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ANO LXII JARAGUA DO SUL SEMANA DE 02 A 08 DE MAIO DE 19ß1

ros . ,oderã
.

apresentar,: su,rpresas
" pqra _s, eleições' de 1902
{) Diretório M4nicipal dó Partido Democrático Social (PDS),

. reunil;l sábad� peia manhã, ne 8aependi, seus afiliados, aprecian
do e .decidndo' sobre a eonstltulção do fundo partidário, filiação

part_idária, eleições gerais de 82 e demais assuntes de interesse

'do pÇll'ti,dO governistl!l. Todas as ,figuras d�
, proa do partldo de

sustentação -!lO goilermo particip�ram do encontro, quando, num

dOS. ite..')$,.,dec:ià!�-sc�, _ Rela, _ fijiapã,o ,d_e noveis .correlig!onários, pre

tendendo, de aco�do com o Presidente do Diretónio Municipal, Vé

reador Enno Janssen, atlngi� a miJ afiliados dentro dos' próximos
tr.in,ta dias. Posteriormente, outros adeptos do PDS serão procura

.dos pára precederem seus registros ao partido.
No ,entanto, a par de outros e importantes assuntos discuti

dos, o das eleições gerais para o próximo ano fei o que tomou o

tempo maior; €lo encontro. Fonte do partido adiantou que, embo

ra o assunto tenha sido tratado prellmlnarmente, o quadro. pollti
co para 1982 poderá apresentar surpresas, notadamente na suces

são municipS"l, uma. 'rénovação inesperada', tranetorrnande todo o

esquema.
.

Para a Câmara de Vereadores, ma's de -trinta nomes . foram
� .

lembraçlos, de todas ,as regiões do MuniCrpio, entre industriais,
comerciantes, profissionais liberais, industriários e, ligadgs

.

a ou

tras atividades. Ó Partido pretende lançar u;m �niéo c;:andidato por

região, pflra.' que mllo ocorra dissabores de nenhum dos lançados
vir a' vencer, como j� ocorreu em eleições anteriores.

Mas para a sué'essão de Victor Bauer é que a surpresa maior

está reseivada, pelo menos a hipótese de que tal possa ocorrer.

Político eß alto prestlg'io, ex-prefeito, candidlito. em potencial de

partidó par? i(encer as E!leiçOes,municipais e que Qonta com a sim

patia do �Ieitorad.o, inclusive com votos da oposição, podará vir

a concorrer a uma cadel,ra na Asseml>l'éia Legislativa, eom. am-

plá� p0ssibilidade� de vitória, enquanto. o a�ual"reRre;enta'nte con"
correria. à Câma�a Federal� Estas,as hipóteses iniciais. Todavia,
é,certo que Jara,guá",do Suí lan9ará pela:, vez primeira ��u can-

ãlda;to pr6prio II' Deputado' Federal e déSse dir.Cilito.o Diretórro nãó
, a�re, JllÀo •

. '. '

, :)á�a;á {�h�E1m; d�� Ex;C;u'tivo: �. prl'J,Cpio, no ��con,tro, 'perb
mel)os ciricó ihapas fora'TI lembt�clàs, u�a d,elas envolvendo um

, grande i�dustrilal pará � çargo, �ssilT! como, o próprio vice-pfefei-
to (prefeito em éxercrcrÓ a\�âlme�te), que concorreria Coni a par'-·

.

ceria do atual presidente do Diretóriq M�niclpal, do partl(lo sitUa
cionista em Jaroaguá dQ Sul. Nada ficou. resolvido em definitivo-

,

umà'vez quê ó�{r�s :enço�(':O$ do gênero ãco'�tecerão até que s�
chégue a um consensq unânime, haja vista· a finalidade ser, outra
'vez màis, vencer. as elejçõE!_s ,com bOli ,marg.�m" dE! vantagem so'

.' bre os opositores, no caso os
-

representamtes do� PMDB .

e 'PP, le-

,galmente constituldos .

no Muniçlpio, :,' .

Este esboço do quadro sucessório terá novos éesdobramentos
'e cert�"!enle s�.rpre,��!!, ç,omó . atfmit�� os próp�ios illtegra",tes do

'

PDS, uma vez tr.atar-se. go. �ssujHo de fórma preUmiAar, porém, ii
arrancada rumo ao 15 de' novembro de &2 Já foi dada pelo �arti"
dO do governo "que está unido, cóeso,� forte", conforme Enno

Janssén,' presidente, �o Dir�tório Ml!l'Iiclp.aI:,

FERJ,'reéebe reéursos do Governo� .�. .
,

-
.

, As 18 fundaçôelscomponentes da AssociaçãO Ca

�arinense das Fundaçôes EducaciIQnais """'"' ACAFE:, re

.ceberam na tarde de -segundà-�e;ira, . no 'auditório da.
Secretar.ia dà Educ_ação, os prhneiros

.

Cr$ 50 milhões

#é afuda dos gov�nos Fed!e'ralle Estadúal ao Sist,ema '

<Fundacional' Catarinense. Esta foi a, p�imeira parceia
:que nreste ano deverá atingír um t01al de Cr$ 120 mi-

,lnÕé�a p�rc,eía q4e fOi' distribufda seguJi1da-�eir?, Cr$
, I

.3'0 milhÕes são do �Estadö e outros. C-r$' 20 milhÖ'es
,são ori�ndos dia Secretaria de Ensino Superior do Mi
:Ili�tério: da Educação". Esse:dinheiro ',virá öene,ficiar 17

�H 'e 860 estudantes das institl,lições de
.
ensino supe-

, rl9r da ACAFE, bem como a mais de mil prOfessIQr,es
q� "'Ielas leoionam. Além disso, será apHcada ha am-'
Ph!ção de áreas ffs·icas dos campus universitários, em

;P!,Oi�os de lensino e !pesquisa 'e melhoria dlos recursos
tecnicos e humanos dàs fundações.

. A solenidade conto,u com a presença ,�d'o @ovema-
�or .Jergle Bornhausen que foi quem determinou a in·
clu.s�o do SJstemá· Fundaéiohal nos orçameAtos 'do Es
taâo ,Q'aqui RO:!" dian�e (este ano serão Cr$ 60 milhões'); ,

do seoretário Ante'ro Nercol,ii:li é do presidente da Aca- '.'
fe ..e reitor dia Üdesc, proifessor Lauro Ribas . Zimmer,

.

alem de' dire1tores e representantes das fundaç6es be
nericiadas.

,

A,Fundação, Educacional Rlegional Jaraguaense -

FE�J, mant,enedora da ,Faculdade de Estudos S,ocia!s,
�m vias. de. ·ver aprovaêlQ o seu segundo. curso - de
Admini��Fação de 'Empresas _,.., foi contemplada com

rsos da Orde,rn de Cr$ 300 . mll.
"

'

.

Investido nas funções - legado Begional de Po
de Prefeito Municipal de ' tlcla, Dr. Adhemar GruQ
Jarasuá do StJl até'15. ba, .determtnará estudos
de junho, Sigolf Schün- i para minorar o probte
ke introduziu ume série . ma elo trânsito urbano
de modificações, "ao! de Jaraguá...do Sul, 013
meu modo de adminis-' conqestlonamentoe que

. trar" conforme trizou i se verificam,: d'efioindo_
quando da transrnlssäo

'

os locais para estaclo-
de cargo, se'lill no entan- namento e a consequen- A Empresa Saneá-
',to discordar da- manei- te fiscalização. Est'e' se" mente Uda., de Ourltl
ra como procede Victor rá um dos passos ilJi- ba, ficou com a respon
Bauer, na: admlnlstra- ciais para que a Guar�., sabilidade pela cons-

,

ção do munlclplo.. Ado- da de. Trâns.i.te seja im- trução de um ,reserva
'�aindo ai filosofia da des" plantada logo, pois o· tório d'água, com capa
oenerallzação, /

.

., para convênio foJ assinado cidade para mil metros
maior ' agilização dos cem a Secretaria de Se�, cúbicos, em 'teneno d.e

. trabalhos, Schünkel ad- gura,liIça e lnformaçõee propriedade do SAMAE,
ministra desburocratl- e regulam.eliltado, pelo localizado no Morro do
zando 'e' com obras, a- governador Jorge Kon-' C�rvão. Tal 'obra custa,
lém do 'a:+,end'imento co- aer: Bornhausen, lmp!'- ,rá aos cofres pilblicos
flIlunitário, maior, açâo cando uma ação dir:tâml- . '8 importânci,a 'de. Cr$

.

'para os vereadoJies que, ca do 'Ex'ecutivo pam. 8.240.007,00.
na Câmara, requisitam qu,e seja e,f:e!-ivada com
obras para as

.

slllas. r&" bre,vidade esta implan- Já a, Empr�neir,a ,Ha
giões ,e!llêitorais palra o tação., , '�� �.::': w� Uda, de Jà,raguá do

respaldo pOlftico, neres" Outras obras, de acor- Sul, fará os tra�a,lhos
sário, bem como, ,con- do com SigolfSchünke, de. r::$forma, construção,

. fessa-se satisfeito com o\.S'egu91ll curso, normal" ampliaçãe, pintl;lra, ins� .

a 'expe!riência,de d,irigir inclusiVe a Ponte sobre talação el�trica.!il' ,hJ- ,

uliD dos maiones muni- Q Rio ;.J:tâpocur €'f:n t.-Je- diráulica em escolas das

cípios do Estado, análp- ,reu' �os, de 129m" redles estadual e munic!-,t;,
'ga a de um capitão d que deverá ser: inaugu- pai d,e 'ensino,' cujos.
indústria, "pois Isso nos· r.ada 'na;primeira quin- custos 'a serem aplica- . Organizadora p.elo -ecQ-

, porte .médio. de Santa, pa-
t:>óssi'bMita 'maior" con- zena de junho. dQ,s têm os seguintes ,n.omista, Erioo Michels,

I

farina, Jaraguá do Sul ;6'S-
tacto com (:) povo e com COÍ1C!O,:Irências' valor,es: ,Colégio :Esta-- . chefe do escritório da Ern- teve, representada pelos
a causa f�,'Púb���a ·como ,f\las �róximas . sêma-, �üar �bdon �tista -:-' presa Bras:ileira de, Plane� eng,enheirQ's ,Ari,€'I" At:no

um toEfb', '. 1>. , '3c;-f, . I ti•• 8oo-bt'atF;,:'(iigtliWat..,., o.F$·9.009.2:78, 'fC�' ,'.".� Je·�eF..nlt9<, di� !r;ran�or.rtes, 'df?)Z:z'pQ,,ªJtif'''·';'"'tEt-· ql�Mgiq<-.�eielr.Até o,térmi'n.9 ,dos 60 das, objletQ 'das-concor-' Holanda Marçelin��GQn- '., m onan",po, IS, r",a IZOLl' a' re':ß1 ura
.
Ilnl61pa .

dias à testa da Prefe·itu- rênclas públicas n.os 1 çalves --- Cr$ 931.16ß;' "�se�de 22 à 24 deste mês, Na oiportúmidade, ap,Fesen--
ra, "Sigolf Scihünke afir- e 2 serão atabadas s- Escola Isolada yiei:r.as. 'no 'Hotel Marambaria, em tàr·ám lO trabalho "Estudos

ma pr,é!t!elilder fa2er uma pl'ena carga' de traba- - Cr$ 2.120.100,00; E.1. Cabeçudas,o Primeiro Se-
.

de Tral)sp.ortes Urbános",
série de 'obras, benefi-, rho, conheckl'as as em- G'aribaldi - Cr$ .... ; .' minário ,de Avaliaçã,o die q'ue, trafa s,obre: ,.a.-Gircuia�
ciaMo diretamente o ,presas {lenoed'o,ras.· Es- 1.085.500,00; ProJetos ,das Cid�des de ção die veículos, em área

município Ie os mllníci- sas concorrências, lan- E .B. Elza Granzo,tto Felr- Porte Médio. peste semi- central, correspondendo a

pes. Em Ribeirão Gran- cadas ,em princIpio �e - Fal' - Cr$ 2.689JOO,00; nário participaram, tam- E.tapa 1 do proj,eto, qu'e

de do Norte, esta sema- marf"Ç'Ó ,têm' em 'custo E.e: Cristina Mar.catto, bérn. pre·�eitos,'.técnicos e'
.

éstá e'm fase finaJ ,de iin�

na; Schünke estey,s ve:ri- 10tal d'e Cr$ 70.908.203. :- - Cr$. 4.956.100,00 'e" equipes de tráf�go das ci- planta:çãö,.Já ' ,m.inutad,ö e'

ficando a passag'em de A Cesbe'-· (a mesma E.B. Alberto Bauer --- dades de Joinville, Lages, prestes a s�/r let:lêad:!3rf,la-
r um curso d'água qúe -empresa q:ue éxecuta 'a ',Cr$ 2.271' .850.0G'. Total Criciúma,' Ttibarão,"Chape- do.

,.

cor::a a'estrada, ",det,er':' impiantação.' a,sfáltica ,da concorrência. 2Iß1:,
.

có, Itajar, Brusque ,e Jara- De oaclordó"corri o enge-

minando a sOIUÇ�10 do ': n0 município; a�ualmen-' Cr$ 24.081.� 96,00, ex-
. guá do, Sul, que tiveram nheÚ'o Ariel, Q;- prpJét9" 'e.s-

protHema com '�coloca-, tei naWalter Marquardt cetuaela a construção·
..

seus 'projetos avaliados tá pautado .é adetluado à

ção de dl:las carr�iras 'e, Jorge Czerniewicz�, . dlo.�eservatório. pêlo ass-essor dia Presidên- realidade jaraguaense; não
de tUQos com _diâmetro será a responsável'p,elo, cia da Empresa Brasneira tendo pr,evisãode data pa-
<:I'e -60em,- clij'o' trabalho ree:apealllento asfáltico" . Segundo, o: prefeito de Transportes Urbanos, ra a,tivác:lo,

-,

!TI�s' é cODsi-
�

será 'e'xeél!ltadb com (celÖcação da capa se- Sigolf
.

Schülilk,e, na se- pielo, CQordenador d'e" Pro':. derado de i,niportância fUrl-

brevidad,e, atendende 'Iante) das R,uas Joinv'il- mana quevem serão e- jetos do Geipot e por tilmä dament,al, dàdo 'o. <j:>r6ble-
velha reivihdiicação d'os' I'e, AUgusto Mi,el'ke, Ân'" tacad1as as Qbr.as na Et r.epresentação da Secreta- ma ir ,c:'fe '�n'pón,!r,0'a -c,1r�
moradores daquela re- 'q:elo Sclliochet, fB·ei,ra Vieiras ,e E.I. Garibaldi ria dlOs Trànsportes ,e'cÓ- culação de ·veículos -na

gião. Rio, Cabo, Harry Hadllch e, posteriormente, !'la, bras de Santa Cátarina., malha pentral, o ;pori;tc); erí.,
6' Walter Janssen.,o-ffa- EJ, Fraflcisco de' Patl'a,

.

Co'mo integrante do' gru- �iQO do, sistema' ,�é fr·ans·
,

balho de base. nessas Informou ainda o màn- po 'diaS nove. ' �ídad'es .��
,

'()orte, çlo ,fVlu�nic:íp.iO, "

ruas, 'foi executado 'pe'la datário-mor ,do municí

Clark'. Seu custo' será pio, em exercrdö" quer
de Cr$ 6 .490 mil. a PrefeJtura eon�ràta"â, ',1"�em COr:1corrê�cia, urna

.
A Ernge'pasa�, Enge; vez que' não hotIV,€!, ma

rtharia do Pavimento I, nifestação de int�ressej
S.A., de Joinville, �xe- I

os trabalhos a serem e-
.

, cutará quatro itens da xecutados juntq ao CIP'

concorrência dei núme- - Centro Intereseolar
ro um: a) Recupe!ração de Primeiro G'rau (rer

de pavimentos danifica- forma do telhado, cons-
dos em·-diversas ruas - I trução die muro e urb�-

,

velQr Cr$ 3.775 mil; b)_ : nizacão) e iun,to, a E.S. '.

R,eparos em acostamen- I
HeleoCloro Blorgies (�e-

tos, ie serviços c0mpl,e- i forma do t-e'lhado '9 Oln

mentares
.

na SC-301,
I turá parcial do prédio) �

da Ponte Abdon Batista

(inclusive) até a Ponte E Schünke' anunc,iou

sobre a Rio Ita'POéu.�i-·" a constrúção die, ·um no-
'

nhQ, na divisa com Gua:' vo,prédio pàraa escola
ramirim. Valor: -Cr$ ,;" existeflt,e, na Barrra dO

4.255 mil; cl ,ExeclllÇão Ri,beirão Grande, subs-
, d�s muros ·di� gravi,da� muin�o _ao a�ual, 'a���i-..
de em.' concrE1to. "pa!(a co, com mais die' qua

proteÇão das '. cabecei-,' r:e!lilta ªnos de' lexis,têÍ1-
ras da Ponte sobre 'o I ela.·'. '

SChnnke ad,ministra 'desb'ufucratizando e com obras
Rio ttapocu, em Ner,eu

. Ramos (aterros). Valor
e-s 6.600�il; d) obras
no acesso

.

a ponte em

Nereu Ramos (ater
ros). Valor Cr$ 17.467 '

mil. Total da eoncorrên- .

cia 1/81: Cr$ 38.587mil.

o Prefeito anuRcioú,
ta.mbém, .

que
• trinta e

duas novas ruas . terão
os' Itxos re'sidenciais re

colhidos, uma vei. .por
s'emana, sendo. as' se

guintes: Rua. Bahia, 257,
256,' 'L;uiz G. Ayr..oso,
João Sarios Stein, 203,
273, 274,207, Domingos
Rosa, Euzébio Depouy,
Guaramirim, 287, 230,
'Dr. Aguinaldo .J. de

Souza, F.?lará, 253, 252,
OUo Schneider, RiIQ Gr.

do, Sul, Santa Catarina,
Paraná, Carlos May, 225 .

Major Jillio Ferreira,
Carlos BIÇJJrnk:, ,Alberto
Santos Dumont, Em6s
to:Lessmann,' Ffi�dr�ch
Wilhelm SonnE'nhohl,
C,arlos Egge-rt, Dona, Ma"
tilde e Piçarras.

, No setor' de trânsito,
um conta.cto:com'o De- .

Número 3.135

-
' ,

Rio Jarsguä será retificado e

novas, ruas abertas

Seminário ava1ià projetos': das
cidades de porte. médio

,- ":��:

,

o Exe'cutivo Munioipál
. de Jaraquá do Sul baixou
decretos declarando

i

de: u
tllldada 'Pública' áreas' de·
terras destinadas

.

à pro
'Iongamento de ruàs e 're

tificação do Rio Jaraguá;
este, . na altura da Ponte
Tavares SObrinho para
que as águas 'té'ntiam flu
xo normal em período dê
enchentes, dado' que atu
almente, quando das
cheias, uma . lntensa área

.
' é inundada. �Com o corte, ;
esse problema será 'evita- ,

do,' dando consequente- I
mente msíor vazão, dlrni- í

nuíndo a posslbllldade do
.aterro de uma das cabe
ceiras .

da pOnte Tavares
Sobrinho, que demarlda à
Ilha da Figueira, ser dani-

,_ ficado.'
pelos decretos" ficalm

declaradas de· utilidade

,públi.ca, para fins de desa-

proprlacão, por via amigá
ve,l OU judicial,. as áreas
de 'Propriedade de Alberto
Bjlnkhardt, locailizadas na
rua 6 (Cei.,' Procépto Go
mes de Otiveira), sendo a

primeira de 1. 426,OOm2
para impl�ntação do pro
longamento ',da rua 181'
(Marina Fruotu.osó)" fazen
do l.igação. com 8; própria
Procópio' G-O rries,

.

projeta
da die, há anos ,e' outra,' die
2.8S4jOOm2; para retif.ica
ção do Rio

.

JaragUá, em
seu lado oeste. Esta de
saproprtaçâo fol . declara
da de ceráter urgientie. �

Outra área de 370,OOm2,
sem benfeitorias,.,de'·levi
no Sçhuenke, serä d.esa

propriada Ipara fins die im-
. 'plaptação. do - pr;olonga
mento da rua � 222c (sem
flOme) I.igando com ai rua
89 (s,em nome).,

�1low· no- 'Max" cWiHlelm1
aos. trabàlhadores.�

"

4'_ -..:,
,

-Em comemoração ab
I Elias e I:liselll, S6ii;ranO;

,1..0 de Mato, .,)'Oia do r e' Serrâninhõ -e" Pedri
Tra�,alhador", o·S/esi - i nho "";",0 Sanfolleiro.;

,

Agência de"Jara!'!juá do: todos "da casa�'; e, P.OS7
'

Sul, Pref.eittlra M�nici-! ieriorm,ente, a :apres'eo
'pai; Associação Comer ,i fação da dl!Jpia ,:L:eoflel .

cial e IfldUstria!l, Sindi- Roena e CampIOS, ailém
catas Pa�renajs e Sin(:li- dle- ,Ginó,ca, '. humorista
catós', dos. Trabalhado- do rádi0 e te'levisãp,' de
rés, promoverão' .

à par- . Curitiba. ,<,:' ,;
tir das 19h30min,. no,

EstádiIQ Max' Wllhelm, S-erä armado um ta

do Clube Atlé.tico Ba�' blado no interior:�o, gra
pendi" um grandIe show . mado �o 'Está(jio. Q in�
ao ar IJvre, com sorteio' gresso será fraaqu.eado
de - bicicletas e ouh':ös' ao púb'ico� �l:Ie pà:rtici:
brindes. Pre-lim�namjlen· pará dos, so�eios ä� bi�

te, havle.rá apreser:lta- ciGlie!tas 'e outro$ b�in"
çao de tri,os : e duplas' od� do comércio e in�

sertanejas, com· Teni-' dústri'a' locais'.', O\�how .

nho, ,Tonyr e Celinho, cQmeça às 19h30min.· �.

Isle $abado, venda Do,rma,l de combustíveis meMe 0$ pos� -só' v.en
,CUmprindo deIteI�minª- normalmente neste 'sába-,,· dem. cOmbustíVeis (gasoli-
de portaria aS'Sinad� do, 02 de maio.

.

na, álcool carbur.ilnte e

, ..�� pelo . pl1esi- A decisão foi tomada, óleo di.) de segurida a

do, Conselho .Nacio': ,em virtude'do fechament'io sexta-feira, qonJorme 'die-
do - Petroleo, general deste$ no feri� • On- terminação: do gOYeirno t&

Almeida Costa, 9S tem; 1.° de�matoJ pois ca- ,�ral.. num plano que visa

dei gasolina de Ja- so Contrário o abasteCl- eçonomiizar c pe'tir6reo. A
,aguá dO,"sul', a 'exemplo' mento_fic�,rialinter.rompido "ve,nda'de'combustív8'is vai

�e QU�r9s�, ex���ri�e�.' 9m ,por. um ��azo de 72 horasI, elas 6 hara's d� manhã ale
Qdo o'i,e,�IISI, Y�'Q'lL1�c",onar ,"

..?c>",s����a!n�,.,qu�, .riormal- à.s oito ,h'oras '�a, noi�e.
' �'

comemorarã9 ,O 'Di,a da' V,tória'
Que s�rão reali�adas junto
ao Mc;mtJITl,ento aos Mortos,
da IJ, GU9lrr:aJ Mundia], no'

Rio die Janeltlp,' Corno a-

NO 'Rle)
"

,oonteC:ELJóàos 'os' anos, o
.

,
O" piésidén;té 'João Fi:- " 'pfe-si:dêfl.te �:,da República:

gueiredo ,estará pres'6'ri!e,� -coloé:ãrã, jwnto a
'

nu'
(10 diäJt às comemora",'" tíó
ções '90 Dia da. Vitória,

A.·Assopiaçã<) 'f:;Jàcf�nal rida 'há trinta e s'61is'
dos Ve1eranos '; da .'Fi;lrça. '

�nos ,.passados. , cfa ,qual
,Expedicio.nâriá 'Brasileirà 'pracrnha!s Jaragl:,laens,es s.

(ANFE:6),. $,ecção. Regio; " ,da,_ : . reg'ião' pamiciparam
[lai d'e JaragiJá do .Sul, CO-, bra�á'ment.e. Às 9 horas o

memorará no ':próximo' dia; hasteam�nto do Pavilhão
8, siexta�felra, () -"Dia 'dß., Nacionahno pátie' da Igré-�
:Vitória", lembrando:o final ja Matriz $ão S,ebastião,:
da IrGuerra Mundial oear- . seg'windo-se 'lVlissal Solenê'

- • , ._ - "< ' -,
..

'

�i7,_:'_'<'-:'; ',1_" ",',.t: /_,
"

.

-�,

às 9h30min ie, às,t 1 h30mill
. churr!isc_ada de oonfràt�r-
nização. ,',�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JO$� sobre a criaçAo de !'Rarls
cos em Jaraguá do Sul teve

grande reperçussão em tó�;) o
ES\ádo·. Em Flórlal1ôpoli" ele '

chf:gou até a Universldada foE'
d�ral de Santa Catarina, onde 0-
Prof. Erich Caspar stemmer,
ex-Aeitor da I;IFSC leu a noticia,
Interessou-se pelo assunto e o

encaminhou aos mestres das

Dia 05 dê abril estaçO'es experimentais de Ita-

'Scheila, filha dê ,Luiz (Verô- corobt, que se mostraram sur-

nica) Krause presos com as experiências rea-

Dia 10 dé 'abril • 11'
IIzadas em Jaraguá 84 e' ptdo

Rafael, filho de Mário (Dus- . tamanho descomunal d� sspé-.
,

nelda) Schumacher cimes exlbldos, cujas "C.3$q·'i-
Dia 13 de .ibm .

'

nhas" deverão ser objeto de a-

. '

,

,(NOSMlGENT. - NOSSA TERRA -' 'Nhsó \lUNDO)
(Equipe "Correio do Povo'')

,
.

,,,_

Aliveis.rialles iucimenllS
Aniversartam hOJe-02

Eliane 'Zontà
si. Cláudio Arifdo Stülzer;' em .

Londrina
'"

D. Luclla Emm'endc5erfei
Angélica Murara

,,'
'

Srá; Evanir, esposa do Sr.

Henrique Nicoluzzt
'

Sr. Nélsori Kreutzfeld
-,

Ramiro Schmitz
.

Ernani José ,Völtólilii"
- •

Sra. Maria Rélser Scheuer'

Dia 03 de mato
,

Sr. Martlflho Rengel, em Riô
, Cerro

'

Sra. Matilde Horst
c

Sr. José 6távi� Tomellm,' em
Jaraguazlnho'

. - .

Sra. Isabei Schneider, em

Blumenau
A garota Waidl Meier -.

Sr, ErWi� �iPP!�S�i .

Dfa 04 de male)
,- '.-

,

Sra�. Ruth' 'Ribeiro ,,'-

Sra .. Cristina i;nghelini
Sra. Alda 'Soares

.'

,

Sr. Rolf Frede�iéo Zibelí, e�
Pomerode
Gilbertó Braunsburg� em
Curitiba-PR:'

"

Maurfcio Fernando Peixer'
Alzira de Souza

Dia 05 de maio
Sr. Helns Ma�quardt- .

Marlise, filhA�tfe Pedrd (Ange
lina) Sctupltz

, Miriam Hafemann
IIse Trapp .'

, ,

O Jovem Wilmar Victor Vjer
gl!tz
MaristCEllisto -do RGlsário' ' .

"

Sra. UI'$I..da K.., Du_we .,

Sra. OIMa SChlochet
, Jai� Ger-er:lt, em Astorg'a:PR�'
Si'. \ti�ente. ,Catt_pni; em Três
Rios do Norte "

S{," Y�ar �avan�lIOJ .. h , .:;
Vva.. Elsa Georg ,

Carla,Spézia .

O Jovem !Sisel! JE!lro Schmitt
� ..,

.

Dla.08 de .'0 '.

Sra ..Hulda Maier
Sr.' G�rOnimo, :rrentinl
Sr. Nélsor:l Stinghen
Isolde Wackerhagen
Sr. Erwino LiermanD, em

Joinville
Sra. Marflia Haffermann Cam-
pos j
Sra. AngeliRa Klein Sfaeheling

I.

Dia 07 de maio
Sr. Avelino J(arster:l "

Sr. Lauro Demarcbi,·.em !ta
pocuzlnho·
Sra. Iracema Ter&zinha Mor
bis Tomas.elJl. '

Sr. qAndldo Lelthpld
Sr. Mário, Rosa

t
"

Dia 08 de maio-
Sra. Marcl. Olga.Mascare-
nhas de .Ollvelra

.' .

Sr. Osmar SchmiU, em .São
José dos Pinhais-PR.
Da. Elsa Buck

Rodplfo Maier
Sr. Erich Ehlert
Sr. Bruno Friedei," .� Três'
Rios do Norte
Sra. Adélia, esposa do si'.
'Rudolf Harbs
Sra. DorotyVitória Grubba'Ta
vares da Cunha Mello
'. �, .,- -

" ''I'

·Sr., Ade'mar Henh, em Jílra-
guazinho
Os!,!i de Souza
Sra. Norma, esposa do sr_

Oswaldo Otto Reimer
Ter�iinha de Lourdes 'f(a";,Zler
Sra. Charlotte Vóelz Nêltzel

, Fá�.io, filho de Alfonso (Ode
te) Sobieranski

Dia 15 de abrO.

Tadeu, filho de Sérgio (Lidia)
Sabei

. ,.

Marcela, filha de Ademir �E-
lair) Gonçalves'

,

Ola 18 de àbrll

André, filho de Guido '(Irace-
ma) Prochnow

<,

Cri�tiané, fil�a élê Nilo (Mera
cf) Hoffmann

,

êdir, filha d'e Valmor (OUvia)
Nicholetti

Dia 17 de abril
·

Marpelo, fílh� de José (Rose
'11)

.

Bàrbosa�
.

Fábio, filho de Nélson (Lore-
·

�a) 'Brüch'
.

, i« I
�

tina) Kreis
Giseie fiiha :de' R�imundo (San-

·
Juceiy, filhä' de '�aldi (Ei.lin.3)
Liermann

Dia 18 de abril

An�, fiíha de Marcos (0.:>10-
"ES) Scheuer

__

Micheli, filha de Moacir (Rii1ii)
Rahghettl'

�

SlIviá, filha de Leopoldo (Ce
lagla) Ochner
Jackson, .fiI�o de Précio (Sue
li) Beck .

Jovans, filha de Lal,lro (Elv:ra)
Volkmann

_ Cláudia, filha (lé Volrad (An
.' 'gelina) Specht
Dia 19 de abri

Hermes, filho .de Adelino (EI
zira) I:hims�"
CláU"'o, filhR�de Afonso (f :Jt
zl) Bachel

-. Scheils, .filr!i�d", Altajr.,(.Jure
ma) Feli�bino

0"",." _

DIa 2Q de aJHil
Dan;iele, filha de Raimwldo

(Magrid) Rahn
.

Snvia, filha de Elias (LÚCia)
Gusawa

Suzan" filha de ·l3oberto jf!e-
nata) Adratt··

.

I ,( :,

,Dia 21 d,e aprl_!'
Jackeline, fillia qeWilson (Ma
ria) Alegri

Dia 22 de abrfl

Ana, filha.de João (Joceli) Pe
·relra.

"
,

,

Calce' à vlifá ..se' melhor
,

neife verlo com a'
- "

Clnderela
bu�tr?_ I�jas, pa:i-ä"nie
Ihor servir a distinta cll
entelá, duas na Getllllo
Varg,as, uma na Mar�
chal Deodóro, em Jara
guê do Sul e ,outra na
rua 28 d.e Agosto, 2.1n
(Guarâmlrlm)� ,

.

"CINDEREtA
a melhor opçlo para ae.

compras dê verlo.

• o'.

Em qualquer época,
em qualquer estação, os
'preeen_s da Lanznaster
I:aam no gosto e no re

ql,llnte de cada um. Vo
'cl sabe�

· �

� a n z n '8:$- t", r
Av. Mal. Deodoto,364
Jaraguá. do. Sul -. SC

IRelolOariá AVênid�·
.

.

IE.TERNIZI! os BON' MOMENTOS'
�. ; ,.0":--" I.. '''_ .>0"... ..........

-.
,l- .. ... 'I" 7' 'l'_ . 1J ". •• .. .. _;r.r· ••

Presenteie com Jóias e as mals finas s.ugestões
da RELOJOARIA .

AVENIDA. Ma"""'al. e Getöllo

I--� ---- -- ---- ��

Pl e'.liaçAo e eS�IAdo. o', �!gc
da criação dos mariscos [aia
gl<aenses poderá ter Interessan
tES desdobramentos, 'com um

contacto entre os professores
da universidade e o proprietá
rio Alvinó Lenz. Jä agora pode
-se dizer que Jaraguá do SI:JI

não vive só de : 'motores, no

seu relacionamento entre a Uni

versldade e a empresa jaragua-
ense.

Jaraguá do Sul deverá marc12r
presença. -ém �Iumenau, no ptl
riodo de 23 a 25 de outubro,'
na 5a. Conferência Estadual de

Advo'gados. Na pauta; assu<!tos
do Interesse 'd0S ca�sldlcos ca

tarinenses •

"-*-

Ö Lions Clube Cidade In<!us
tllal deverá: ter,' a dontar·do se..

gundo semestre, na preSidên
cia, O Leio Ângelo 'Pradi, que
ao lado de sua domadqra .1err
ia·· dé8tacag� 'em' todos os e'

ventos leonlsticos, mostrando

cedfcação também nas várias

campanhas que. o clube reanza.

Pradi substitliirá a Alcir Bitie.,

cqurt.

Muito prestigiada quinta-fel�á,
no CIP, a InauguraçÁo de-uma
sala de multi' s, desti'nadn a '

defici s au IVOS, totalmente .

equipada e mobiliada' pela Ma-
. risol S: À. , conforme. matéria

que o CP estampou com exc:u
sivid.ade em súa edição a'nte
terlor., O programa foi total-

. mente delineado pela 19à. Ucre.

-*-

No campo politico, o partido'
governista, que é majoritário em

Jaraguá do Sul; reunIu-se nó.
/

Baeperidl, sábâ8ó (lltlmb, 8, na'
pauta, discusslo sobre possl
vais candidatos a candidatos
aos cargos de vereadores, pre
feito, deputado estadual e de
putado federal. Fonte ligada ao

Partido adiantou que surpresas
poderão ocorrer; onde um forte
canciidato a chefia do Executivo
poderá côncorrer a Assembléia
Leglsl�tiva ou mesmo à Câma
ra Federal. Enfim, na pollti::a
tem de tudo, como em socieda
de tudo se sabe .. �

.

\
".

Male as
S8'ud8des . no'

-

Garte.nhous
.

e pele ,telefone 72-1553
Restaurante
Ulsqueria
Pizzari8ÍLazanhaa
e Confeitaria

GARTENHAUS . ___

Getúlio Vargas, 847

. .

.'1

Chegou a hora certa
para você fazer a compra

certa.
-

MALHAS JARlTA. liquidam
sua coleção de verão ,com
descontos in�creditáveis pa
ra você aproveitar mesmo e
aínda brindes es-pee1ais"para
você.

.
E NÃO,�_Sól.

,'" _,' I
Vá conhecer a nova e des
lumbrante coleção Invernó
Jarlta. Novos modelos;' no ....

vos desenhos, nova.çoncep
� ção de belezll e bolJ.l, ggstq '-

Preços de lançamento e ain
da brindes para você. Brinde
o seu bom :gosto com m'uita
economia aproveitando ago
ra as ofertas Jarita·.
Rodovia SC-31)1 - km 5, Te�.
lefone. 72�12.66.

. . \
.

r 6 presidente da G'êmara- Fe-

derál;'deputEldo Nélsdn Matche

zan - por sinal" ex-aluno do

iI�Sé·'; Élue�rcro '9 oqtag�;(ârlo
Irmllo Leão, do Colégio SAo
Luis - deverá ser uma das pre

senças no " -Encontro Estadual
de 'Funelcnârlcs. de Câmaras

Municipais, de 8 a 12 de julho,
em JoinviUe.' ,,,.,,_

-*-
.... " � i

A famIlia· Henschel asslnaíou
o dia 23 de abril de 1881, que
é quando nasceu no bairro Gar

cia; -em- Blurflenau,,' a"fHhá "e

Gustav Kaiser e Lina Erh3rd

Kaiser, recebendo 'o nome 'de

Rosa Kaiser. Com ela se casou

Frederico Henschet e tiveram

intensa vida nas regi6es de Más"
saranduba e Jarag\Já do' Sul, ao

lado dos seis filhos Gustavo
Henschel, Arthur Henschel (já
falecido), Erna Henschel Wielke,
HUda Henschel Brurmer, Olga
Henschel Mahnke eHerta Hens

chel Marquardt. Se viva estives

se teria' .completado, o seu pri
meiro centenário; contudo, dei

xou esta vida terrena
,
aos 86

anos ,incompletos. Foi 'muito
útil à famma e à coletividade.

_:*-
....

A Revista alemã SCAL� n.O

f
.

2-1981 conta a história fantásti

ca de Alfre<l Wagener, que deu
à 'Geologia' a mesmà· cóntribu i
ção que Copérnico deu à As

tronomi�, na medida em que
subordinou uma quantidade
imensa de fatos äparentemente
irreconciliáveis a um esquema
comum de procedimento _ '>(l

gundo Wegener, os continentes

marcharA' Incessantemente e o

mundo já tomou. pOSições total

mehte diferentes das - de hoje
num perlodo que var há' 200 mi

lhões- de anos, quando 08 gran.
des continentes fQ}'O!áYam um

único. sliper-continen'te', já r�

conhecido 'pelo geólogo passa
dos 60 anos. Alterações teriam

-s� 'veriftcado há 180, há 135 e

há 65 -mllhöes de anos e, PO

futur�, �o Atlânfico se �Uá
mais, o Medite'rràlieo terá se re

duzido e'a -

Austrálla -terá-se e�
proxlmado

.

do sudeste asiático. '

Que 'ninguem se assuste porque
deverAo passar �Inda muttos
milhões de anos para. acontecer'
essa' previsAo. Quem estiver �I

vo
.

a� lá, constatará a validade
dos trabalhos do famoso clen
tistB alemlo.

_:*:..
UMA po'Ff SEMANA: "A vio

lência é '_maligna, é ,Inaceitável
como ,solUçlo de problemas, a
'violência é 'indigna 'do homem,
a vi9lênci� é um�_ '!1entira por
que vàl cóntra

.

a verdade de
nOSEla fé, a verdade da huma-

. nldade"'. (Joio Paulo II).
AMenegotti Velculos S. A.

lança mals' Um grupo do Consór
. cio. NacIonal Volkswagen a ál
·cool: São CrS 10.587,00, em

40 meses, sem Juros. Estã aI
uma maneira fácil para adquirir
o seu carango a álcool.

-*_:
Encontra-se em Jaraguá do

Sul, visitando familiares, a srta.
•

.

I
Márcia Cristina Rodrigues, irm�
e cunhada do casal Dr. Fran-

_cisco Vieira (Eliana Zielonka)
Rodrigues" ela, estudante da
Faculdade de Ciências Biológi
cas de Soroca6a-8P.

Quem deverá nos deixar /1..

. partir do dia 15 é o Dr. Pßdro '

de Almeida, Integrante da '.,quI
:pe do ·1is'tFftório Local da Em.

_,

-terlAcaresc. Pedro que há .e!s
anos está em Jaraguá do '3ul
vai à Videira, onde. ocupará fun-

_ç(\es de supervisor,
.

p.rivando
com sua presença, o seu largo.
iClrculo de amizades.

-*-'
Casamentos deste sábado, na

Igreja Católica:' 10h30min ,;_

Carlos Roberto Maba e Marina

Stringari; às 16horas - Eurico

Zapelini e tuzla Ferrazza; às

17horas - Bruno Alfen, e L1nda
mir Soares, Carlos Luciano Den

ker e ��el�J�asse, José Osmair

Luy e Rita. Pereira, Alofsio Hei
ler e Beatriz Marlene dos San

!os e, Valdir Prusse e Anita De

vegifli; às 18ho.ras - ErotIdes

�uiz Odorlzzl e Sibila Hirschen:

�s 20horas_ - Sérgio RubEins

f:0nta e Mariléa Scholl. Na Ca

pela Santo Estevão, às 17h30min

Luiz Pinter e Marlene Wacker

hage e, na Barra do Rio Cerro,
às tanoras, casam-se Sebastião
. .

flor da Silva e Adenlsia Marle-

te Bortolini. Aos nubentes, os
nossos cumprimentos.

-*....,....
, Com 3.870, gramas, nasceu

dia 22 de abril, no Hospital e

'�aternidade Jaraguá, Wagner
:Horst, primogênito do casal Ór.
:Rolf (Ursula MQller) Horst, ela
inclusive foi a nossa "Miss Cen

}enário", há cinco anos atrás,
lembram-se

-*�
'. E no dia 23 do mês passado,
veio ao mundo Maria Augusta,
filha de Luiz (Eliane) Nicolodal:i
e, Diego, filho !:lo casa! Osmar

(Rosane Janke) Vailatti. Com

os nossós cumprimentos.
-*-

Uma caravana de médicos lo-

tados na nossa c'idade, dentre
os quais o Dr. JoAo Biron e

Sra., Dt. Átomos (Ora. Ieda

Maria) Galastri, ,Dr. Luis Mar
tins Gonçalves e·'Sra, Dr�·Wan-"

.

derlei Quarte (Ora. Rosa Feito

sa) Pereira,,_estlveram na expo� ,

siçAo de carros antigos, reall
'zada na capital paulista. Foram'
-em ônibus especial'.

-*-
Na agenda "vip", o enlace

matrimonial, neste sábado, às
20 horas, na Igreja Evangélica
Luterana de Jaraguá do Sul, dos
jovens Rosene Hermiog e Ja.ck
soo' Luiz RamoS'. Ela', é filha do

casal Willy (Laut11da) Henning e

ele, de Octacllio Pedro (Luci)
. Ramos, o. pai, deputado esta

dual, representante do Vale do

!tapocu na Assembiéla Legisla
tiva. Rósane escolheu para apa
drinhar o ato religioso os ra

sais Helmuth Henning e, Sra.,
Dulce Henning e Dieter Klaus

Sonnenhohl e, Salete Teiclla e

Pedm Aafael Mayer, e Jac'kson,
os casais Celso Barreto e Sra,
Aldo Pirazera e Sra e, Jussara
Ramos e Gerd Téo Mayer. A re

cepção dar-se-á no aris!ocráti
co Clube Atlético Baependi. Fe

IIcita:ções ao jovem casal.

-*-
Também estará de aniversá-

rio - o terceiro -, no próxi
mo dia 06, o gároto Victor Em
'mendoerfer Neto (Netinho), filho
de Victor (Maria Júlia) Emmen

doerfer, Os nossos parabéns.
I

: I Escolá de Dalilografia Magoi É�ecallvés
,SerYices Lida.

.

Aulas ,de datilogr8fia.- inscrições
das 8 às 22 horas, Inint,rruptamente,
aqs sábados, até o meio-dia.

,
.

Galeria Dom Francisco - Sa.la..."'14''':';_ Jara
guá ,do Sul-Se.,

(

Traduções·e versões
alemão e- espanhol.

de inglês, português,
\

àbertas;
inclusive

IM.llual
Decorações para casamentos - De

corações .para Igrejas - Decoráções
para clubes - Arranjos para festas -
Plantas ornamentais e Buquês em Ge-
rai. 'I

FLORIC,!LTURA. IMPERIAL
Rua Relnoldo Rau, 628 Jaragu6 do
Sul SC•.

"' ...

� J"!-:
Os companheiros do ft0tary Club de Jaraguá

realizaram esta- semana uma nova reunião de· servlço .

mó convi�ado do, c�l]lpanheiro Sarbosa, participou o Dr. Vi
-

tor Hugo Dellagiustina, engenheiro eletricista, bem como
os.vlsltantes Curt H. Kinas, do R.C. de Guaramirim e Vi
tor Hugo Mombelli, -do-.R:G. eJe'Caçador, - atual gerente do

,

Banco Sul Brasileiro S.A. e que será empossado na pró
.xlp1a.� t�rça-feira, dia 05, como integrante do 'Rotary'Club d

Jaraguá do Sul.

Na terça-feira, também, 08. J�.e.' de Jaraguá do Sul
Guaramirim farão uma lnterclubes, no Itajara, em assem

bléia festiva, oportunidade em que o Dr.. HAllo Tomasell

jd.a �val de Gaspar, proferirá palestl'la sobre o tema "Sej
como Alimento" •

O Presidente lido e o Companheiro Ivo, teceram comen

tários acerca da XXI Conferência Distrital do Distrito 465
de Rotary International, realizada de 23 a 25. de abril, e

Balneário Camborlú. Foram destacados os trabalhos apre
sentados, dentre os quale o do companheiro Lourival, d

RC de Jaraguá do
.

S1:I1, considerado pelo representante do
R .1., companheiro Rodolfo Fen9cchl, de Montevidéo, o me

Ihor de todos, na pauta dos Serviços Preflsslonals, envol
vendo o tema "Partlcipaçlo (los Trabalhadores na Admlnla
tração".

Construtora A-J-·A-S:�Ltda.
Construçio Civil, C6,ca,los, Projetos e

" Orçamentos.
Rua Walter Marquardt, 496 - Fone 72-1022

Jal"aguá do Sul.� SC. ,'��
.....---

': :Correio- Inforlativo
CARTAZ CINEMATOGRÁFICO
O Cine Jaraguá apresenta -hoje às 20 horas, domingõ

às �6h30min e às 20h15min, �eg1i!ncJp·f�ira e terça, às 20h
- SEM ZIPPER - um film", p.qrnp9ráfica, colo�ido, censu

ra 18,a� No domingo, 00, às 1.4h�. em matfnê, Elvis Preslei'
em AMOR A TODA VELOCIDAI?I;, colorido censo livre. Na

quarta, e quinta-feira, cens. ,14 anps,. às 20h, .colorid�, o fil-

me .NAUFRÁGIO.
.

A SEMANA NA HISTóRIA
DIA 2 - Data Nacipnal do '''flq.ue., DIA 3 - Dia do.

. '", � '.. �... ....

Parlamento, Dia do Sol. DIA 5 -.Data Nacional das Comu-

nicàçOes. DIA 6'.- Dia do Taqulgrafo, Dia do Cartógrafo,
.

Dia Nacional do Ex-Combatente, Ola Mu.ndial das .0raçQes
, , .. peias VocaçOes Sacerdotais. OlA 7 - Ola dQ ArtistaPlásti

< co. DIA 8 - Ola da Vitória: final da ,II ·Guerra
(1945) _ Ola Mundial da Cruz V8m)elha�, .

PROMOIÇõES SOCIAlS
Na tarde deste domingo, dia 03, no Botafogo - "Um�

I
Tarde Explosiva" -'-, com o Conjunto 4a. Redençllo. E no

dia 16, na SQcledade Esportiva Joio Pessoa, em Itapocuzi
nho, balle 'público com "Os Montanari". Hoje, às 22 horas,
no Vitór.ia, Ilha da Flgueirlil, balle com a Bandinha Tureck,
em prol da Capela.

.

,COMUNIDADE EVANGéLICA
Desde on'tem, dia 1,0, estã sendo realizado em Jara

Quá do Sul, Retiro e Campeonato Distrital da Juventude,

Evarigéllca. Neste domingo, da Misericórdia, cultos em Ja

raguá do Sul (P), Três Rtos do. Norte (A), Rua Joinville (A),
Santa Luzia (P), Estrada Nova (A) e Jaraguá do, Sul (às 19h,
em alemão). ,No dia 07, às 20h, em Ribeirão Grande do

Norte - Noite da Comunidade.

_ COMUNIDADE CATóLICA
Foram reiniciados os 'trabalf:los na constr.uçAo do EdUI

cio Cristo Rei, parallzados há meses. A atual meta é mais

uma laje até a festa de Silo Sebastião, que terá dias 1.0, '11

e 12 de julho. Na Igreja São Judas Tadeú, rElalizou-se no

dia 24 de abril, Importante reunião, reurlndo mais de 30
.

homens da comunidade, para formar a Comissão de yons
trução da futura Igreja S. Judas Tadeu. Na oportunidade,
o E.ng.o Humberto Wolf apresentou à comlssAo as primei
ras idéias da planta da igreja. De momento a comun;dàde
está fazendo o desaterro d_o morro, onde será colocada a

igreja, devendo estar conçlufda' dentro de mals alguns dias,

.

Construtora Seria Ltda.
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E

COMeRCIO 1)E -MATERIAL
DE C9NSTRUÇAP.

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

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

"-'�
CARROÇAAIAS HC

- Hornburg
Carroçarias

lndústria
Blindadas

CARROÇARIAS
BUNDADAS E
ABERTAS CASAS..

-REBOQUES ___

ESQUADRIAS I
MOVEIS.

I Av, Mal. Deodoro, 1.479 Telefone: 72-:0144,
JARAGtJA DO SUL:""" S.c.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Proclalas, de Casalillo -,

Áurea Müller ,Grubba, Oficia. do Registro Civil do
1.0 Distrito �a Comarca de- Jaraguá do Sul,· �stado de
santa Catarma, Brasil. '

Faz saber que comparecer·am em cartório, exibin
do os documentos exigidos pela Lei, a fim doe se habl.
Iitsre}l1 para casar:'

Edital 11.926 de 22-04-1981 Maria de "ourd.. Soares

Cópia recebida do cartório de

Guaramirim, neste Estado.

�Hson Valério de Ara6Jo e

M- de Lourdes Kasteller
,

Ele, brasileiro, solteiro, moto

rista, natural de Guaramirim

neste Estado, domiciliado e re

sidente em Guaramirim, neste

Estado, filho de Valérió de A

ra(Jjo 9 Maria Glória Cercai de

Ara(Jjo.
Ela" brasileira, solteira, auxiliar

de eseritório, natural de Jara

guê do Sul, domlclliada e' resi

dente na �l:ia Venâncio da Sillta

Porto, nesta cidade, filha de 'Jo-'

sé 'Kàsteller e de Emilia Kleili
,

Ka,steller..
Edital 11.927 de 22-04-1981

AllcIIoI Schulz e

Adelaide iKrehnke na Hang Maffezzolli. Ela,
-

brasl-
Ele, brasileiro, solteiro, co- lelra, solteira, do lar; natural de

merciario, natural de Guarami- Jaragl.lá do Sul, domiciliada e

rirn, neste Estado, domlctllado e, residente em' Jar.aguá�Esque�o,
.

residente na Rua Joinville, nes-
_ neste, distrito, filha - de JorQe

ta cidade, filho -de Amandus Cândido Medeiros e pedra CAn
Schulz e Alzi�a Meister Schulz., dido Me;delros.
Ela, brasileira, solteira, costu- Edital 11.931'- de 23.04�198f

reira; natural de . Jaraguá do

Sul, 'domiciliada e residente na

Rua- Joinville, nesta cidade, fi

lha de ,Victor Krehnke' e de
,

HertS' Pommerening Krehnke.

'Edital 11.928 dé, 22-04-1981

Vilson Marcelino Clmadon e

Maria JoSé da Silva
Ele, bras.ileiro; solteiro, escr:

turário, natural de Tupitinga
Campo� Novos, neste Es1ado,
domiciliado e residente em Se

te Quedas, Mato Grosso ,do Sul,
filho de Hilário Antonio Cimadon
e de Elvira Antonia Cimadon.

,
"

!;Ja, brasileira, solteira, do' lar
natural de Cafearljl-Paraná, do
miciliada e residente em Vila

Lenzi, neste distrito, filha de

Jollo Garéia d� Silva e dEÍ Ve
nina Garcia da, SiI�a.
Edital 11.929 de 22-04-1981
Marcos Aurélio RlbeIr� é

Irene Tereslnha Stein

Ele, bra�ileiro, solteiro, marce

n,eiro, .natural de Guaramirim,
,"eiste Estado, domiciliado e re

sidente em Vila Lenzi, neste dis

trito, filho de Getúlio Ribeiro e,

de Hilda Ribeiro.

Ela, brasíleira, solteira,' costu-
.,_. reira, natural de .Jaraguá 1:10

$ul, domicjliada' e residente em..
Silo João, neste distrito, filha
de Arno Stein e de Alvina 'Mar
tins Stein.
Edital 11.930 de 22�04-1981
Aldo Maffezzoßf e
()tllia Preisler
Ele, brasileiro, solteiro, motoris�
ta, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente �a· Rua
Antonio Tubias, nesta cidade�
Jiiho de Calixtro MaJfezzolli e de
Ela Fiedler Maffessolli.
Ela, brasileira, solteira, do lar
natural de Mafra, neste' Estado
domiciliado e residente na Rua
Antonio Tubias, nesta cidade, fi
lha de Ernesto Preisler e de Ma-
tilde Prelsler.
Editai 11931 de 22-04-1981
ÂIv.-o Bolduan •
IYGnete >Barbosa
Ele, brasileiro, solteiro, solda
dor, ,natural de .J�aguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua
Carlos Blanck, nesta cidade, fi
lho de 8ertoldo Emílio. Bolduan '

e de Irm� Friedemann Bolduan.
EI�, brasileira, solteira, do lar,
natural de Monte Castelo, Itaie).:
polis, domiciliada e residente

, na 'Rua Joinville, nesta cidade,'
filha 'de Dorval. Barbosa e de
An.llhir Medeiro Barbosa'.
Edital 11.932 de 22-04-1981
SoIano Paulo 8

MIIffete Maria Longo
Ele, brasileiro\ solteiro, indus
Iriárlo natural de Gaspar, neste

:stado" domiciliado e residente

ImBlumenau, lneS!e Estado, fi
.ho de, Júlio Paulo e de Luiza
Paulo. "

..
ela; 'brasilel�a, solteira, i�dUS

"r'J triârla, natural de Doutor P�dri�'
:�_b IlElste Estado, domiciliada e

il."8ldente na Rua Hermann
�ChUlz, nesta cidade, filha de
Silvio L

"
.

.. ongo El,Estefanla L:ongo.
Edita"'11.933 de 22.04.1981
WilSon Welter e ..

.

,

Ele, brasiléiro; solteiro, meca
nico,· ",aturaI de Jaraguá do
-Sul, domiciliado e residente em

Itapocuzinho, neste distrito, fi
lho de Werner Weiter e Gerda
Lange Weiter. Ela, brasile'ira,
solteira, 'costureira, natural de

satete, neste Estado, domicilia

da e residente em Santa Luzia,
neste distrito, filha de Ç>smar
de Souza, e de Benedita Inicia

Soares.
Edital 11.934 de 22.04.1981

Pauló Maffezzolll e Marra da

Co�io Cindido Medeiros
Ele, brasileiro, solteiro, me-

canlco, natural
'

de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente em

Vila Lenzi, neste distrito, filho

de João Maffezzolli -e de Justi-

lnaelo Hornburg e

Onda Roweder

Ele; brasileiro, solteiro, lavra-'
dor, natural de Jaraguá dó Sul,·
,domiciliado e residente em Rio

da L� III, neste distrito, filho

de Ingo Hornburg e de Nilsa

Krueger Hornburg . Ela, brasl-

'I_elra,
.

solteira, óper�ria, natural

de Jaraguá ,do Sul, 'domiciliada
e residente em Rio. Cerro II,
neste distrito, filha de Wigand
Àoweder e Wahltraud ,Kahmke
Rovieder.
Edital 11.936 de 23.04.1981

Ernande Pedre> dos !'asso8 8í

Terezinha Marcelino

Ele, brasileiro; solteiro, co

merciário, natural de Guarami

rim, neste Estado, domiciliado,
e residente em JoinviUe, neste

Estado� filho de Pedro. Antol'l·io
dos �:Passos e Maria Tavares

dos Passos. Ela, brasileira, sol-

teira, auxiliar de escritório, na

tural de Barra Velha.... n�este Es

tado, domiciliada e residente

na Rua
'

José Emmen�oerfer,
nesta cidade, filha de Argemiro
Luiz Marcelino e 'de Izaura da

Racha Marcelino.,'

Edital 11.937 de, 23.04.1981
'

flavio Ignaclo e

Janéíe Marra Ma�1
Ele, brasileiro, solteiro, rádio

técnico, natural de Guaramirim,

neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua José Teodoro

Ribeiro, nesta cidade, filho de

Pedro Jui,ião Ignacio e de Hi�

laria Schmitz Ignacio. Ela, bra

sileira, solteira, do lar, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Nereu 'Ramos,
neste distrito, filha' de Gustavo

Mathedi e de Edeltrudes Rylan
der Mathedi.

Edital 11.938 de 23.04.1981
Nilberto ·Bru.,. e
Marlene Martim

Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliado e residente na

Rua João Doubrawa, nesta ciãa-

de, filho de 'Egon Bruns e de

celino da Silva. Elà, ->brasileira,
solteira, do lar, natural de Seá..:

ra, neste Estado, damiciliada e

residente em Toledo-Paraná, fi
lha de Vitorio Amzolin e- de Ro-

salina Schiavini Amzolin.

Edital 11.940 de 23.04.1981-

dente na Rua Venancio da Silva do, domiciliada e resioentê em

Porto, nesta cidade, filho de Ribeirão Molha, neste distrito,
Getúlio Joaquim Germano e de filha de Abilio Herculano André

Neide Maria Flôres. Ela, brasl- e de Ondina José André.
_

leira, solteira, do lar,,natural de Edital 11.947 de 27.Q.4.1981

Jaraguá do Sul, domiciliada e. Cópia recebida do cartório de'

residente na Ruà João Planins- Massaranduba, neste EstadG.

check, nesta cidade, filha de Slvlo Paulo da SQva.•

-Daleedo Lorencetti e de Er!1a. Solange Maria Ranghettl
Martins Lorencetti.. Ele, brasileiro, solteiro, con-

Edital 11.941 de 23.04.1981 trole de qualidade, . natural de

Lauro Luiz Mohr e Jaraguá do Sul, domiciliado e

LeonI Zlmmennann residente nesta cidade, filho de

Ele, brasileiro, solteiro, enfer- Arl,indo, da Silva e de Maria da

meiro, natural de Jaraguá do Silva. Ela" brasileira, solteira,'

Sul, domiciliado à residente na costureira, natural de Luis AI-

Rua Henrique Marquardt, nesta ves, neste Estado, domiciliada e

cidade, filho de Guilherme residente em Massaranduba,

Mohr e de Maria Nunes Mohr. neste Estado, filha de Victor

Ela, 'brasileira, solteira, costu- Ranghetti e de Elza Marenzana

reira, . natural .de Toledo- Ranghetti.·
Paraná d(lmiciliada e rasl- Editai 11.948 de 27.04.1981

,dente na 'RLla Joaquim Francis-- Sergio Luiz Correra de Neg_ro

co de Pauta, nesta cidade, fi- e Monica Schvambach

lha de Waldeno Zimmermann e Ele, brasileiro, solteiro, operá-

de Iracy zímmermenn. _ rio, na:tural ,dê Jaraguá do Sul,

Edital 11.942 de 23.04.1981 domiciliado e residente ·na Rua

Orlando Würg.. e Joäe Sami Tavares, nesta clda-

M�r1atela Lucia Satler de, filho de Orlando Correia de

Ele, brasileiro, .soltelro, tor- Negreiro e/de Maria I�one Cor-

neiro, natural de Jaraguá do reia de Negreiro. Ela, brasllel-

Sul, domiciliado e resldent� n� ra, solteira, balconista, natural

I
Rua Joaquim Francisco de Pau- de São Pedro de Alcântara,

Ia nesta cidade, filho de Paulo neste 'Estado, domiciliada e- re-
'\

'

Würges e de Ignez Zebold Wür- sldente na Rua 25 de Julho,

ges. Ela, brasileira, 'solteira, nesta oldade, filha de Eurico,

'costureira, natural de Jaraguâ Sch'lambach.e de Marta Sch-

do Sul, domiciliada e residente vambach.
em Barra do Rio Cêrro" neste Edital 11.949 de 27.04.1981

distrito, filha de Placido SaUe} Alirlo J� nad e DeorMIde Te-

e Natalia, Demarchi Sàtler. resinha Franceschf

Edital 11.943 de 23.04.1981 Ele, brasileiro, solteiro, opa-

Joio S081'88 e Ivone T�e rário, natural de Jaraguá do

zinfta Junkes . Sul, dómiciliado e resident� em

. Ele brasileiro, �olt. técnico natu- Nereu Ramos, neste distrito, fi-.
.

ral de São João Batista; neste ho de João Tissi e de Santinli
Estado; domiciliado e residente Ferrazza, Tissi. �Ia, brasileira,

em Guaramirim, neste Estado,
-

�olteira, operária, natural de Ja-

filho de 'Antero Francisco -Soa- raguá do Sul, residente em Ne-

res e de lIi1âria Pêra Sóares. reu Ramos, neste distrito, filha

Ela, brasileira, solteira, ass is- de Harduino Franceschi e de

tente Administrativo, nat�ral de Hllda 'Trentini FranceschL

Guaramirim, neste Estado, do-
-

Edital 11.950 de 27.04.1981

miciliada e residente na jR�a Cópia recebida do cartório de

Francisco ,Zacarias 'Lenzi, nesta 'Massãranduba, neste Estado.

cidade, filha <!e �iIi�aldo Jun- Darcy OuUm de Lima •

kes e Lucia Klein Junkes. CrlaHna 'AngeesId
Edital 11.944 de 24.04.1981 Ele, brasileiro, solteiro, escri-

Bruno D�a It,
' ,

turário, natural de São José do

M'arty Meisen, Ouro, Rio Grande do Sul, domi-,
" Ele� brasileiro, solteiro, moto- ciliado e residente nesta cida-

rista, natural de Jaràgu� do Sul, de, fiiho de Antônia Maria de

domiciliado e residente em Ilha Lima. Ela, brasileira, - soteira,

da Figueira, neste distrito, fi-"""" riscadeira, naturlai de Massa

lho de Bertoldo Drews e de randuba, neste Estado,' damlcl

Wally Gaedke Drews. Ela, brasi-
.

liada e residente em Massa:ran
leira solt. costureira n�tural de duba, neste Estado, filha d�
Massaranduba, neste Estado, Paulo Angeeski e de Victoria

domioiliada e residente na Rua Novak Angeeski.
Joinville, nesta cidade, filha de - Edital 11.951 de 27.04.1981,

Pedro Meisen e de Dàrci Ma-' José Marcos Xavl�r e
chado Meisen. Zen8ide�
Edital 11.945 de 24.04.1981 Ele, brasileiro, solteiro" auxl-

Antonio SchwirkOwsld e
\

liar de escritório; natural de

Sueli Gaacho Guaral11irim, neste Esta�o, do-

Ele, brasileiro,
.

solteiro, me- miciHado e residente em Ilha da

canico, natural de Rio dos Ce- Figueira, neste distrito, filho de

dros, neste Estado, 'domiciliado Vitor Xavier e de Alvlna Gorges
e residente em Garibaldi; neste Xavier. Ela, brasileira, 's'oUeira,
distrito, filho de André Schwir- bordadeira, natural de Jaraguá
kows�i e de Otilia Schwirkows- do Sul,' domiciliadà e residente

ki. Ela, brasileira, solteira, ser- /Eml Jaraguá-Esquerdo, neste dis-

vente, natural de Jaraguá �o trito, filha de Lauro Pedri e de
.

Sul, domici(.jad� e residente em Annita MaffezzoUi Pedrl.

<iaribaldi, neste distrito, filha, Edital 11.952 de 28.04.1981

de Conrado Gascho e (!je Elisa- LQIz Mader ,e Anilai MoeUer

beta 'Mueller Ga:scho ..

Edital 11.946' de 24.04.1981

Arluto Mateua e

Lenh' HerculanoA.-.

Ele, brasileiro, solteiro, ope

·rárlo, natural ,dá Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Joinville, nesta

cidade, filho de João Mader e

de Gertrudes Ubowitz. Ela, bra-

_.
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IMOBILIÁRIA
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Crecl N.041'"
COMPRAMOS
Melhor preço
VENDEMOS_
Qualidade

ADMINISTRAMOS
Confiança
ALUGAMOS
Tranquilidade

,

(

-

.

Empasc .

pesquisa ban��a

Ele, brasileiro; 'solteiro, pe
dreiro, natural de. 'Francisca Bel

trão-P�raná domiciliado é resi

dente em Ribeirão Molha, nes

te distrito, filho de Ami!to Ma-
,

slfelra, solteira, operãria, natu

ral ,de Jaraguá do Sul, domicf

lIada e residente na Rua .Join-

/

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS' IMOVEIS.
Rua Waldemlro Mazurechen, 42 • Fones 72-1342 e

72-1101 - JARAGUA DO SUL - STA. CATAR'NA

Para servir de subsldlc
e informações: a estudos
de planejament.o �'. r:es-
quisa JURtO às msbtUlçoes
-atuant'éS no setor, bem co

mo aos responsáveis pela
elaboração da polfticà' a
grfcola, a EMPASC - Em

presa Catarinense. de Pes

quisa Agrol>ecuána $.�.,
acaba de. edttar o Boletim

_

Técnico "Diagnóstico da·

cultura da banana 'em San::-

ta Catarina" o

A presente edição ofere

ce uma visão, 9,enérica da

origem Ie difusão da bana

na no mundo e ,de seu va

lor alimentfcio. Além . .disso
é .8!pnesentada a sttuação
da cultura quanto äprodu
ção ·e· .comérclo no mundo,
no Brasil; na R·eg.ião Sul

e no EstadQ de santá Ca
tarina.
A- banana é cultivada

em aproximadamente 13%
das proprledades lagríco
las do Estado Id'e Santa,
,Catarina (nossa . região é
uma das maiores produto
rasdoEstado), o que re-

'

.. 1,'.
. pres�mta 180 ,nedar ·d� 26

.. mil estab-eJ'e'cimentoso Sem

,dúvida, é um: núm�d qUle,
confere à exploração gran-

'

,de importância 'pára o Es-
" ,rtado, ainda mais quando

se observa que, segundo
_a, -Fundação Instituto Sra.
: sileir"Q d·e Geografia e Es

tatfsUcas (FIBG_E), por vol
,ta de 3.730 pro'priedadles

. têm na banana a sua prin-
cipal fonte ·de renda.
Por outro lado, 181 ·Etv,1-

,PASC infofma
...$los empre

sários 'e órgãos, do ramos,

produtol'léS ,'e téonicos que
_dispõe de ex,emplares do
referido Boletim, s,olicitan
do aos intereSsados que,
se dirijam à sede da em

presa, no Iitacorubi,. em
" Florianópolis.

teus e Maria José Mateus. Ela,
brasileira, solteira, operária, na
tural de Ituporanga, neste Esta-

ville, nesta cidade, filha de _Ro

I:,>erto Moeller e �e Fr:ida Krohn

Moeller.

-

A segurança da sua compra ou da sua ven-

da, uma garantia segura 'de Investimento.
Se voeI quer comprar ou ,vend... um 1",6-

vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS' MARCATTO LTDA.,

E'mpreeld.imellos Imobiliários
- MarcaUo Lida.

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166

JARAGUA 00 SUL - SC

Cuide da sua SQÚdé
'

, ,

Faça tratamentos com medlca�entos
naturais.

E A FONTE_ DA SAODE PERFEITA,� NA,'
Farftl6cl,_ ·Ho_aepAtte.·,

,

_. �.ragu"
de Jairll'e Baechtold Corrêa, na Práça da Pre." . '

feitura Municipal, atendendo das 7h30min às 12h
e das 13h30min às 19h. Aos sábados; das 7h30
min às 12h30min.

,. .
'

Terraplenags/m Va�gas
- .de lido Domingos Vargas -

•

,

SE�VIÇOS ...cOM, RETROESC�VADEIRAS
, E TRAT�RES DE ESTE,RAS

\ � E- ,

'

Tubos Santa Helena

Falecimentos

,Vi�ção' Canarinho

Dia 12 de abril
JoãO .Fódi, com;77 anos,
nesta
Rüdolpho Wagner, com

.

72 anos, nesta
.

Dia i 3- de abiil
Pédro Morbis, com 10

horas, na IIba da Fi

gue'ira ' ,

.....Dia 15 de abril
Márcio "Kurlan Meie,r,
com 6 dias, lern Jguá-Es
querdo
Ernesto Stein, com 67

,

anos, em Três Rios do
'Norte'

".

Tereza T�c.jJ.81 Stephimi,
coni 78 ànos, em Ribeirão
Molha'

Dia 20, de abril
,

Henrfque, FreiJi'ch,: com

92 .anos, na Ilha aa 'Figuei-

TRANSPORTE' .uRBANO,
INTERURBANO, EXCURSOES.

A II arll1bo" preocupa-se com 'li sua lo-
comoção, colocando à disposição modemJasl-
mos ônibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqOlla, rápida e segura.

-
. .

Programe bein I Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.

JARAGUA DO Sul SANTA CATAR'NA

•

��------�--�----�--� �

I .. i .

'Gertrudes C. Thomaz,_
t "'=I Nós colocamos mais !'

-

com 65 an�s', nesta'
! , . !' Dia 21 eleabrll'

! cor em sua -Emp:resa.! : " _. L��p,?��o �I�� com 82

I \ I
. anos, nesta I

.! .

.'

.,
.

<:Olfvio Déllàl'ildréa, 'com'

I' -= Para isto estamos . �,
'

52 anos; tlest�
.

,

'

.

_.
.

.. I Mal'1tim Henn, com 64
! ::z: eqUIpados !. '8rio�,'�m Ribeirão ROdri-
I ..... '

d
'

-

. ! gues
I =--

com um mo erno
!' R"ogério:Schuster; com

I -:a: departamento de· 'arte. ,o, J
.

.4: mieseS, 16m Jaraguá-84
'- I .

.,. I Dia 22 de abril, -

! �:: Fotolito e 'Máquinas de r =�fi��tr��i ���b�ld�êS
I :;; I â 'O F, F 's E T! Dia 25 de abril
llD mp,ress o· '. ! Bénno' Radünz, com-60
! .'

.
I anos, flesta

------._-_ ....�_...._�--_ ....-

", " .'

sc com postos aberto,s :nos .fiD:�1.s;.,.�e�semana
o presidente dia Embna..

!tur, Miguel ColasuQnno, a
nunoiou a liberação'; em·

caráfer permanente, dos

postos de gasolina nos fi
nais-de-sme'ana nas estân
cias Ie eidad'es turísticas -

em número de 99, 'em 17
Estado"- onde esses es

tabelecimentlos v;inham
funcionando ein 'caráter

temporária, '''à'penosa cus-"
ta dei renovação�de' lieen
çaS'''. SE1,gundio 'e,le, a: me-

dida ben'�fici'a 30 mil em- . normalmente de segunda a

pregos' dj'l1e1os e cerca de quinta-�e.ira, das s'e,is às 20
cem -mil ind!irSitos nas lo::. ,horas. Nas sextlas�1eiras fi
calidad'9S que· viviam ba-.' carão apertos até o meio

sicamente de turismo. dia' para a venda de gaso-
Em Santar Catarina, fá.;. lina e'ófeo dieset Aos sá

ram
.

beneficrados Bàrra' bados, comercializarão so-

Velha, Balneário: Cambo" mente<> 6.1'90' diesel, o dia

riú, Gnavatàl, LaglJ.nà; Mor� !todo. Nos domingQs, fun-,
ro dos Conventos, Araran� .

ciollJarão apenas entre

g.Yá, Penha, ,Plça:rrâs, São< meio-diEÍI €I 20 horas,' para
F'rancisco 'do Sul e., Säo .á venda dei gasO,I,!na;.,ól�pi.
Joaquim. 'die'sel, álcool e' p,rle�,1'aç?

Os postos. funç_io)1arão de'" serviços. ' :f-rt,'

Erika Bruns. Ela, brasileira,
solteira, industriária, natural de

Jaraguá do Sul, domicUiada e

resIdente em Vila Lenzi, neste

distrito, filha· de Osmar Martim

e de Tereza Jonckes Martim.

Edital 11.939 de 23.04.1981

Cópia recebida do cartóri� de E 'para que chegue '. ao conhecimento de todos,
Toledo-PlO'an4. ,; mandei passar o -presente Edital, que será publicado-
Bélmiro ManlO8l'da SOva e pela' imprensa e em cartór.io, onde serA 'afixado du-

rante 15 di·as.
.

Elide T�rezlnha Amzoßn
,

Eie, brasileiro, solteiro, ope-
. ãrio, natur�1 de Penha, neste

Estado, domiciiado e �esidente

nesta cidade, fiiho de Manoel

POrfir-id da SIIV8 e Maria Mar-

GHberto Gennano, e

Rozlmara Lorencettl

,Elá, brasileiro, solteiro, motà�

rista,. nafurai. de Canelinha, 'lies

te Estaçlo, 'domiciiiado
,. � resi-

TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EMGERAL

Rua JOinville, 10.16 - Fone:·'72.,.1101
JARAGOA nO"SUL �:� Santa G,atatl

I"�
VEICULO' lI8ADGI f11V18AIlO8

�.
\

Moretti, Jordan & ela. Ltda.

. Bellna • .- LDO • verde primavera ,met••••••• o,, 1979
,Corcel!1 GT - bege trlpaUl ••••• , ••.••••• ' •.••• o 1978
Corcel GT - branco e preto ••••• '. • • • • • • • • •• 1,976
'Opala CQ_modoro - branco .; •.••••••••.•.•./.. 1.979
Chévette' Hatch - dourado palha, •••••••••• o. 1980
Chevette L - bege •••••••••••.•• , •.•••••

'

•••• '. _ 1978� ,

p� LS - 'branco ••..�•••.•••••• � ••••••• o •• oe. 1979
'!W. 1300 L - blflllCO •• ' •••••••••••••••••••••.1978
Brasflla • bege • � •••• � •••••• õ •••••••••••• o 1979
Brasrtla • amarela ••••••••••• : ••••••••• o •• 1,979
Jeep, oe eil. -azul' ••••••, •••• ,•••.•.......•... 1975
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CONFIRA A HISTÓRIA ...

Barão de Hapocu
.•.. HA 30 ANOS. .'

.
� Jaraguá custou Cr$ 15. 70Ó,00. Era o que

�fJrmava um documento histórico dívulsado pela
.

Imprensa local, quando da conoessão da Colô- "

'ni� JIBJraguá: "O eng·o MilHar Major Felipe Seh-
. mldt, Governador'do Estado. Faço saber que ten-

.

do Pecher &, Cia. ,Concessionárias de' Emflio
,

Carlos Jour,dian, ccmprado no EstadQ- uma área
, de terras com dez ,mir qulnhemos hectares ....
1 a,. 500 hect., si�a entre os Rios de ltapocú e Ja
raJguá, concedida por despacho do Governo de
15 de maio de 1895, confrontando ao norte pelo
Rio ltapocü; 'ao Sul com os fundos ,d()S lote's co,

.

loniais do distrito do Rio Jaraguá; ao '�ste com
os Rios I�apocú e Jaraguá ,e ao Oéste com o
Rio Pedira de Amolar, conforme o memorlal e
'Planta de rnedlição e achando-se paga a quantia
de quinze contos sétecentos mil réis (15:tàO$00)

-

como consta dos talões apresentados sob n.o 10'
e 3 ficam mehclonados Pecher & Cia. seseíonä- . ,

rios d_e Emilio Carlos .Jordan (1) invertidar no di
reito de propriedade das supras ditas' terras su
jleito porém as Ileis e regulamemos que rege';' as
concessões -desta natureza e as éláusulas con
tracto. Para flrmeza mandel passar o, presentte 'U
tulo que, vae subscrito pelo Secretário do E'SitadO
dás Obras Públicas Ie Finanças Ie por mim assi
nado. Palácio do Governo do Estado'die Santa
C8Jtar,ina 16 de dezembro de--1889. Assinado Fe�
llpe Schmldt, Domlngps a.s. .Pelxoto. Por des-,
pacho de 1,6 de Dezembro die 1889. O Diretor A.
Goeldner. Pagou· de emolumentos a

. quantia de
quaJt:rocentos e vinte mil réis (420$00) conterme o
talão epresentadc sob n.o 6, ,de 16.12.99, e sê-
lo Ó'J 20$000 correspondente. O Primeiro Escri
tur,ário Antonio Ferreira da Cunha".

... HA 25 ANOS
- um novo eScândalo acabava de 'explodir

no Rio de J'anel,ro. Desta vez foi no Centro de
Pesquisas Frslcas. Ums' denl'lncla de Cesar LattE"
deu origem Ia uma devassa. O resultado fol um
desfalque de Cr$ 5.079.951,00.

� As associações de classe, comerciais e-
-

-industriais, v.lríh;am protestando contra a ,portaria
que. estabeleceu novas taxas postais. Uma cama
pa�sou de 60· centavos para dois cruzeiros Ie uma
caixa postal de Cr$ 96,00 para Cr$ 1.500,00.'

.
.

- De ·acordo com a ata da Reunião .

29.01 .56, da, Câmara Municipal, reuniam-se OF
vereadores Márió Nicolini, João José Bertoli Fi
délls'WOIf, João Lúcio da CaSIta, Francisoo 'Mo
drock, �u�ust? Sylvlo Prodoehl � Erich Batists!,
aos quais se Juntavam' as seguintes autoridades:
Al'1tur Müller, DD. Prêfelto Municipal, Reverendo
Padre Vigário, Dr. Mário Tavares ,da Cunhá Mel
lo, Ten. Manoel OaJrvalho Lopes, Waldemar Grub-

-

ba, Prefeito eleito, Ten. Hugo Alves Garcia, De
legado de Poliera, Paulino Pedri, AlUno Pere'ira
Coletor fiederal e demais 'pessoas convidadas.'
Sollcittou e' obteve a paJavra o sr. Fidlelis Wolf,
fadando �m nome da maioria, onde expressou, o
'P'ensamento de cada um de seus 00 liegas, agra
decendo o comparecimento das dlignrsslmas auto
ridades CMS'fi ecles;iástlcas. Em seguida o Rev ..
Padre Vigário Orlando Kleis, procedeu á cierimô-

_
nia de bênção da Imagem de -CrfsfO; send'O con
vidado o �sr. Artur Müller, Pnefeito Mun1Cipat, pa
ra a entronização ,da mesma. Com a palavra, o
Padre Vigário dizendo o quão si,gnificatlva era a,
Cerimônia 'realizada, neservando um trono à Cris
to Nosso Senho.rí um sinal de grande coopera�
ção e compreensâC) entre OSi p..ares da Casa '._

... HÁ 10 ANOS
_ -- A AdminiSltra:ção M�er-Schmõckel ja se

preocupava com. 'Os 'pontos de est�angulamento
em vias públicas, que hoje ,está muito pior e 'não
"exisbe qualqúeir serviço, segundo consta, pàra os
constan"tes congestionamentos. A estatTstica do
trânsi10 urbano 'fe.fta lentre �. as 11 ,45
às 13,45 horas, revelava o seguinte movimeMto:
Rua Joinvillre, na Ponte Abdon Batista, passavam
172 a!:lfomóvels, 449 bicicletas, 34' caminhões 5
ôníbus, 11 lambretas 19 3 oaJrroças,_ num total 'de
716. No mesmo tempo, na rua Venâncio da Sil
va Porto,' na Serraria RudOlf foram registrad'as 86
...automóveis, 670 bicicletas, 9 caminhões, 96 pe
destne'S, 4 ônibus; 17 lambretas e � oarroças to
ta,liz-andlO 884. Na Rua Proc. Gomes de- Oli�ira
Ponte Tavar�s Sobrinho: 56 automóveis; 393 bici�
cletas, .11 caminhôes,.153 pedestres, 11 'lambre
tas 'e 4 carroç�s, no total de 628. N,a Preso Epit.

I' Pessoa,
na Ponte Pênsil Maria Grubba um total

de 606, sendo 46 automóveis, 442 bici�letas,' 3
. caminhões, 105 pedestres e 10 lambretas. Sei um'
serviç,o d'8ssa nEÍitun�a_ tivesse sido' levado à e-

feito, certamenle o trânsito já teria mudadio. .E
para melhor; Faz 1 ano' que este semanário' di- '

vulgou uma sugestão para melhorar o trânsito--no .

centro, de 'fórma mu]to sim'ples, que as ,àutorida
des nelm_"Se deram o' Itrabalho de ler. A 'estatrs
tica acima erB: relativo ao perrodo do meio dia.
- .0 "Cotreio do Povo", completava no dia-

10 ,die malio o 991u 52.0' 'ano de exiSltência.,
- Jaraguá era municrpio que' tinha- menos

.
de 4% die analfabetos, uma das mais baixas do
Estado. O Mobral informava, p l,eVtantatnelnto fei
to por colegi'ais.

IDdúllriat R!UDi�BJ . Jaraguá ti.
I _ÇONPAL, - cllceatradas'

para aUmentos

ESTA COLUNA a PATROCINADA POR',

.

-,- 1.485.593,66 1.485.593,66 '

8.850,00
,

8.850,00-,-
\..

-,- 17.144 ..1..40,53 17.144.140,53
rrr:' 236.213,16

'

236.213;16

, , 2.209.586,49 2.209.586,49
_;

36.37:4,23 36.374,23.-,-

I

-,- 21.120.758,07 21.120.758,07

ESTADO ÕE SANTA' CATARINA

Prefeitura Munieioal de' Jamliã do' Sul
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

DivisA0 de Contabilidade

B�LANCETE REFERENTE AO MIa "JANEIRO" DE 198'

RECEITAS
TITULO�

Alé o..... Arrecadaçlo
. Anterior no ..... Total

RECEITA ORÇAMENTARIA "

RECEITAS CORRENTES,

Receita Tributária .

Receita Patrimonial 4

Transferências Cor...ntes •••••• , •••••..

fileceltas Diversas ••••••••.•••••
,
••.••

RECEITAS DE CAPITAL

Transfer6nclas _de Capital •.••• � ••••..

Outra. Receitas de Capital ••••• c

•• ;.; •••
/

SOMAS.· ••••••••.•••••••••••••• Ort-

RECEJTA EXTRAORÇAIIENTARIA

-,- 214.117,12 214.117,12
'10.599;321,71 10.599.321,71

Contas empenhadas e a pagar ••••••• ::

Depósito. de dlv"rs.. origens ., ....... -,-

10;813.438,83 1Q.813.438,83S()MAS Crt -,-

SALpO DO MIS ANl'ERIOR

Caixa •••• ; : ••••••
Bancoa - di.ponlv81 .

Bancol - vinculado � .

-,- 57.562,48 57.562,48
-,- 324.779,65 . 324.779;65
-,- 6.118.157,52 6.118.157,52

,/ 6.500.499,65 6.500.4�9,65-,-

-,� 38.434.696,55 38.434.696,55

8 O·� A, ,.... •.•• CrI
TOTAL GERAL ...•....•. � � .

-------

PESPESAS
TlTULOS

AI. o'" D...,...
Anterior no ..... Total

I
-

..
-

" -,-

-,- 151.004,00 151.004,00
-,- 315.764,35 375.764,35

-,- 459.179,38 459.179,31t'"
-,- 84.042,09 , 84.042,09
-,-o '1.074.359,� 1.074.359,43
--,- 2.541.384,39 2.541.384,39
-,-'I -,- , ,�

-,- . 4.685.733,64 4.685.733,64

.

DESPESA ORÇAMENTARIA
01OO'�ara de Vereadontl ••••••••••••

.
0200 Gabinete do Prefeito • �. ó .........

0300 Dapto. de Admlnl.traolo •••••••• :.
0400 Depto. Eduçaçlo, Cultura e Asai...,..

cl. Social' • ..!- e,e ,

0500 Depto. da Fazenda � •• .-•• _ •

..0600. dlpto. de Obras e Vlaolo .; '.. .

07_00 Depto. Agropecu6rto •••••••• � .

0800 Depto. de Turl.mo ••••••••••••••.�

SOM A·9 .••••••••••••• • •.••• ;... ,Cr'

,DESPESA EXTRAORÇAIIENT4RIA

Rêstos
_ a .pagat' ..... : ..... : ........

DepÓ81to. de diversa. ortge,..s .:.. : •• :...
� ,

-,- 15.846.849,52 15.846.849,52
-,- 1.329.217,09 1.329.217,09

-,"";'" 17.116.066,61. 1.>7.176.066,61

-,- 6.099.464,23 6.099.464,23 I
-,- 1.090.581,86 1.090.581,86
"';;"',- 9.382.850,21 9.382.850,21

-�- 16.572.896,30 16.572.896,30

-,- 38.434.696,55 .

38.434.696�55

SOM A,S ....... ,.................. crt
--------------�------------------��-----

SALDO' PAItA O MIS SeGUINTE T

,

Caixa' ••••.••.•••••••••••••••••••••

-Bancos - dl.ponlvel : .. : ..

Bancos - v1nculadQ � • � : ..

SOM AS •• ;..................... Crt·

TOTAL GERAL .......... � ...... .-:. • Crt

rJb/Contadoria da Prefeit�ra Municipal de Jaraguá do Sul, em 30 de 'Janeiro' de 1981,

VICTOR BAUER
Prefeito M�nlclpal

\

JOAO MODESTO SILVEIRA
,

'

Diretor da Fazenda

Renato José Sortoltnl
CRC SC n. 5.400....,.. Técnico em ,Contabilidade

C evette Hatch
,_,-

O Ca'rro do ano

Financiado
,-'

24em meses
30°/0 de .·ntrada

em "Emmendörfer'Com. de Veiculos Ltda.
Av. M�I,. Deodoro (em frente A Igreja Matriz)

Fones: 72-0060, - 72� - 72-0889
.. ".

Posto de vendas· e entr,egà
automática liq igás

"f__

-

Fixada datas da -vacinaçlo�antipóli
,

O Ministério da Saúde jád'efiniu as datas e

Que serão reallzadas as duas fases d� Campanha
Nacional de Vacinaçãó corara a poliomielitEj': nos

dias 13 d�, junho e 15 de agost?, o segundo sá
bado die junho e o terceiro do mês 'de agosfD.
Mais de 20 milhões de crianças entre zero e

cinco anos de idade' deverão receber a lbereeita
e quarta doses dia vacina - Sabin -, cumprindo
mals uma etapa do Plano Nacional de - Imuniza
'ção, que prevê pelo menos mais duas campa-
nhas anuais desse porte centra a parellsla infan-
tU. '

'

�
.

/'
,

Ainda esta semana, 181 Coordenadoria de Co-
. munlcação Social do Ministério dá Saúde dle'u
íntclo à cempanfia de divulgação da vacinação
deste, 'ano, já estando pronta a

_

música que a

companhará os filmes para a ttelevisão
-

e os

spdtil para emissora de rádio. A compositora e

intérprete é Rosa Passos, responsável também
pela música-dema: da Campanha de Amamenta-,
ção , Segundo o ministro. Wald�r Arcoverde, as

campanhas nacionais antipóllo deverão ser repe
tidas em 1983 e 1984" podendo, depois, ter como
poputação-alvo apenas' os menores de um ano.

A Coordl9r;1ialdoria de ComunJcação Social do
Ministério da Saúdle realízerá novamente, a exern-

.

pio do que feZ no ano passado, 19 ainda nas
campanhas de amamentação e de vacinação eon

tra o sarampo, os filmes,� cartazes e folhe
�QS, 'Para a divulgação da Campanha, devend
ressaltar as datas da vacinação, as cr:i'anç8JS que
devem ser vaclnadas :e, especialmente, alertar
contra os perl Os da poliomlellite..

"

JuiZo de Dlreifo da Comarca de Jarasniá do' Sul

EDITAL DE CITAÇAO

O' Doutor Hamilton Pllnio Alves, Juiz",de Direito .da Comar

ca de Jaraguá do Sul, Estado de �,anta Catarina, na for-,

mada Lei, etc •••

FAZ SABER aos que o presente edital de citaçAo vi�em
ou:!fele conhecimento tiverem e Interessar possa, com o

prazo de trinta (30) " dias,' que por parte de
FRANCISCO PAULO KAESEMODi;:L, através de seu bas

tante. procurador, advogado dr. Jorge Pinheiro, lhe foi' diri

gida a petição iniciaI. do teor seguinte: Exm-o. Sr. Dr. Juiz

de Direito da Vara Civel da Comarca de Jaraguá do Sul.

Francisco Paulo Kaesemodel, brasileiro, Casado, industrial,
aposentado, residente e domiciliado. à Av: Mauto 'Ramos, n.
125, apto. 301 - Edlf. Veneza - Fpolls, SC., CPF.: ...

00.5670439-91, por situ procurador Infra':asslnado Dr.' Jorge
Pinhe'iro, advogado, inscrito na OAB-SC sob n. 2258J (ins
trumento de procuração anexo) vem" respeitosamente, 8

presença de V. Exa. propor Ação de Execução por quan
tia certa contra a devedor solvente na pessoa de JOAO DE

. I

LIMA, braslle:iro, publicitário, oasado, residente e dómiciHa-

do à RLia Antonio C. Ferreira, 29� erri Jaraguá do Sul-SC;
CPF 0.06.515.759-15 pelas ràzöes seguintes: 1) O Aulor é

eredor de cJoão de Lima da importância de Cr$ 500.000,0.0.
(Quinhentos mil cruzeiros) representados pela anexa Nota

Pr.omissória de e�lssAo destê, em 11 de julho de 1980, ven
cida em 11 de setembro de 1980, e que constitue tltul·o e

xecutivo extra-judicial, conforme art. 585, I do CPC. 2) Já

decortidosmais de 60 !fias do vencime.nto do titulo o deve

dor vem protelando, o resgate de sua dMda. 3) Exauridos

os- meios persuasórios e ,em virtude de saber o Autor que
o devedor tem recursos para saldar seu débito, embora es

teja se furtando de fazê-Io,' vem o Autor REQUEREf{_ a' V,
Exs.: a) a citaçAo do devedor para, no prazo de 24 horas,

pagar, ou nomear bens à penhora; b) C!tue, se o devedor nAo

'pagar, nem fizer nomeaçAo válida, o oficial 'de justiça pe-
. I .

nhore-ihe tantos bens quantos bastem' para O· pagamento
do principal, Juros, custas e honorários advocatlcios; c) ql:le

recaindo a penhora em bens imóveis ou drreito r.eal, seja
também intimada a ,mulher do devedor; d) que, ,nAo sendo

embargada a execuçAo, ou senefO rejeitados os embargos,
r�cet/dos cem efeito suspensivo, seja nomeado úm dos

,

peritos para estimar os bens penhorados, se nAo houver,

na comarca, avaliàdor judicial; e) que o .Devedor seja cita

do fora de hora, sábados e domingos p,ara os ulteriores

termos da presente açAo' que ,deverá ser processada, e, a

final, julgada procede�te, com a condeAaçAo do Réy ao

pagamento da quantia acima, juros vincendos,
" honorários

de Advogado e custas. Para prova, lequer: pedcra; de!)o-i
mento' pessoal "do Réu, sob peTla de confesso a inquirição
de testemunhas. Dá-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 n.o 2258. DES�'
'PACHO EXARADO à FLS. 21: J-SE. CITE-SE O DEVEDOR

POR EDITAL COM O PRAZó DE 30 DIAS, $08 O REGIME

DO ART. 654 DO CPC. (as) HAMILTON. PLINIO ALVEê -
Juiz de Direito. JS. 31.3.. 81. Em. virtude do que foi expe-
..._". �

T

didó o presente edital, e.eio qual cita o executado JOÃO

DE LIMA, atuai�ente em lugar inée� e desconhecido, !.por
todo conteödo da petiçAo inicial e despacho devidamente'

transcritos neste edital 'e de que terá o prazo a que se re

fere o art. 652 do CPC, convertendo-se o arresto em pe

nhora em caso do nAo p�gamento e que serAo tidos como

verdadeiros os fatos aiegados pelo ...exequente. _E, para que

chegue ao conhecimento de todos interessados e
. e_m es

pecial ao executado, foi expedido o presente' edital de cita

ção, que será afixado no 10ca'l dê costume, às portas do
.

Forum e publicado na forma da lei. Dado 'e passado nesta

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

do ano de mil novecentos e oitenta e um. Eu, Adolpho
Mahfud, EscrivAo, o sub�crevi.

-<

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz- de Direito
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DEPARTAMENTO DA FAZENDA
DlvllAo de Contabilidade J

, ,

BALANC;ETE. REFÉRENTÉ AO·MlS "FEVE�EIRO" 'oE 1981

RECEITAS
TITULOS

.

Até Ó '1iI" -Arrecadaçlo
.

Anterior . no mAs

REeEITA ORÇAMENTARIA
',;-' ,t f _-:"

RECEITAS CORRENTES

Receita Trlbú'tãrfa ','" �\� .... :�' ••• , •.

I 1.4âs.593,66 7.770.038,01
Receita Patrimonial •••••••••••••••••. 8.850,00) 18.706,53
Transferências Corr��te8 •.•• , •.••... 17.144.140,53 14.942.169,5:f
Receitas Dlvâ�as •

'

"".... 23�.213..16 .434.603,58
RECEITAS DE'CAPITAL '.'

Transferências de Capital •.•.•..••.•. : 2.209.586,49
Outras Receitas de Capital , .•.•.•.•••. 36.374,23

950.341,52
-,7""

SOM A S � . " " " " . " .'" " " " " " " " " . " " " " Cr1 21.120.758,07 24.115.859,17

.,' .r ;... -,' ,..,.
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas empenhadas e a pagar........ 214.117,12"10.505.318,20
Deppsitos de dlv&rsas origens ....... � 10.599.321,71 Ú>.898.398,70

t-

Total

.,.. ,r: .:

9.25S:631 ,67' � :-;

27:556,53
,

' 32.086.310,06
670.816,74

,

3.159.9,?8,01
';36.374,23

: \ . ,""

45.236,611,24

10.?19.435,32
21.497.720,41

et110.813.438,83 2_1.403.716,90 32.217.155,73
..

SALiSo DO 'M�S ANTEitioR

'6:151.026,71 t::

'1.415.361 ;51
15.501.007,73

23.073.395,95

.... _ _ ;: :t" �J �... 4:�4.� 6,55 6fi!.092.472,37 100.527.1�8,92 .

DESPESAS Até ° mês Despe..
TlTULOS Anterior no mAs . Total

DESPESA O'RÇAMENTÄRI'Aã------.......;;--:..'----'--__:__:__:_::.:_ .-----
0100 Câmára de VereaClore. • .••••••••• .-
0200 Gãblnetê do Prefeito

. '- ,'- .

0300 Depto.' .de .ÀömlnlstraçAo .••••••..•

0400 Depto. 'ÉduéaçAo, Cultura e Aaalstên-
ela Social ••••••• � •••••••••••• � ....

'

0500Det d F
-

"

.'. '.
.

,
p o. a azenda. ,' ••••••••••..••

0600 Depto. de Ói);as -8 Vlaçlo' " ••

0700 D�pto. Agropecuário .' ,," ,._

0800 t?epto:�de Turismo .••••.• " •• '.' •• '. �
. .�

. \
.

SOM AS........................ Crt 17.176.066,61 1.282.023,26-1-8-.458.089-,8-7

SALDO PARA O M!S SEGUINTE

Caixa ..•...•..••..••••.•. :........ •. 6.099.464,23 6.447.075,25
Bancos,· dlsponrvel ••••.•.••• :........ 1.090.581,86 18.036.352,01
Bancos - vinculado ••.••.•••••••••••• ,. 9.382.850;21 9.653.039,67

-,- ·479.723,00
151.004,00 696.403,80
375.764,35 2.614.148,27

4§9.179,38 8.894.489,61
84.042,09 2.977.016,94

1.074.359,43 10.311.4?-9,42
2.54J.384,39 I 690.��6,04 �

• �R ""':'"',:- 10.2��,10�
,.._: f, .....

.

: SOM AS ;' ; '.. CI' '4:.685.;73'3;64 2e.e73.�82,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

I.'

Restos a págar ..........•.• � 15.846.849,52 50.000,00
Despesas de meses ailterlores ••••••• '0. o' , 184.117,12
Depósitos de diversas orlgens •.••••...• 1.329.217,09 1.047.906,1,4

479.723,00'
847.407,80

2.989.912,62

9.353.668,99
3.061.059,03 '

11..38!).&38,85
,.3.23.1 .8ªR,!43
,ç10.225,10

.. ...�
_ . � • 1 �

"

15.896.849,52
184.117,12

2.377.123,23

12.546.539,48
19.126.933,87
19.035.889,88

�

Cri 38.434.696,55 62.092A72-;37 100.527.168,92

rjb/Contado�ia .da ,Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, e� 27 de fevereiro dé 198�

SOM AS
: .. '.. ert 16.572.896,30 34.136.466,93

J ; •
.."

VICTOR BAUER
Prefeíto MuniCipal

50.709.363,23

JOAO MODESTO SILVEIRA
Diretor da Fazenda -

ICÓNCORDATA PREVENTIVA DE FRIGORiFICO E AGROPEC. RIO CERRO Uda.

.

.

. , "Quadro Geral dos CredoreS" .

.
Ronivaldo Hoffm��n, pomissário da Concordatária 'FR)GOßíFICO E A

GROPECUARIA RIO CERRO LTOA., firrn� e'stabelecid� à Estrada Bll.imenlau
Km 1,2, ne�te �'unicípio die �araguá do Sul, SC, de conformi,d!�de P9rp, ��art.'
102, da L·ell Falimentar, publica nO" quadro abaixo a clla8sificaçii'o d�s credo
res da Concordatária supra:
Quirografários .

.' Habilitados.
Célio Antunes de Cardova 'eLc;>u - Cr$ .

Célio Andradle Cordova • :"•• :. o .:•••••• 1 .236. 068,Oq
Oridie dOI' ". A d d .' � 9 .

s e Ivelra ""n ra e .;l90. 76,00
Mancl' F'

.

d
. '�n

CIO Iguelre o �, - 1 i:L\J b150,00
Man . ," -.

. ..

oel Pmto do Nasclmenlto ,368.550,00
uoaquim Setembrino de SOUZl8J .. . . . . .. 204.000,00
Elisiário D'a d S t 100 000' O-O '

R
j. s os' an os .; i!f ,'�

. .. ..

, anato paganni .Arruda '. . .. ..

. �

245.700,00
�?licarpo Baptislà de Arruda '-.. ,t�7.450,00 (:r ;.I" 0,') !!a'::;" •. ;, ....',

SOMAS ....... ," ..... : .- ... : . .-.. Or$2. 627 :1-94,00. '.' Cr$ 449. 700 00

TOTAL GERAL:'líâbf,��� + Não H8biiititdos -érf3.o76�894,OO (Três milhõe� e

setenta 'e seis mil e oitocentos e noventa 'e quatro cruzeiros). '

Jaraguá do Sul' (SC), 09 de fevereciro 'de 1981.
'

..

. - . ,�_'" �.

-----Rena'ii JÕsé Bonolinl. ,

CRb SC n. 5.4� - Técnico em Contabili'dade

NãQ habiUtados
... .,

Cr$
. .

?04.000,00

,

,

•
J'

_ l

RonivalcJo Hoffm:ann - Comissário
"

.. ..,

,

Jogos ',eScolares: equOibrto 'DOS" resãliados
,

Com bom Indice técnico e Volibol M - General
e disciplinar, foram desen- Rondon Ox2 Tere<za Ra-

. volvidos dias 25. 'e 26 de mos,

abril, no Ginásio die Es- A classificação final dos

portes Artur Müller, os ··I.os Jogos: Escolar� 'Re-
.

I.os Jogos Escolares 'R.
.

glonalSi - Juvenil, da '19a.

g.ionais ...,.... catjegoria jlJV8". UCRE fioou sendo a
.

se

nil, promoção da 1981. Uni- guinte:· VOLIBOL MAS
dadie de coordenacão, 'por CULINO - 1.°) .são Luís
ínterrnédlo da Divisão de (Jaraguá.db Sul)', 2.°) Te·

Educação Física e Des- reza H8Jmas
-

(Corupá) e

pomos":O IFIO . 3.0) General Rondon (Mas-
Quatro estabeleclrnentos saranduba); VOLIBoL EE

de 'ensino participaram, MININo. - 1.°)' G'eneral
nas modalldades r de voli- 'Rondon (Massar:anduba},
bol Ei handebol, ambas no 2.0) Abdon BatiSlt-a e' 3.0)
mascullno �'e' .• femlnlno , São Luís (Jaraguá do Su");
São lestes os resultados HANDEBOL MASCULINO
da competição: Volibol M' - .1.0} São Luis, 2.°) Ab
- Abdon Batista Ox2 Te- don Batista {JI8IrS9uá do
resa Ramos', Volil;>ol M..- Sul} e 3.°) General Rondon
General Rondon Ox2 São (Massaranduba); HANDE'
Luis, Handebol F'__ Ab- BOL FEMININO..".. 1.0) Ab
don . Batista 12x19 São den Batista ,e 2:0) São

,

Luis 'e Handebol M - São Luis.
Luís 16x4 General Hondon.. �Todªs. as partidlas foram

,

Estes, jogos aconteceram arbjtradas pelos professo
n81 manhã de sábado. E res da 'Escola sueertor de
no domlngo, a -comple- Educação Flsica e' Des

mentação: valibol F ..- Ab· portos de Joinville - com

don Batista 2x1 São Luis, Elze sueno, Arnaurl . de
Volibol F ..- Abdon Batis- Souza Filho·e José No ..

ta 1x2 . General Rondon, vaes Cruz (handebol) e,
Handebol F - Abdon Ba- Pedro Cortez Moraies e

tista 26x12 São Luís, Han- Paulo César Pandolfo (vo
debol M - Abdon Ba':ista Ubol) i ,Os, Jogos alcance-
9x:·15 São Luís, Vollbol M rsrn o êxito desejado, tam
- Tereza l3:amos Ox2 São bém graças a colabora
Luís, Volibol F",....- General ção dos protessores de e

Rondon 2xO Abdon Batis- ducação flsica dos estabe
te, Handebol M - G'ene,ral

.

leclmentos 'participantes,
Randon 9x15 Abdon Batis- da IJCR,E e da, .prõprla 0.1-;
ta, Volibol Feminino ..- S. FIO, 'organizadora do e

Luis 1 x2 G,eneral Rondon vento esportiva.
!

.

:- :r-::J �'I- "H. "H-Y� .� jl� I'�" ""'.t;. -iI' 0""\ .,'

VarzeaDO cumpre alva rodada, coll .gol.a,dal
Fc)( 'curn$ri,di,' 'ddn\ingo,

_

di, Aliança 5x1 Juventude·,
dia 26, .-a sétima ,rodada P.osto Moser 12x1 Bangu,
d'o Campeónáto V8!rzeario Rio' Ce'�ro' '1,d'-Cà'11'l0 ''do
"Vereador Jvo,Baehr", com Rio e Floresta 2x1 Flumi-
goleadas 'espetaçulares e nense.

I'

o adiamento sinCHle' dQ
confronto entre CaX.ias B 'x·
Caxias A, ·em Santa Luzia,
em vista do Campeonato
do, ���, . 9n�,� c

v.ários. .e.I�
ment�s ,dtt�BS; ,.egu}.pe·s

, pa�tiçlpall)·",,,. defe(léf:�ndo
empnesas. �.O$ çI�m�is re
sultados da ró.dlada· foram':
Santo Antônio 1X1 'Equi
pão, Gneipel 2xO

_

Vila. No
va, Serta",�jo' 3x3',�rsenal,
Estrada Nova 4xO'M8Jthe-

.')

Estado de' Santa Catarina
Prefeitú;ra MuntCipa.f de' �farã�iüá do Sul

A oitava. rodada marca

para dOI)'l.irtgo, às 91i3.0m.in
..- 'Sà-ntô Antônio-' x Ca
xias B, Vila Nova x Caxias
A. e Fluminense' x Bangu;
às 15h30mirt ';.;_ 'Eqúrpãó"x
Gn�ip�I" Estrad,� �óva x

äertan1éjQ; Juventude; x_ Ar
senal, Mathedi x Aliança,
Rio Cerro x Posto Moser
,e Canto do Rio x Flores
ta.

DECRETO ·N.O 649/81

"D,eclara de UliUdade Pública para fins de

desapràpriaÇão às'ár81ss qllel menciona".

VICTOR BAUER, PrefeitQ Municipal de Jara-

guá do Sul, Estado de Sant8J Catarina, no uso e,

'ex,ercício de suas atribuições legais. e nos ter

mos d,Q/ artigo 6,Q do Dec�9Ito-Le,i N.o 3.365 de
21 de junho de 1941,

. DECRETA:
Art. 1.0 ..- Ficam dec.laraidas de U�ilidadle, PÚ

blica ,para fins de desapropriação por via 'Iamigá
velou judicial, as áreas abaixo discriminadas,
localizadas a RÜ'8J 6 - Cei .. Procópio Gomes de

O!J..Vle.ira, 'pal1te's do imóvel de propri·edad81 do Sr.
AL13ERTO BANKHAROT, com registro de n.o ....
29.654 no Livro, n.ô 3-0, .die Transcrição das

Transm�ões d'e Imóveis, tis" 0228 d� Cartório ·de

Registro de ImóveJs da Comarca de Jaraguá do
Sul.:

.

�. l� .
1 •

a) Ia áre·a de 1. 426,OOm2 para implantação
do prolongamento da Rua 181 -'- Marina
Frutuoso - Ligação com a Rua Cei. :Pro
cópio Gomes de OIiVie·ira.

1-.'
'

b) as, áreas de 2. 854;00m2 � e 409,00m2 pla,ra
_

retificação do, Rio Jaraguá.
Art. 2.°..- O mapa de delimitação das áre'as

·discriminadas nos itens "a" e "b" do artigo ant�
rior é pante integrante do 'pr�tel.

.

Art. 3.0 - Fioal declarado Cfe caräter �rgen
te esta' desapropriação, nos termos do artigo 15
do Decreto-Lei n.O 3.365 d�,.f.1.d�"jl!ÀfI'o de 1941
com :a 'redaçaQ .dada :peJ'a Uei N.o 2 :786, de 21
de maio de 1956. ..'

..

. Art,,; 4.C? � As_,çJefi�as äêcorr�lifes' do 'Pre
sente-Decreto, correrãO' 'por J:onta' de dotação.
própria do Orçamento Vig_en1le. _. .. . ,�-

_, Art.. 5.°.:- E,ste Qecrelto entrará em vIgOJ na

d�,ta �e sua pub.licaçäp, l 'f�Qg�Id,�� _ �:-disp<?:si�
çoes em contráho. "

Palácio. d�� p-rejeitlJra Municipal - d� Jar.:aguá
.

,da Sul, aos ·14 .dl�s.ldá rttês â,e'-ab'r�1 dle"1981.
I

•
�

" Vlcrn.'? 'ElA'·'EB .. -'�'
" '-: '

. ,. '1R .,LlqU '. «/',,. l-, PI • � ...'"

:,' .
"

Prefeito Mu�iclpal. . __ "" ,

Q pr.es�nte ���rP. fGi ,.registrado � publica- •

do nesta Dlretonà de Expedi'énte, Educação e

Assistência Social, aos 14 dias· do mês de 'abril'
de 1981"': _

a·

ASTF.UT,K� SCHMAUCH
j)' 'i�Di!retorä-1' "':-,'"

Av. Mal. Deodoro, 179 - Jaraguá do Sul-SC.
O endereço certo da boa compr�.

\.., -------.J

Ontem, di·a 1.0 de maio, consagrado ao tra

balhador, nosso 'clube completou o seu décimo

-quinto ano de�$têncra. 'Sfio·ltrês lustros que
passaram, de múitas IU�BiS e aleqrlaa. Este in
formativo 104va o tr'abálho- dos pioneiros e tam

bém daqueles que fazem do Grêmio Esportiv.o
Juventus um segmento da sua própria atividade
diária, engJ1andecendo. os setores: esporävo e so

cial die' Jaraguá, do Sul ·e de Santa Catarina.
Para marcar o açcntecíménto.: no 'final da

,

semana que passou, no Estádio João Marcaltto,
foi reallzado festival esportivo, cuja renda. bruta
alcançou a Cr$ 95.693,00, razoável; consideran
do o mau tempo reinànte. O depaJ1tamento de
futebol externa lagradecimentos à todas as equi
pes 'e ,dirig'enlt.es que se predispuseram a partici
par do testtval, também às doadoras de troféus

.

e material, bem como' àqueles que de forma dli
reta ou indireta colaboraram com i81lnlc·laltlvà.

O depertamento 'de futebol contratou PalJl·o
Silva, para eupervlsor, ca.rgo que já exerceu no

Clube. Paulo está encarregado de -formar umia,
quipe para as disputas Ido. Campeonalto da 2a.

Divisão, a partir de agosto, tendo Já InicIado o

seu trabelho ,

, Foi reallzado qulnta-telra, com tnlclo às 22h,
ao som da Bandinha Llra da Aurora, Ó Balle do
15.0 Aniversário, culminando na madrugadlal de
ontem, quando o Grêmio Espo·rtivo Juventus com
pletava

.

uni novo anlversáslo. Para mês de ju
lho, o departamento soclal 'tem previsto um Baile
Gaúcho; cuia musicalidlade f:icará a cargo de um

conjunto regionaliSta, de Caxias Cio Sul.

Gosto não se di�cuta. Vista"se com elegân
cia é distinção. p�ure a I�Ja e' alfaiMarja espe·
'Cializada de

.

João Eis.l.r &�Cia Ltda.

F. s.: CiDCO equipes pODteiam o citadlDO,.
Das três categorias

. Arweg,1x2 Emrrttmdoerfer,
Jarita 3x1 Breithauf)t, Rio
Molha 1x2 AABB '08 Urba
ne Ox3 Cyrus. Na elassifi
cação, três equrpes, com 6

pontos, Iidenam'o certame, .

sendo 161as Jarita,. AABB e

Oyrus, vindo seguidamen
te a Emmendoerfer' com

'

4, Arweg" Wl'bano ' ·e Mari
sol com' 2, Rio Molha ·e

Marcatto com 1 ,-Bre�thatlPt
e Mirtes nã'o· mafcaram

pontes,"ainda� A qui1'lta. ra
dada;�dia 09,' mar.:oa:· Jari:
ta x Mirtes, Arweg ,-x Ma

risol, Rio' Mo.ha '.X' Brei

thaupt, Urbano x E..mmen
doe'rfer 'e Cyrus x AABB.

E o' "Infantil", já na 5a.

rodada, tem ·na tJrbano a

Uder, com 8 pontos. No

domingo pela manhã, os
jogos, na AABB; tiveram·
lestes Iplacares: ,Bl"eithaupt

.

1 xO Mareatto,- Rio' -Molha
,Ox3' Urbano, . AASB 1x5

Mi,rtes·e Arw�g.1x5'Jal'tta:
Na classificação, lern se

gundo lugar, Arwe.g 'e AA
BB cl7, Urbano 'e Járita
cl6. Mirtes cIS, Breithau'pt

O Campeonato Juvenil; com -4, Cyrus 2. Rio Mo

a sua qU8Irta ro,çlada, sáb.a�, lha J Ie ,Marcatto c!.O pon
do à tarde; na. 'AABB, a- to g'anho, em três jogos.
presentou estes resultá- A rod/ada seguint!e' serä a·

dos: Marcatto 2x3 Marisol, plenas no dia 10 de maio.

Cinco ;equipes vêm li

derando os Campeonatos
Citadina Adulto, Ju�n. e

Infamil de Futebol de Sa.
lão, em sua etapa. p,re.fimi-

.

nar, die classificação.1 NO
adulto, ,a terceira :rodada
aconteceu sext&fe1ra� dia

.

24 no "Artur Müne·r" com
, . ,

a vHóri'a da AABB 4 a 1

sobr-e,a Mirtes,·Cyrus 2x1
Mârcatfo e Jarita 1 a O Ur
bano� A Marisol, com três·-'
pontos em dois jlogos ,lide
ra nar.classificação, segui-.
,da por Rio Malha, ·Arw,eg;
Urbano, Breithaúpt, AABB,'
Cyrus ;e J!arita com·2, Em
lÍ1'endoerfer 1, �Mirtes .. ·81

Marcatto O ponto. . .-,

- As próximas rodadas do

"adulto", na próxima se

mana, marcam 'par8J terça
-fe·ir�, na . "M�negqtt�:' r'1
Arweg X Rio. MolhI,81.' Mi��§s
x Breithaupt e Marcatto x

EnilT'!;endp�rfeu pa �xt�,
-feira, quinta, rodada, 00,
"Artur Müner", Ja.rita x

AAB.�, Arweg x ,qyrlu� �
Rio ,Molha x .l!r.ba�Ó.

Em agosto prova 'pelo' estadual de

c�cli�mo;eID Jaraguá
A equip.e de ciclismo da Weg, Blumenau-Pomerode, aSfaltada).

mesmo não 'poslcionand-o nEt- Todas as categorias participa
nhum pedalista entrEJ os prln'le�- rão e a promoçÃo contará com

ros cinco nas categorlás novs,· a organização da CME de Po-
.

to e aspirante, teve � 'ein 'bom 'merode,. Clube P�merode e Fe

desemp�nho no domingo, di� deração C�ta�i!'lense de Giçlis-
26, ,n�a 9u€'rta et'!� v!ilid� �IQ 'mo e premiação do Clube Po-

ranklng estadual, da Federação merode, Comércio � lndústria.
Catarinense 'de Ciclismo, reaJ·i-- ,",

zada em, Jolnvllle, onde a água , A_Q.ql,_ EM AGOSTO
foi 'uma das inimigas-; hafä.:.vi�-

.

-O_Calendãrio de provas 1981;
ta o. trajeto '_ da final da ·rua da 'Federação Cat_arinense. de .

JC!lão - Colin ao. Aeroporto.., cio Ciclismo, foi,alterado em sua

CubatAo -, apresentar ,ro- leit� 'prógramaçAo Inicial, 'incluindo

da. rodovia m�lta!âgu� ��ixaqap'provas em.Tu�a,rão le,Jaraguá
pelas chuvas que �recipitaram do 'Sul, qll& "'participam pela'
no final' da semans"passada•• '

.'vez primeira do certame esta-

Esta mesma equipe Jaraguaen- äual ���l'l.EHilo pedal: Ja
se, que pela primeira -vez par-'" ragulNto Sul- deverá 'organizaf
ticipa de Oampeonato Estadual,' sua etapa; prevista para o dia'

val'à Pomerodeneste dia 03 de 09 de agosto e deverá'ser uma

.
maio. A iiá"-a da làrgada será às . 'd-ãs melhór� �m termos de or·

.r8h" �erâ do tipo circuito -1ÓO q�i: :g;�i;ação e ac�lhim�nto do,pú:'
:16metros no' trecho de �ce�s�� a' blico, q�é sempr� sdUbe pr�s.
'CJqade das �orcelanas' (i;lodovia tigiar as grandes promoçÕ,es

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




