oficiai.Málo'r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



No. aniversário, o PIS
. pagará os rendimentqs

,
,,

o governo vai mudar, a par.
tlr deste ano, o esquema de
distribuição do abono e dos
rendimentos do Programa de
'Integração Social (PIS), de 1J10- .

do a fazer 'o pagamento não
mais em apenas três meses (ou
tubro, .novemere e dezembro),
mas, ao longo de todo o ano

fiscal do programa, que ceme-

lutlmlo Hislórlco e

Geogr'flco d. SaDia
CalariDa

o InstIfUto H�co e Geo-
'

grMIco de Santa CataJ'hI, rw.
dado em 7 'de setembro de
1898, , uni 6rgio cuHural ee-

,

mo todoe 08 demais
, congêne

res do Brun.
A sua clr.;,toria para (, brênfo

1979/1981 é constitídda doá se

guintes: Preeldente - Victor
Ant6n1o Pelueo Júnior; Vfce
·P..... "'7 Walter Fernando Piaz
za; Secret6rio - Jali Mefrliiho
• Tesoureira - Sylvia Aména
Carneiro dá Cunha.
O ConeeIho Frscal ,c0mp6e..

·se de: Carlos HlIßIb8rto '

P.

Corria, Vatmor Bonifácio 'de
S... e Valter Manoel Gomes.
A publlcaçio de sua revista

data de 1902, persistindo até
1921. A segunda fase deu...
'1'108 anos de 1943 e 1944. eom
o aagundo aem..tre de 1979
começou a �Ira fase e Car
loa Humberto Peclernelras Cor
ria ao fazer a apresent8çio do
primeiro número da R8vfata,
dMlacava entre' outras consI
cIera96es: "Após um perroeto de
35 anos de desaparecimento, a
revista reaparece lW8sta tercet
ra fae, ..te ano, nIo se com

prometendo com a regularidade
da pubUcaçio de números tio
pr6xlmos, m.. pretendencfo..a,
prfncfpafmente peia ....rovaçio
'de .... quadro de SÓCI08 e pe
la CMIICterfatrca desIés nov08
sócfó8 qil8 silo quase que to
dos�..�rl08 e
com uma 'n/cwa 'e' neceaárfa vi
alo da Hlatórla e da Geogra-
fia como CIência. Htucla.des- e
tr_é8:. metodologia pr6pr1ti••

,

A Geogratra • a Hlat6r1a romAn
Uca estuc1àc1a8 no pi88S8do, ne
ceÍúrtaa e Irnpoi1antM para
uma épOca, dio liIg8r a HIat6-
ria e a Geograßai clentiRcasI '

do prasente, com o fim de tra-
zer a luz e esUmular noVas pes..
qui... e trabalhos".
Em Janeiro de 1981, apare

cariai o 0.0 2 dai 'Revista" rela
Uvo prfmefro semestre de 1980
e, entre 08 trabalhos publica
dos destacamos o dr. José AI,
barto Barbosa. II08SO prezad�
,Promotor Públfco da Comarca
de Jaragu6 do Suf e membro
do IHGSC, com o titulo - BRE
VES ANOTAiÇ6ES SOBRE O
VOCABULO "CORUPA".
Outrosalm, '8r Revista traz a

relaçlo d08 sócios do JHGSC
admitidos em 1980, a saber:
HONORAR'IO - Raul do Rego
Lima, do Rio de Jaiíelro, em

18.05.80; EFETIVOS - José
Artullno Beeen. em �1.P3.80;
Antonio PlchettI" em 16.05.8..0;
Sara Regina, SHvelra

. de S("i�,
idein; WOlfga'n9 Ludwig Ra�l:
Id...,; DJanlra Maria Martins de
Ändrade, em. 11.12�80; eugênio
Victor SchmUckei, fd� (1IiOS8o
I;)lr8l0r); -Maria de Fátima Fon.
tes prazza, Idem;' Marly A.F.
Bustllnaßte Mira, ldemi; ORdl..
Perefra B088le, Idem; Paulo Fer
.nando Lago, fdem;,SueU

.

Márla
Vanzufta PetlY, idem e, Walter
Zumbllick, ideln;' CORRESPON�
DENTES - Dorvalino Kock, S.
.,aufO, em 21.03.80; Nilo Mar
'Une da Cunha, idem, Vitóri.ES; ,

Pedro Brasß Bandechi, de S.
Paulo, Idem; Vlnfciu Stein Cam
'pos, de S. Paulo, 'idem; Antonio
Alberto Banha de Andrade, de
'Lisboa, Portugal, � 16.05.80;
Joio Bento Verga dos

'

Santos
de Santarém-PA, idem; Alice'

'

Bertoll Arns, de Curitiba·PR, ein'
11.12.80; Lawrence 'Janiea' Niel-
sen, dÓs' E�. l:Jrtridos, idem
e Ruy Chrlstovam Wachowvlcz,
de CUrltlba"PR, rdem.

Segu� tudo indfca deve o
'

Instituto Histórico e Geográfi
co de Santa Catarina experi
mentar um perfodo de grande
atividade, cultural, ,com reaIs
ben�fi;;rb$ 'par� a prodúçáo ci

'entific� cata�i��rise.

ça em Julho &-fal, pt� JunhQ. do com O 'mês "de aniversArio do
ano segui,:,te. Qs .saques .serão ., cadaStrado. Assim, quem aní
feitos � acordo com o'mês

•

versaria em 'Juího receberá o

de nas(i)im�nto do participante.
Os funcionãrlos pOblicos que
recebem o Pasep (Programa 'de
Formação do Patrimônio do Ser
vidor POblico), por enquanto,
não terão alterado o esquema
de dlatrlbulção, o qual contlnua
,l'ã sendo nos três últlmos me

ses do ano, de acordo com o

número de lnscrição do partici
pante. A declsAo,. tomada há

algum' tempo, não foi ainda di

vulgada oficialmente, porque o

g,overno tem� reações negati
vas na ärea poJrtléa.

abono este ano, mas quem nas

ceu' em iunho, por exemplo, �ó
receberã sua parte em 1982.

E�bora � �alãrio mfnimo, até

'lá, tenha sido reajustado mats

duas vezes (novembro e maio),
,

a qua"l1tià, â ser retirada serã à
mesma. Ou seja, o trabalhador

que recebe em Julho ganhará
Cr$ 8.730,00 e o que somente

receberá em' jun.�o ganh,ará os

mesmos Cr$ 8,730,00, jã cor

rofdos pela' 'inflação, uma vez

que � "Iei determiná que o abo

no é um salário mfnimo regio
nal vigente no encerramento do

exercfcio fiscal do, Fundo de

Participação do PIS/Pasep, o

qual ocorrá em junho de cada

ano.

Desde o iofcio do mês, li
Agência do Sesi de daraguá
do Sul mantêm um salão de

beleza, ,dirigido pela Sra.
M�rlise Zambon, cabelerelra
.proflseional, que atende de

terça a sexta-feira" das 8 às
12 e das 14 às 19 horas, e,
aos sábados, das 8 às 18h.
Com diferença· de preço bem
abaixo da tabela comercial,
o Salão d� Beleza rm ope
.rando numa faixa tle. preço
'bem acessfvel, com o corte

custando Cr$ 150 contra CrS
250 õ valor comercial, lava-·

gern e-s 40' contra Cr$ 80',
'éiHólado completo Cr$ 150
contra Cr$ 350, permanente
CrS 506 contra CrS 650, mé
cha Cr$ 700 contra Cr$ 900,
pé Cr$ 120' contre CrS 150,

'

mão Cr$ 60 contra crs 100,
sobrancelha Cr$ 30 contra

Cr$ 50, descoloração Cr$ SOO
contra Cr$ 1.100',00, maCiuia
gern Cr$ 400 contra crs 800,.
entre outros serviços que
presta à comunidade, neste

,campo.' .....

MANICURE
No segundo semestre des

te ano, em agosto, o Sesi
irá promover .um 'novO" curso

poptílar,- de Manicure, cujas,
,inscrições' ,serão abertas no

mês de julho. Os horários
serAo' compaUvei com a pro
cura e a disponibilidade �e
tempo das candidatas, pas
sando então, o Sesi, a ope
,rar com mais de doze cur

sos populares, possibilitando
!olma melhora no atendimen
to. Com 'a abertura do as

falto, ,tornou-se mais cômodo
a ida das .cursistas e fre-'
quentadoras dos-. Cubes de
Mães e de Jovens ao Sesi,
provocando, consequente
mente, numa maior procura
das interessadas.

,FARMÁCIA
Desde o inicio de abril, um

novo ,sistema foi implantado
na, farmácia do S�si�
bilitaooo, desta forma, tam

bém,
'

maior diversificação
nos medicamentos comer

clalizadqs, após a assinatura
de convênio com a DIMEOI

,

SC-Distribuidora de Medica
mentos LIda, visando o aten

dimento sistemático, isto é,
a reposição de medicamen
tcfs às terças, quintas e sá

bados, ao contrário de an

teriormente, quando QS pro
dutos eram solicitados de

JoinviJI!'l, gerando constante

mente em falta dos mesmos,

face, a demora.

Atualmente dezenove em

presas mantêm convênio com

a Farmácia, do Sesi, 'tendor
consequentemente,

'

maior

chance de se beneficiar dI

retamente do .serviço, das

quais seis o Sesi faz o apa-

" :Sesi lho a atendi ento
.. � �cí.· empr.esa•• ,�cOmUDidad. "

,

� ß

Governo institúi educação religiosa no lO'�1e
20, grlus • �dá ver S do

'

rOlRuni�1
,JARAGUÁ DO SUL
o 'municrpio de Jar

do Sul participa do
Jeto de Coordénaçã
Asslstêncla ao Ensfn,
nicipal {Promunic
desd'e a sua instituição
Estado. Este ano, no

vênio asslnado Capital
Estado, o valor firmado
de crs 500 mil, destin
a atender toda aredie
níclpal, de acordo co

'plano de aplicação pr
rado ainda em dezemfj
0·0 Itotal, e-s 100m ii
nam-se a aqulsteão e

tribuição de material
colar de snetno-aprendt
'gem e crs 400', mil p

,

materiàl permanente, p
clpalrnente substltulção
mobrJias i�olares em
cotas interioranás.

,Em solenidade realizada
nho do. . receituário e entrega na S.ecretaria da �dutia-
tia préprla empresa. Os pre- ção, oom a presença do
ços cobrados são também governador 'Jorge

.

BO[-
inferiores aos comerciais, nhausen e do arcebispo
uma vez que a margem-de�....

, f-i'WAtropOIiJtano Dom Afonso
lucro oscila entra 15 e 20'%, Niehués, foram assinados
isto para manter o serviço, convênio do Proj.eto ,

de .

que é aberto a comunidade, Coordenação de Assistên-
com cinco pessoas desem- ela ao Ensino Muni,clipal
penhando suas funções , O (Promunicfpio) e, também
responsável �écnico é o Dr. O projeto delferminado que'
Frank Barg.

,
o ensino religioso, caracte-

O atendimento vai de se-', rizado com educaç�o re-

gUnda ,à sexta-feIra, estando 'Iigiosa escolar, se eónstí-
em. estudos a prorrogação tua 'em disciplina dos ho-
do expediente até às '19h, rárlos normals das escolas
para que o operariado pos- de 1.0 e 2.0 gra1us, da re-
sa adquirir os medicamen- de pública de ensino:"tos apó o seu expediente
normal de trabalho.

ODONTOLÓGICO
Com quatro protlsslonals

- Drs. César' A. Lauth, Ivo

Kaufmann, 'Lufs Fernando

Oellagitltjna e Américo Coral

Neto -, trabalhando 15h,
diárias, tem sido muito boa

a
, frequência no Gabinete

Odontológico mantido pelo
Serviço Social da IndOstria
- Agência de Jaraguá do

Sul. São dois gabinetes pró
prios, com dois profissionais
trabalhando das 8 às 12h,
um das 16h30min às 2Oh30

min e outro das 17 às 21h�
Em fevereiro e março, fo

ram 1.677 pessoas atendi

das, com 6.61,1 serviços exe

cutados.
Neste mesmo periodo, as

-estaUsticas comprovam 8.148

atendimentos, na barbearia,
aSSistência médica em Gua

ramirin'l, laboratório e gibl-. '

nete odontológico.
'

CENSO-
TORACICO

,

Até o finar de maio, será

realizado nas empresas, o

censo torácico, através vei

culQ 'do Departamento Regio�
nal e profissionais. do servi

ço de abreugrafias. No mês

de dezembro, na Malwee, fo-
ram realizadas' 1 .553' abreu
grafias e em março, 3.665

na Eletromotores wesj e, no

Infclo de abril, 815 na Mari

sol - seguindo idênticos

trabalhos 'na Dalmar Confec

ções, Metalúrgica Arteferro,
Metalúrgica ,Trapp e Kuki

Confecções.
,

Empresas 'interessadas de

verÀo manifestar, por escrito,
a realização do censo torá

Cico. O vefculo permanece
rá em Jaraguá e região até

o final de maio. A despesa
é de apena crS, 20,00 por

pessoa.

Neste' ano, ainda, a exem

plo do que ocorreu em 1979,
haverá nas empresas, nova-

,

mente, o, Censo Visual, que
serã, gratuito. Não há data

-

deflnlCfe.,

Menor índice de aDaliahelos do Brasil
8,lá em SaDia Calarina

Segundo a Coordenado- solução.
.

"

ra Estadual do Mobral, AI- Para "o 'ano letivo de
ba Schlich�nig, Santa Ca- 1981 estão previstos um to-
1iarina no :aoo de 1980 alfa- tal de 15 mil alunos que
betizou 230 mil p'essoas," inic,iaram ,as suas ativida
com a mécNa. de 7QQ pro- des ná qUinta-fre'ira, dia 2
fessoras, alfab:etizadores" de abril. No mês de 'no

que recebem uma 'quantia vembro será realizado rO

média a trltulo de gratffica- Encontro, Culltural do Mo
ção, pois o Mobral 'não bral, em; Rio Negrinho,
dispõe d:e verbas, �sendo perte1ncente a Süpervisão
assim, o rarto dê educar é de Área de Jaraguá do,
espontâneo e consciente Sul, reunindo todas as ci
per parte do alfabetizador. dades do Estado para di-
O tempo. de duração do versas attividades culturais.

processo' d:e alfabet1zaçãe' O Programa do Mobral'
está previsto' em cinco m:e� 'está divi'dido ,em várias e,

ses; fEempo este que o a-, Itapas que são: Programa
flalfabeto leva para con- de Educação Integrada
cluir todo um programa (primário), Programa' na
pr'é-estabe:lecido pelo Mo- Área da Saúde, Programa
,bral. _

-, de Autodidatismo' oom 15
No mês de agosto de 0Rções difererntes e' vários

1980 foram feitas as pri- ' li'rabalhos integrados'. ,

meiras sondag.ens jun�o 'Segundo Alba, em �odo
aos 'partjcipantes para tra- o Estado de Santa Catari
çarem las meltas prioritá- na existem ape1nas 6% da
,rias !para, o perfodo lie�ivo população que são analfa
de 1981. Este trabalho teve b«;iltos e este é consider.a
como finalidade procurar do o menor rndice 'de a..;
as nece�i.dlad61S que os a� nal�aabeti.smo de todo o
limos encontram 'para sua território nacional, ou se

alfabetização, onde os pró:" ja, existem em média 210
prios in�eressad!os definem" mil analfabetosr par,a 'um
sellSi proble:mas e partiçi- Itotal de 3 milhões Ié 700
fi> afiivaménte� sua 'mil habitantes.

Peliai quarta vez conse

cutiva, a Secretaria da E
ducação reuniu os prefei
tos municipais para asso

narem os convênios' do
Promunicfpio, �ue objetiva
promover a exp!alnsão e a

melhori,a ,a nível de 1.0
gl'lau, ministrado sob a

responsabilidad� dos mu

nicfpios. Em 1978 foram a-
. 'tingidos pel,o programa 21

municrpios; sendo que ho
je os convênios atingem a

60 municfpios. O ltotal de
A ,

recursos para os -conve-'

nios, que serão rept8iSSa
dos nos 'próximos d'ias às
Prefeituras, é de 31 mi
lhões e 900 mil cruzeiros.

A aplicação des�es re

cursos será feita na cons

trução, ampliação e refor
ma de 61-unidades esco

lares, qUie trará como con-

'sequên'Qia "a abertura de
novas vagas, melhorando
a rede frsica e benefician
do dire!bamen!er cerca de
18 mil alunos. Parte do
dinheiro se destina à a

quisição e distribuição de
- material escolar, de ·elnsi-

I 'no-a:pl'lendizagem, para to
das as esoolas da rede mu

nicipal, benefi·ciando I8pro
'ximadamen�e 103 mil alu-
nos·

EDUCPJÇAO' RELIGIOSA
Segundo o artig,o

inciso 1.° do decreto
insUtui a educação reU
sa no 1.0 e '2.0 grau�,

"

tend�se por leducação
ligiosa escolar ilumin
luz da fé es' p'assos qUi
estudante faz das.d'iver
discipiinas e em sua f

mação cultural, Ipie'l?Soal
social, prepara:ndo-o pa
a posibilidlade de uma'

Itequese mais aprofund
em sua comunidade
fé";
Nas aulas de leducaç

religiosa não serão per
tidas colocações de -con
tação ideológico-polfti
partidárias, '

nem crfti
ou acusações a re1ligi
ou pessoas, bem co

não será Liltilizado mat-er.
didático que controle
estabelecimento neste d�
posiltivo. S.erão de frequê
cia facultativa . e ministl'l
das de acordo 'com !a co

fi�o religiosa do alu
manifestada peilo mJesm

quando for maior' de 18
nos,' ou por seus 'Pais, 'O
responsáveis no ato 'f
maJtrrcula ..

. Está diffcil concorrer a um,
cargo eletivo

exigirá o. dispêndio de v

loresn inacessIveis a larg
faixa die candid!altos.

**

A matér.ia que reprodw-
mos, deu n'O Estado, na'
cOlunia Informação' Ge'ral:
"Do jlerito que as' çoisas
vão, naS! ·eleições I.egisla-
tivas d:e.1982, mais do. que Sem, em 1978 um can

I)unca, o peso do poder dalto ar depyltadlo}edera'
econômico se fará sentir em Santa Catarina .,....- nãG
com rtoda, a sua intensida- gastou menos' de Cr$ 5 m·
de.' A manter-se o guadro Ihõl8's para se elleger, i�
latual - e nadia leva a crer gine-se qU8in�o pre:cisará
numa mudança acentuad� dispender dentro die um
- lá por julho do próximo ano. Calculado por baixo,

. ano um rélle's litm de ga- quatro vezle's mais. Quan'
soliAa terá aJtingido, DO mí� tos disporão, dessa qua!,!'
nimo, as alturas dos 100' tia para jogar na roleta d&
cruzeiros. E corrio o trans- uma campanha? Bem po
porte consti�ui um dos cos, "por certo. E, aí ,e�tr.
componenltes básicos. de o jogo dlo poder I8conOml
,todra campanha elei�oral, co. Ou seja, grupos ·empre-
pode-se facilmente dedtu- sarilais investindo neste ou

zir que ela (a camrpanha) naquele candidato".,
-

.

Guaramirim: CaSa!! vai investir
,

'Cr$ 59 milhões
mo m�s. Em janeiro! a mu"

nicipalidade concedeu a09

barnabés um aumen�o de

30%, aos ativos e inativos.
E além desse! outro, outro
deverá ser' concedido, no

mês de Outubro..
'

Auxílio financeiro
Três '

projetos-de�l'e!i
EXe'cutivo re'ceberam' apro
vação da Câmara de' Ve-_
r�adoreiS: Projeto"\d:e-Lel
que autoriza o Chefe do
Exercultivo a repassar ao

Hospital Municipal Santo
Antônio 181 impo,rtância d
Cr$ 200 mil; pl'Qjeto-de-1
que erevê a!Jxmo, fin:alnc
rG no 'valor de Cr$ 80 m

para a Sociedade de At
radiOreIS' ,Diana, para
construção de ,sua sed
própria, e, outro, p_rojet
beneficia O Selreto Espo
Clube em Cr$ 30 mil p!8Ir
auxiliá-lo; n�'s, disputas -do
V Torneio Norte·Ca�arinel1·
.' .

.

.. . -

�

dlê' Fl,Itebo J.

A medida, que já foi aprova
da a nfvel do conselho diretor

do Fundo de Partlclpação do

PIS/Pasep e que é desvantajo
sa para os trabalhadores, obje
tiva diminuir o impacto dos Je

cursos distribuidos pelo pro

grama, na execução da polrtica
monetária. No ano passado, de

outubro a dezembro, o governo
distribuiu crS 53,7 bilhões aos

participantes dos dois progra
mas, dos quais Cr$ 44 bilhões

aos operários registr�dos no

PIS. Segundo as autoridades

monetárias, 'a liberação desse

dinheiro, em apenas três me

ses, teve conseqüênci� nega
tivas importantes na politica de

contençAo dàs meios de paga
mento.

O mes'mo esquema será usa

do pàra distribuição dos rendi
mento Huros, correção monetá

ria das cotas e resultado Ifqui
do -adicional) aos trabalhadores

-que recebem mais de cinco sa-

lários mfnimos e estão oadas

trados no programa há mais'de
'cinco anos. A parcela, seja ela

retirada em setembro ou mai.."

terA o mesmo valor. '

TRABALHADORES
CADASTRADOS
A Caixa Econômica, Federal

informou, esta semana, que o

total de trabalhadores cadastra- '

dos no Programa de Integra
ção Social (PIS) atingiu 26,21
milhOes, em dezembro Oltimo,
com crescimento de 9,6% so

bre o ano passado. A expan
são de 8% da economia, em

1980, refletiu no cadastramen-,
to de 2,3 milhões de novos, tra

balhadores no PIS.

Pelo n,ovo esquema, o abono
equivalente a um salário mfni
mo (o qual, a partir de maio,
serã de aproximadamente crS
8.730,00), que é pago ElOll par
ticipantes que recebem ":'ir'rienos
de cinco salârios mfnlmos men

sais $ que �tão registrádos no

programa hã mais de ,cinco a

nos, serã distribufdo de açordo

Menos petróleo im rtado
Iaté dezembro

Até' o final deste ano; o de -700 mil barrfs diários
consumo naciónal de pe- importado, o ministro Cé
ltróleo impo'rtado cairá de ser Cals conta com uma
770 mil barrís, média veri- produção interna die. 280
ficada no primeiro trimes- mil barrrs diários e com
tr,e, para 700 mil barrfs diá- uma economia de oonsu
rios, de ,a,cordlo com as mo de 5 por c:ento. No
previsões do minist.ro dias ' mês de março, o consumo
Minas Ie Energia, César, de petról1eO imporn:ado (ex
CaiS, que na terça-feira'es- cluindo o álcool adiciona
tev:e ruenido em Brasrlia Idlo,à g,asolina) atingiu 733
com a dire�oria da Petro- mil barrrs" em média, sen
brás Ipara discutir as pro- do que a produção média
j,e'ções de produção, im-, naciörilal a'lcançou. 230 mil
portação e consumo de' barrrs, totalizando um con
petróleo até dezembro. Pa- sumo global dei, 963 mil'
ra chegar a um consumo barrrs.

'
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I cor em s'ua Empresa:
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VEICULOS USADOS RmSADOS

Bellna li too - verde'prImavera met. • ••• ' ••••
' 1979

CorceUI GT - bege trlpolll ••••••••••••••••• 1978
Corcel GT - branco e preto •••• � ••• :.'. • • • •• 1976,
Opala Comodoro - branco •• '••••••••••••••. 1979
Chevefte Hatch - dourado palhà ••••••..••.. 1980'
Chevette L - ,bege •••••••••••.• o •••••••••• ,.. 1978
Passat LS - branco 0.·0 ••• '•••••••• o •••• o • o •• 1979
VW' 1300 L - branco •• r••••••• ;. ••••••••••••• 1978
Brasßla - b8g'8 •• I·•.• � •• je er. e.e .'••1, .1••••

,

•• J •••• -1979
Brasrna - amarera o •• "•••• ; 1979
Jeep 06 eil. - azur •••••• ' •••• ,. • • • • • • • • • • . •. 197.5

Moretti, Jordan & Cia: Ltda,

De acordo com o Plane- '

jamento G'lobar IntÉ�gráiCIo
PGI, dentro dos projetos
comtemplados, a Compa
nhia Catarinene de Agua
e Saneamento vai execu
tar a im'plan1tação de uma
nOVia rede de abastecimen
to de água no município.
de Guaramirim. O custo
tortal da ,obra- iestá estima
do em crs 59 milhões.
O período d� re'àlização

dos serviços, está ._previs-
,rto para 1981/83, com Si

capitação a ser feita junto
ao ri9 Itapocuzin�o, quer
1em um manancial de ie?<

c�lenta qualidadEli 8 capa
cidade para um perferito a

baste!cimento da popula
ção guaramirense.

Aumento Salarial
O alcaide guaramirrense

informOu que está estu·.
dando o cOm'portamen�o
da relCei'ua para estipular c'
índice· de aument,o sàlari:ail
ä',ser co.ncedido nó épróxi.,.,. ,

'.�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




