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.Schünkena prefeitura até ,15 de agosto
r ",

.

[unho. durante o período de fé

rias do Ulular. Victor Bauer, de

verá continuar no cargo " por

rnals dois meses. findo o prazo,

ou seja: até 15 de agosto. A

confirmação foi dada pelo pré':
prlo, ao "mais antigo", na tarde

de quarta-tetra, confirmando

também' ao já, anunciado por

este jornal sobre sua permanên
cia na chefia do executivo por

novo período de sess�nta dias.

Schünke pretenqe. até agosto,
continuar na politica adotada

desd� que assumiu à Preteitu

ra, promovendo encontros mais

amiúde' com o povo e com .as,

classes produtoras e de serviço

o Prefeito determinou na, se

mana passada, a abertura de

nova estrada; ligando a Estrada

serviços de ln�ra-estrutura e as

faltamento de várias ruas do

quadro Urbano do município.
Até o final da semana que

vem, serão conhecidas as em

presas vencedoras das 'c'oncor�

rências para compra daS placas
de sinatização que serão "im

plantadas na cidade e dos par
ques infantis, a serem instala
dos na Barra do Rio Cerro, Ja

raguá-Esque�do, Ilha da Figuei
'ra.,Àua Jolnvllle. Rua Jorge Czer

níewlcz e junto a Associação de

Pais e Amigos dos Excepcio
nais 'de Ja,raguá db Sul., No to

cante a sinalização, assim que

',a vencedora alteja em condi

ções de tornecer as placas, es

tas serão imediatamente colo

cadas, segundo o Prefeito, que

-já determinou 8 pintura dos

melo-tios em vários pontos das

principais vias públicas do cen

tro nervesc (cor àmarela� da cl

idade. onde o estacionamento

.de ,veh::ulos nÀo ser,á permitido.
Haverá rigoroso <:ontrole 'para
que essa determinação seja

cumprida.
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SEGUNDA-FEIRA. EXPOSIÇAO DO PÃN'ARTE/81

OS trabahos inscritos quinta e sexta-tetra desta, sem�

na, no I.'anorama Catarlnense de Arte -- Pan'Arte-81 -

p�omovido pela Secretaria de Cultura.' Esporte e Turismo e

Codesc e coor{1enado a n!vElI estadual pela Fundação Cata

rinense de Cultu�a e Citur e, a nlvel municipal_; pela Socie�

dade de Cultura "Artlstlca de Jar�guá' do Sul -- estarão

expostos no Centro de Turismo, na Av. Getúlio Varga�: de

15 a 23 de junho, (ias 19hGOminl\tos às 21h30minutos. A

abertura. seguncj:a-feira" acontecerá às 20h30minutos.

Nesta exposição do Pan'Arte-81. trabalhos de artistas

amadores .de toda a microrregião do Vale do ltapoeu estarão

à'mostra e. uma comissão de crrticos de arte escolhetá a8

três melhores obras, que' receberão' (seus autores), como

, prêmio, Cr$' 25 mil" Cr$ 15 mil e Cr$ 10 mil. respectiva

meme. Os selecionados p'art!c.lpam, após, de exposição à

. nlvef estadual, de 8 a 23 de julho; na CITUR. em Baíneário
Cambarlú.

_
..�-

EXPOSIÇAO DE CANARIOS

'Será aberta às 9 hor�s' deste sábado, na Rua Fleinoldo
Bau, 82 (E;dlflcio Mário Tavares), 'a lia., Exposição Jara

guaense, de Canários. promoção da Sociedade Jaraguaense
de Canaricultura e Ornitologia e onde' estarão expostos e

,para venda. mais, de trezentos canários do reino. A expo

siçAo, nó ano passado, na antiga sede do Bradesco, resul

tou em êxito espetacular, {> mesmo que a diretoria da S.:JCO

pretende alcançar,' de acordo com Q' pr�idente Nélson Barg.

Será .em âm,bito local, er durante este sábado estará a

berta a vi�itaçãQ, pública .cf,a$,9 às 21 horas l,e. no domingo..

das 9 às':19 hóras.
__.**-

CGMIS�O REGIONAL DE SAOD'Ei, DIA 11/7

Apenas os municípios de Jaraguá do .sul é Schroeder
_, I·,

estiveram presentes no primeiro encontro anual da- Comis-

sAo .Regional de Saúde, :Fla ACARESC, c�mandado pelo coor

denador regional. Dr. José de Farias Lins Filho. O sanea

memo do meio e as dificuldades advindas. na aceitação pe-
r ' ,

las co'munidades mais carentes das campanhas enct;!tadas

f�fam assuntos destaoados. alé� das call1panhas de vaçina

çAo e (je conscien,tlzação. ,No dia 11 -de Julho, a CRS reúhe

se novamente. desta feita no Fórum de Jaraguá do SUli.

junto a Prefeitur� MuniCipal. quando também, 'provavelmen-'

te, ,to�os os integrantes voluntários da Comissão Municipal

,

de Saúde' de Jaraguá participarão.
_*.*_

.
"
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CURSO DE SECR�AAIA·EXECUTIVA

A secretaria executiva da Associação Comercial e In-'

dustrial de Jaràguá 'do, Sul, comunica às empresas e às '"

�ándidata� irscritas,' que o curso de Secretária-E�ecutiva,
em convênio com o Serviço,Nacional de Aprendizagem Co

merciai - SENAC --, será iniciado na segu,nda-feira, dia

22 deste mês, às 19 horas. Ainda existem vagas para o

curso, encerrando-se as inscrições inpreterivelm'ente na se-

.
gunda-feira" dia 15�

, _***-

MAIS SIMPLES O REGISTRO PARA PEQUENA

EMPRES�

O presidente João Figueiredo enviou ao Congresso, pro

jeto,de-I�i, que' simj)lific� registr� e, arquiva�ento de atos

de inte[esse' das pequenas emp.resas nas juntas comerciais

e atualiza normas de registro e arquivamento de firmas indi

viduais e sociedades mercantís. O nOlfO sistema. prOp'1$to

pelo ministro Hélio Beltrão. da Desbmocratização, atingirá

,(lerea de, '80% dos atos atualmente submetidos às ju.ntas
'fo'i estudado durante dez meses. Para Beltrão. o regime

aS. rito sumário, para as pequenas empresas reduz seus cus

tos operacionais e admini�trativos e estimula as juntas co

merciais dos Estados a 'criar delegaoias no IFlterior, para
, .,

regi�tro de empresas.
_***

EVANGÉI,.ICOS' PARTICIPARAI\II DE CONCrLlO

DISTRITAL

Foi realizado dias 30 e 31 ,de maio, emSão Bento do

Sul, o VIII Concmo Distrital do Distrito' 'Eolesiástico de Ja

faguá do Sul. Na -oportunidade, foram eleitos para Pastor

Oistrital e seu substituto, para a gestão 81/82. os Pastores
, \ '

Armando Claas, de Guar�mirim e, Gerhard Briese, da Barra

tio Rio Cerro.' E para conselheiras na, mesma gestão -,.,

Erlberto Bretzke (Jaraguâ ,do Sul), Otwin Klehn e Nélsio

Henn (Ba�ra 'do Rio Cerro) e seus suplentes � Ruth Schwein

'Ie Pinto Coelho (Jaraguá do Sul),�Gertrud Claas (Guarami-
rim) e Asta Robs (São Bento do Sul).

.

O tema do concQio foi "Homens e Mulheres unidos na

MisSão·�. palestra proferiâs- pelo Pastor Regional Héinz Eh

ler:t.

. porte,

'-Padre Rohr mantêm_ ,contactos em Jaraguá

gu4
' do 'Sul, iniciais,' na busca

de vestrgios da presença Indlgé-
.

na 'na região.
'

I
I

'Cr$123milhões"

recolhidos em
'. '

·malo

O município de Jaraguá do'

'Sul recolheu, no mês de maio.

Cr$ 122.280.691,74 em' impostos
ao' Tesouro do Estado. Cr$ ..

_

72.712.640,38. superior ao mon

taJnte 'recolhido em maio do ano

passadO. que foi de Cr$ . " ..

49,568.051,36. Com este totai,
nos prime[ros cinco mesas ,do

ano. mais de meio bilhão foram

recolhidos: Cr$ , 578.500:533,]0
'--' valor que cobre a0, total de,
impostos estaduais .recolhidos

de janeiro a novembro de 1 �80.

O ICM Municipal de 'tlaiQ foi

dá Cr$ 30.570.172,75.

-

'Maio foi, o mês em que foi

registrada a segunda,melhor ar

recadação da! ano, �üplantada,
apenas - pelo mês d� ja'neiro,

que' teve o, reFolhimeFl'to de de

zembr�, perlodo natalino, onde

as vendas foram' em maior volu

me. Janeiro -- Cr$ •...••••..

1,31A65.913,33; Fevere��o -- Q_r$
113.101.485,61 ; M�rço _: Cr$

, 93.283.385,16; Abril � Cr$ •.•.•

118.369.057,86 e Maio ___: Cr$
122.280,691',74.

desenvolver nas investigações e

futuramente-estreitará relações
com o historiador, que tem um

-acervo .aJi>reciáv�1 de informa

ções úteis à pesquisa.

Seminário. Em JS, -foi, con�

templado pelo Dr. Barbosa com

o I Livro de Jaraguá. de auto-'
, .! -'

\

ria de Frei AtlréliQrStulz$t e,

também, com o II Livro - Jara

guá do Sul Um Capftu'lo da. Po
veação' do Vale do Itapocu� re

cebido' das__
mãos L<lo 'pfópri:>

Emílio da Silva, autografadO.
O Promotor Público da Co

�rc8> ao dar a ·informação "ao

,mals, antigo", adiantou Ique 'su

�erlrá que os estudos sejam
reallza'd'OS pelo Padre Rohr na:
região, a exemplo do que fizera

em outras
' regiões do, 'Estado,

detectando o per[odo em q�e
os indfgenas viveram nesta re�

gião: O pesquisador encontrou

vestígiOS, n'o Estad<>& -da vivên�
cia de ,Indios há dez mil anos.

Envolvído em

licencia-se'

,

inquérito vereador
por trinta días

o vereador Ivo Baehr, conhe- de vereador, para t�atar de in-

teresses particulares, atlnente.s

ao esclarecimento dos fatos em

que 'Inocentemente fui envelvi-
,

,G
Clct�.
Próceres pedeeelstas aguar-

dam o desfecho' do caso e" na

última eessãc foi co

mentado ." na Câmara. O 'lider

oposlclonlsta manifestou-se, di

zendo aguardar Oli! resultados dQ

inquérito, , 'confiando- nas provt
dênclas do partido situacionista.

. caeo se compr.Qve 'as den(lnclas

juntamente com contidas no inquérito, ou' não (,
,

,

Wilmar Marcarini e Alzira R,ocIe fazendo, sua bancada irá soltel-

- segundo versões -:- teriam. tar a cassação do mandato do '

desvtado carne do refeitó'rio da vereador. E conunuou: come cl

empresa (Weg) 'e denunciados à dadão Ivo era nota 10 e como

Pollcie, que instaurou inquéri- cidadAo-polttico 'nota O,::pols é
.

to, encaminhando posteriorme�- ,radi6al ao extremo' "por ,Isso t

te ao Fórum, onde' acbe-se em não nos solidarizamos. uma vez

'poder do promotor públiCO pã- 'que não é mals merecedor da

ra o enquaeramento, da .denún- 'confiança de .nosea bancada,

cia formulada. Versões não ofí- porém: fa7;emos votos de que su

clais revelam que a carne 'des- pere eSlia fase". Por fimv suge

viadai seria a sobra de manti- riu .que o' próprio renunciasse

mentos, anti-higiênicos. destina- ao cargo "pàM não caúsar pró- , .

dos aos porcos e que diaria- blemas polftic;os envolvendo os

mente era apanh�a na empre-' pr6pr:icis vereadores�.
sa, conforme contrato entre Ivo' O presidente José Alberto

(fullclonárlo) e � pr9prla, para Klitzke, com base- no requeri

os 'sufnos de sua granja. mento apresentadQ., ao deferir o

O falo
_

o ampla reper- pedido de licença, observou que

cussão tários os mais com base no artig'! 66 e ane-<

desenc s, $ãCi ouvid,os, xos do R�lmento Interno, não

Inquérito, o Va- 'será corwooado suplente. 'ficar\"'

reador Ivo Baehr, reque�eu Ii- do neste parlodo. a CAm�ra de

cença d� trinta dias, deferida Vereadores de Jaraguá do Sul;

,pe�a\ presid�n,cla tia Câmara, com 12 VlIreadpres. Com ras

p_ara tratllti sobre a q�stão: E': peito � colooaçlo do .1Id,r epo-

a seguin "8: rntegr� do reque- cisiol)ista, Klltzke disse q�e

rimento: "Ivo Baeht, ereador, "não ,'podemos pré-julgar con-
'

consIderando o envolvimento de quanto que nada há' _de oficiai

meu nome. em fatos que, são por enquanto sobre o caso é

de domlnio 'público e, sobfe os que -a léglslação �rá seguida

quais me considero isento de' assim que tenhamos algo de

culpa, pára evitar qualquer' concreto, - quando o- plenário,

constrangimento por parte dos não apenas li 'presidência. deci"
,...

senhores 'vereadores e por par- dirá as atitudes a t�mar". e.

te do Poder Legislativo Munici" concluiu: "A decisão set.r. aca

pai! solicito licença pQr prazo tada pols sempr:e confiamos na

de 30 dias das ',minhas funções, justI98i", "

"para tratamento de assuntos

particulares" .

,
Ivo 8aehr.,

)

O vice-Prefeito Sigolt scnün- Nov� à 'Três Rios, do Sul. tre-

ke, investido nas funções de : cho de aproximadamente
' mil

Prefeito em exercício até 15 de metros e que vir� beneficiar di
retamente aos moradores des

sas regiÕes. principalmente, a
queres usuários de coletivos que

têm "atualmente 'o ponte final na

firma Waldemar Rau.' Com a

abertura deste trecho, os coleti

vos f,arAo o 'contorno via Três

Rios e Estrada Nova, facilitando
àqueles que têm' nos circulares

(ônibus) o seu meio de trans-

A partir do. término dessa a

.bertura, ,má�uinás d'a,municipa
lid�de IDiciar�o os trabalhos, da
Rua' 184, que corre parl:\lela; a

Sarit�, Catarina 301, 80 lado dos

trilhos da Rede Ferrovi�ria Fe-,

deral das' imediações da Bebi

da cidade, além de -dar curso das Max Wilhelm às proxlrnlda

normal ao
, cronograma de tra-, des do pontilhão, ,na WEG II.

balho que vem sendo executa"

'

No setor rodoviário, Schünke

'anunciou o inIcio; do àsfaltado e ao anunciado pela írnpren- mento das ruaS Gumercindo da

Silva Porto e Emílio SIein, con

tratadas Junto a CESBE. empre
sa vencedora da conc.orrênçia

,

,
P4blica. para a execução' dos

O conhe�ido antropólogo, de' ;so� colecionadores particulares
renome Internac,ional: Pad�e pàssuem �ças e utensnios 'da
Jóão Alfredo Rqhr, da SoC'ieda-· q��les que �q�i habitavam �n
de JeSl:llta, DUéfor e FufH;tàdor:, . t68"'. ch� tIes QQlO'l,jzâ4'
do Muséu-'i:fo H,omem do Samba-

.

dores.· Pádre Röhr conversou

qui. de Flarianópolls, esteve também com o historiador Eml

mantendo. .contactos nos dias 21 lio da Silva. recebendo subsí

e 22 de maio passado em Jara- ,dios do futuro trabalho que· irá

Padre Rohr corresponde-se
habitualmente com o Promotor

PÚl>lico da Cómarca, Dr. José O Diretor do Museu do Ho-

Alberto Barbosa, que ? convF. , mem do Sambaqui visitou igual-'
dou a manter entendimentos na mente .0 Seminário Sagrado Co-

região. oportunizando o .futuro ra,ção; de J�sus. de Corupä. on-

levantamento de vestígios da ,de maravilhou-se com as peças

cultu!a indlgena, já que diver- expostas no museu mantido pelo

cido popularmente pela alcu

nha' de 'Tatu'; etVolvido em es

cândalo,' estourado no 'fi1àl da

última semana, e que chocou a

classe politica jaraguaense. E'

do qual considera-se isento' de
culpa, teve seu pedidó ;le ucen-:

sa apresentado deferIdo pela
presldêncla da Câmara de Ve

readores de Jaraguá do Sol,

por um perfodo de trinta· dlas-

Inaugúracões marcam visita governamental sa. feira
Foi confirmado no inicio

da semana, o programa que

o Governa�or\ do Estado. Jor

ge K. 'Bornhausen e 'comiti�

va cumprirlo 00 próximo dia

18,· quinta-feira, feriado mu

nicipal em Ja'raguá do Sul. O·

,'primeiro ato politico-adminis
trativo a cumprir será às '10

horas; no Baepend[. de por

tas fechadas. reunião exclu

siva com prefeitos,' vice-pra
feitos,. presidentes de Câma

ra§! Municipais e. presidentes
do Partido Democrático So

. cial e da JUventude DemD

crático Catarinense, de todos
,

os municipios pertencentes a

"'1icrorregião do Vale do Ita

pocu - Jaraguá do StJ'" Bar

ra Velha, Corupá, Schroeder.
Guaramirim e MaSsaranduba.

Esse encontro é· classificado.

como' vital nos melos pollti
cos pedessistas, notadamen-

...

,te quanto ao futuro político
e éao engajamen,to de forças
com vistas as eleições 'ce Fórum de'Jal'8guá do Sul; o'

no'fembro do próximo ano. As 14 tioras e 30 minutos.

O Governador. às 11 horas- 'a inauguração da maior ,obra'
manterá reunião, com o mll-· - do Governo do Estado de

gi'stério ,da microrregião, ex� Santa Catarina - o Fórum

planando' os be.nefícios, con- Desembargador João Tho

cedidos e ouvindo opiniões ,maz Marcondes
..
de Mattos

,

do professo[aºo. O Vale do '-, o maior; mais moderno e
,

Itapocu foi ,úma' das poucas ,arrojado empreendimento do
I i �. '" ...

�

� . ,

'

.

'

rTiI,crorregiões 'que lião ade- gênero de Santa Catarina.

riu, nD .,an() passadD, a gre- obra que éustou aproxim/ada
ve estadual dos professores, mente Cr$ 100 milhões. Mar-

fato 'que certamente ,será

.
destacado pelo chefe' do
executivo estadual. S�g':JlcÍa
mente. às 11 horas e 45 mi

nutos - encontro com dire

tores de autarquias e depar

��mentos 'estaduais, lotados

nC! Município. e, ao meio-dia

e meia, almoço. Intimo. ,tudo'
nas depen,dências d� Clube

Atlético Bapendí.
\ No período da tarde.

-

o

Governador preside a trêsj
importantes inàugura�ões. -
Às :14 horas, ,inaugu(a o' tre-,
cho de 1.200 metros, enUe

a ponte sobre o Rio ItapoclJ
até a MarÇ1uardt S.A. -- In

dústria de, Malhas. que pos'
t�riormente será liberado ao

tráfego de veículos., A ponte

nas. imediações da Marquardt
está em vias de ser concluí

da, estando pronta ,até' a,

inauguração.

mos, na Assembléia legislati
va. apresentou ao plenário,

projeto-de:-Iei, aprovado pos

teriormÉmte, sugerindo a \CO

locação do seu -nome no Fó

rum, que quinta-feira próxi
ma será inauguradO.

Além de comportar ,,os

serviços
I

forenses, no pav:

. mento inferior, frontal, ficará

alojada a Delegacia Regional
d'e PolIcia de Jaraguá 'do

.

Sul, que entrará também em·

atividades .

,.
.

Finalmente, ,o último ato

administrativo a ser cumpri
do pelo Governador em Ja-'

raguá dó Sul, às 15 hqras e

45 minutos, será a inaugura

ção da -Ponte Alberto Bau�r,

em Nereu Ra�os, pe 129 me

'tros de exterysãe, ,construi...

mais moderno do EStado da em con"ênio efltFe aPre-
.

condes de Mattos, home- feitura Mun'icipal' e li Secreta

nageado, ,que empresta seu ria dos Transpott&$ e Obr

nome ao Fórum de Jaraguá 'de Santa Càtarina, com cus

da Sul, faleceu a 10 de ju- to aproximado de Cr$ 2G mi-

nl:lo do ano passado, e. no Ihões'. '�'8 maior' ponte -em .

período de 16 de máio de concreto armado dó Municf-

1949 a 20 de maio de 1953" pio, reclamada a dezenas' ,de:
.

exerceu o cargo, de Juiz ,:Ie anos, substituindo, a ponte

Direi.to da Comãrca. Póucos baixa que dá acesso a IQca

dias após a sl,Ia m0rte. o lidade de Ribeirão Grande

deputado Octací.lio Pedro Ra-. do' Norte.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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i ;íSr:'An�Y 'êorrêa' • >

'rinéa) (Né':'fiiIPm'-' '. !
Sra. Máguida ". Pfeiff,r...KaJaq.. ". M6rgana," mlia � de' Augusto
em Fpolis Wilde) RorleeHf "" , ". I

Sr�V Ad'all� -L�p'111S'1ci- -Pcmtth' -- 'Diá' 0'6"dEdúni1o'
- � � -',,.

:Oi8 15 de' ju,.,,� "., .,. �

Sra. Márcht, ::ravares, de Sou-.
za e Mello. no RJ

(Maria)

J Sra. Hella f;tlck' Seimei, em

Corupá
'

Sr. )n9,o"\ Lem�e,ßro, ftj9 çfa
Luz

. ."

Dr� Manuel J<arlF �E;ilho., em
Curitiba

.' � .

Sra. Adélia Zapella Leone
S�a. Ingeburg. Geffert Sprung
Sra. Ingeburg Mathias Dias

Sr. José Schmitz

_-sula� Jansen-:
aia 05 de Junho

• Maximilif,lno, I fitho - de Eduar

do (Maria) Loose

Dia 06 de junho '

Cristiane, filha' de Salésio

(Ivone) Külkamp'
Fábio, filho de Guilhermino

, (GI'acl) ..zapeliniSra. Jenny Püttjer
Edson Marcos P'ellis

,
.

Di, 16 de junho
Sra. Rosane Beatriz Schmo-
ckel Bürger. e'm Curitiba
Sr. Santos Tbmàselli

'

'.
.

� j

Sra_ Rosá"'a Lorencetti Nico-
..

I linl

Sr.( Pedro \Corrêa. em Rolân
dia - PR
Maria do' Carmo Silvestre
Iria Schwartz. em' ,lJaraguazi�'
nho

Dr. Francisco Vieira . Ro,dri

gues
Diá 17 de junho
Vva. Sra. Amà,nda da Costa
Iria Maria' Petri

!Ica W�iller ,�elip�
Sr. Félix Henn Neto

Srt�. Margot Püttjer
Cezar' Behling'
Dia 18 de .ju�o'
Ma�cio Cassiano Eggert
Sr. PO!íbip, Braga
Sr. Altino Baratto, em Nereu
Ramos

Fábio Vinicius, filho- de Nor
bertô (Sibila) Em"me:ndoerfer
Sra. Jánice Breithaupt

Chegou o mês de junho. mês
I . ( ,

de' grande tan,imação, do grande
S. AntOnio, de S. Pedro e S.

, ,", �,'" ._ •

J
..

João. .. e com el� as tradicio- .

nais "festas juninas". Hoje, à

partir das 15 horas, a Associa
ção Atlétiça Banco- do Braliil

-*-
Dia 31. de maio, o nascimen-

to de Morgana. primogénita do
cãsal Augusto' Ronc�lIi Júnior. e
Wilde Ana, Roncelli, ele. o noJo
gerente de Jaraguá do Sul da

Agência do BESC. Ao casäl, as

noss�s felicitações. T

�*-
j

,':<Dona Élvirà Bauer - que es-

ta semana ficou vovó pela si,.
.

, "

gunda v�z - foi convid�,da paia
ser a patronesse da XXi"'Festa
Juniria dos Estados da Barraoa
Ele Santa Catarina, em Brasília.
Face as férias do s�u esposo.
Victor Bauer, declinou ao convi

te.

Dia 19 de junho /
Srtà. Ursu'la Staatz
Roberto -

Carlos. Braga.
Fpoils

Márcio Roberto Rassweiler
.

S�a. Zenaide "M'artins Fodi,
em Três Rios do Norte'
Evanildo Eugenio Rossio
Sra. Rosemary Behling

em

COLUNA ROTÁRIA
r

O Ro·tary C,lub de J:araguá do' Sul ém seu

en_9ontro I!il6sta!�emana, conltou·, CGm a,presença
do pr:efe,ito munici:pal 'em exélrcício, Sigol,f- Schünr;
�e, que, a exemplo do que fizera, recentemerlJt:e
ho encon1!ro com :empl1esários, eocplanou as obras
em ex,ecução e as previstas pela municipalidade,
dledlendio-SEII na análise dla.Q:roblemátic,a do trânsito,
dos lo,teamentos e d.emais "roblemas que afligem
a comunidade. O debate franco 191 aberto, com'
perguntas e respostas, permitiu uma visão dia! a
tuai situação 'e perspeótivas futuras do municrpio.

Oomo viSitantes, os companheiros Roland
Behrendt, dio ,R. C. d'e GlJaramirim. Ie, .Bruce La-
piage e Alan Butler, dei Fo.rUtude VaUeln - Quens-

I
land, AustráHa. O comp. L.or.eno, respondendo
peil� prQ/tocolo, epumerou as ie4iemérides da sema- 'Ina:: dia 09, lO 20.Q aniversário. de admissão no. clu-

. be db, cq'mp. Kohlbach; diia 14, o sexto aniversá
tio de casamento do. comp. J,erõnimo (AIda) Loz;
dia 12" aniversário. de Robero, filho do comp:
Hans Breitllaupt; dia 15, aniversário de Márcfa,
filha do comp. Mário Ie,. na mesma data" aniVie'r-
sário do oomp. Fr-ancisco Vi:elira Rodrigue$.

'

Ficou dl9terminad!a a data de 30 de junho pa
r:a! a assembléi:ar festiva de posse d nova di.f1e,fo
rist tendo na 'pr.esidência o cGmp, .Bruno, Brei
thaupt, vice-presidente - Márcio Mauro Marcatro,
e, na secretaria - Lourival, Rot.he'nberg:e'r. Esta
semana houve! neunião para a Öe·finição de: oa,r-'. '

gos, que seirão co.mplle�ados ·nó deC01'1l1e-r :dos pró-
'

ximos dias., ' - ,','
"
,I

Construtora'A JAS Ltda.
Construção Civil, Cálculos, Proj-atas e

Orçamen,tos•.

Rua Walte'r Marquardrt, 496':_ FÓne 72-1022,

SEMANA DE 1.3 A 19 DE; JUNtlO D� H;J81,
��--------------------------------������----

Jaraguá do .Sul demonstrou
.

domingo que. quando chamada'
·

f a colabo�ai':, !�:s�. pre�����;:�,éÔ� :
: mo no passeio clclfstlCO coor-

denado pela Fundação. de Am

paro à Tecnologia e ao. Melo

_ AO,biente - F'atma e que' ievóü
, H'

- \, I J!?t ".

milhares de pessoas as ruas,
· - dando colorido todo especial as
: comemorações do Dia Mundial

do Meio Ambiente.' . ,Ç>fv9,{,d�.!:l1.. �'t ,.'-- ,

-, r sua p��c�l� �'e colabor�.ç,aÇ? na

divulgação do evento.

_,,;,*-

Ass�mindo e presidência da.
. r·· I.;

/ -; r,

. Asso.oiação. de �ais e Professo-

res c;I� Colégi<? .sse ��I�! .�d9!ar
Jark"e. como vice, Sigm�r .�en-

•

"

• \ � I..

no Lucht.
.

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

NestlU'!@mil')gq, dia ,14_ (do
mingo dai Trindade) os ioteg�an
tes da Escola .DQminidal da C<?
munidade Evangélioa', farão um

piqu.enique 'à João Pessoa,. na
chácara do sr'- Walter Sacht.

-*-
., I I,

"

Esteve visita�do Jaraguá do

Sul. no início da semana, o vio

lonista Mário de Barros, que. no
final do ano passado. encantou

a platéia janaguaense. no Cine

Jar'aguá. quando apresentou-se,
sob os auspícios da Sociedkde
de Cultura Artística. Efetuou

Beth Martini é a nova Miss

Sania Catarina, eleita lio sába

do à noite, em, Joaçaba, cidad.
que representava� A represen�
tante d� Capi,,!2ial foi a segl.!,nda
coiooada e ? de Biguaçu, � ter

ceira classificada. Como em o

casiões anteriores. não faltaram

críticas ao concurso.. Beth irá

, 'agora' representar nQsso Estado

"no final do mês no concurso

Miss Brasil. coordenado. pelo
Sist�ma Brasileiro de Televisão.
do Grupo, Sflvio Santos.

" �*-

Em comemoraç�o aos seu� 25

anos de fundaçãO, a.Associ'ação
'dos Cronistàs Esportivos de

Santa Catarina, comemora no

d·ia 24 o an.iversário. na Capital
do Estado . ...uma grande agenda
será cumprida.' com missa. pa

lest�a, almoço, posse da nova

diretoria e .ançamento do Jon
curso "Os Melhores do Futebol

de SC-1981". O CP foi convida

do a partioipar das comemora

ções da ACESC.

�*-

A Associação Recreativa Weg.
após a conclusão do seu pa�i
Ihão de esportes., pretende am-

'

i

pliar a sua sede sodal em mais

210m2; 'aos fundos pas instala

ções atuais 'e que seNirá como '

sala de jogos e para festivida
des. Além disso, o acesso será

· calçado à lajota. Terão início
as obras àinda no decorrer des-

te ano.

Radiante de alegria o casal

amigo Waldir _(Marilu Bauer)
Conti, com a cbegada da prl
.mogênita .._ Adrian�' Baue; Con

.

ti .- no dia 9, a 1 h45min, no

Hospital e Ma!emJ�ade §40 Jo
sé. pesando 3kg e 600 grámas.
A robusta garota é a segunda

...
,

...... -.. ..
·.·n •• ,. �' ••��04A

.

neta do prefeita Viotor (Elvira),
Bauer. Aas famiHares. os cuhl-

primentos pe·la vinda

'integrante ..
da nova

� .. �'.",,:,"" ..

Os vários grupos, de lal'!.çhe,
qu� reún'em senhorae lE1à \ -ndssa

�
"

De multá tristeza se ai:
berto (RótaiY Clu6' 'Flori

A diretoria do Núcleo do Pro- Atingiu pleno sucesso as fes-

nav de Jaraguá do Sul reuniu- tividades de Esplrito S.�nto do

'-se
'

qui_n�a-f�ira ,pe,la ,pri'!.'�i�a,. �
Clu�e Atlético, B�ep�ndi, desen�.

'iet dpós' li sua formä1ção,' 'sob volvidas durant� toda a semana

a presidência da professora Oar- . c;lue passou. As'cC;mp8tlções In-

Ia Schr�i!ler, na, FERJ. A reu- ternas de bolão e ti�9 conhece-

.nião marcou o inrcÍo das aNvi- ram suas magestades 'Ie prince-
.

-dad�s� do �ronav éní �o��a:"'�ci�' sas Ie o baile ;'Cte coroamento.

dade e contou com ,a presença
foi além do esperado. As mª-

da coordenadora da LBA em gestades: Bolão - bola '23' rei

, JOinili!i�� �M�riléa' "de
'. ÕlÍv�ira 'Walmor Bornhausen e rainha

Alvlne Kreutztelél; bdla '16'cm -

Cesat.. L
rei, Arno Henschel e rainha.

Traudi Henschel. O rei do tiro

fór'Reh'äm"Tta'p� -e '11" YaintTa

Meri Lúclá,J Buchrif'àrin. 10s ré
sultados' dO"bolã&;- ,por. equipe,
apontou na bola '23' o GuaquariAj1i'!er-sar.iol,l ;�ia cinco a Sra. ): 'no '"iinàscullrlo � 'b Harmonia no

Carla.iHaf,ll<e, Meyer, esposa do
feminiho;' 'At 'cfe Ollrô no 9"as-
culino "E!"Harmonia"o'o ·feminino.

.\ .

rnkbola '16;1. ,thrlmlt de coinp�-"

tição �'cónÍ'p'áhheirlsm-o foi a t?"
.

niM dä'S fesJividades. -.
, f �

• I
l _.,. •

industrial Nutzi Meyer, que em

pr�endfJU vl'agem pela data. On�

tem;"doze, 'a mana,�ai'in rasgou
,folhinha. eJa" resid.ente �rn. Jo�
invilla é' 'espbsà do engenheiro
Mário'€ugênio· Boehm.

No registro -semanal dia. colu

na, "se'!lpre l'I}a!s informativa, 0,
casamento. neste sábado, 'na

earra do Rio Cerro., de Ildefon

so Heiser 'e Edite Hackbarth. às

17 horas' e, às 18. de Francisco·
de Assis

-

Sabatke e Llicila Pan

gratz. Na Capela Sarno Este

vãd, às 17 horas. casam os )0-
vens,Jos� Odilo Pasquali e Ira

cema St�aub e. na Matriz. Cecí

.lio Patrício Borges e Venilze

MarJa N,unes de Oliveil;a.

Em Curitiba, aniversaria no

dia 16. a filha de nosso Dire

tor. Sra. Rosane Beatriz SchmU

ckel Buerger. esposa de Irineu

Buerger. A Rosane, as nossas

fel icitações.

d primeiro aniversário da fo

'finha Greici .Kelli. filha do casal

amigo Gilberto (Sueli Schmitz)
,Lo';'bardi. será no dia' 16 e a

festinha sua mãe prepara par.a

(, dia 20. em sua residênci-a.

NosltOs parabél1ß' à Greici.
I

�

A celebração neste sábado.
às 10 horas. ria Comunidade

Evangélica, dos vinte e cinco

anos de cas'amento do casal

qerhard (Irmgardt Kienen) Less

mann. Uniram-se em matrimô

nio em 09 de junho de 1956 e

três filhos e uma filha são fru

to desta' união,. Hoje também.

às 17 horas... as I?ênçãos ser�o
derr'amad!is, sobre, o oa�al ":'11-
bert (Ursula Todt) Manske. que.
completa �uas bodas de prata.
Duas filhas e um filho, -fruto do

�nlace .c.onJugal ...�ornªriLjIS ale

grias do casal jubilar. ,

I.I .. !

. -

rambéih n� Igr�ja Evangélica,
centro, os Jovens Nilton Engel�
man" e .Ruth 'I<rueger. às 7h30,
unem suas vidas em Cristo.
Cumprimentos laos nubentes.

.
\

Na agenda, ,aindà, o Itegundo
'áillvê'rSm-io da pequena TaUana,

dia 12. filha dQ casal amjgo flo

rlahopolitano _:_ Mauro e Pris-,
Icira 1V!0ura;"dia � 4, ,quem troca Iidade' � a sra'. Adall Lippinski
Porath e, no dia.1S, a sra.' In-'

ge Mathias Dias. C�lI1� os cum

J�rimentos da c�luna.

Jara!i)uá, do Sul marca .presen

)§a, dias 13 e 14-do corrente, do

>!enc�ntro, d,a l�socl,�A,q.,�os De

legados de Santa Catarina, ,que
será realizada em Joinville, A

"Ii
' .

"confrátérni,zação vem sendopre-
pa�ada com carinho.

,I

..

Ös rõlàrianos é ,esposas dos
clubes da Grande Florianópolís
tiveram uma programação extra.

,
..

'
- -

.

·,'7 ,.

no perlodo de 30 de maio a 4

de J+-,n�o de, 1981, que é quan
do se realizou a 72a. Conven

�ão de Rotary Internacional, r.o
Parque Anhembi, na Capital do

Estado de São Paulo. No dla

primeiro de junho. na parte da

manhã. selet-a caravana embar
cava no ônibus da Fioritur, rumo
à Santo Amaro, aproveitando o

intervalo' de uma extensa pro

gramação rotária, Na Auto Es

trada Interlagos, entre muno.s

conjuntos' industri,ais de grand"
porte estava a Avon Cosméticos

Ltd.a. de. majestosa fàchada €"

de[ltro em p<?uço. guiadOS ,polo
solícito e -atencioso advogado

.

.

)

da empresa - sr. José Mauro

Prado -, tomavam conhecimen

to da espantosa organização
que se es�ondi.a no seu inte-

,rior, permitindo vi�itar tpdos os

departamentos administnativos e

'de produção da Avon. No cur,-·
·

so (ja visita os elementos femi-

ninos da numerosa caravana,
· tomavam conhecimento, de' co·

mo se" confeçcionam ps produ
tos da linha de cosméticos. cons
tatando "ill loco", o cuidado

dispensada em -. ooda.. detalhe.

pesquisando, confr.(l)ntarc;lo e

cqnferindo antes, durante .� de

pois os produtos acabados. de',

modo a conferir a qualidade in

dispensável de sua extensa I�
nha de produt9s. Um alm9ço no

restaurante da empresa e um\:!
.

I

gentil entrega de brindes aos

visitántes, encerrou a proveitosa
e sempre lembrada estada na.
Avon Cosméticos Ltda. Cumpri
mentos renoVlooos ao Drõ José

Mauro Prado.

-*-

. Os "judoquinhas" do Baepen
di fizeram bonito, 'ãómingo, em

Joiiwille, lio 'campeonato Esta

dual Infanto Juvenil "A" de Ju

dô, obtendo para-C? cll:Jbe. o se

gundo lugar, atrás apenas do

Maba JudO Clube. de Blume-

nau, deixando à margem

Cátia, filha de Adolar
.

Wolski· .;- p",

DIa 03 de JUI'll1O ....

Andréia. filha de Cláudio (Ma- Gus,ramirim, desde ·0- dia 11,
.

ria) Pe'reirs - pa�sou a contar com uma fmal

Tânia, filha de Generoso (Ur- da''é:alxa '''EcónOmica'' FederaL,

" Naquele dia foi inàugurada a
,

nOVla' agência "da Caixa. o ,ter

ceiro estabelecimento de crédi

to que o vizinho município, ad�
mi.n·istrado pelo. prefeito. amigo,
,Salim José Dequech possui. É

a segunda agência da CEF no

Vale do Itapocu .. Cumprimentos
à Guaramirim! .'

-�-

prQmove em seu "arraiá" e à- 'algumas visitas juntamente 'com

manhã,' 'lia 14, as Escolas Bá;i- o seu "aluno", o' juiz de direi-

cas "Heleodoro Borges" e "f!!o- to. dr. Marcirio Cardoso F:inger.
land Dornbusch" realizam a Fes- que, por sinal. domina muito

ta de Santo Antônio, com tOd�� bem o v1olão. Mário de Barros

as especialidades próprias d�s lançou recentemente seu LP e

goasiões jun:inas.· t�apição que 120 cópias foram rapi�amente
o progresso ainda não apagou, ,vendidas na cidade. Ele, se

felizmente. gundo declarou a coluna. deve
rá se apresentar novamente em

Jaragilá. no dia- 27 de junho.,

uma colocação equipes de Join-'

','iII�, Cã';'bori� e São Chie,;,:
lnoividualmente. as melhores co�

loca�õ�' fica�ám com: 1.0 Sari-
� ,,... �j' l _.'

�ro AndriariQ Antonitis e Ad?Jt�
)lahfud Jr.; 2.0 Adauto Gr.eg�
rio, 9�0\!�ki Jr.; 3.6 ,��orge De
,march i e Gean Cha�l�s Leoni.
Neste domil7lgG,' a garotada. dÓ
fofa.,til :B' irª ta Blum�nau.

Chegou a hora ·certa·
para você fazer a compra

certa.
MALHAS JARITA liquidam
sua

, coleção çlr _ ve��o com
descontos inacre(iitáveis pa
ra você aproveitar mesmo e
"aindai brinde& especiais para,
voc_ê. ,,;.., ... ,

.

E NÃO É"SÓ!
Vá conhecer a-AGVa· e des� I
lumbran'te coieçã!=!, �.In,\!elno"
Jarita. Novos· modelos. no-'
vos, áéseilhós, RoVà 6éinéep- I

· çãO' de' be,leZl! e "bom· g6sto. '

Preços. de lançamento e ain:'
)00 brlnd..es.,J)ßra y,.ocê, Brinda 1
o se,�"bom",gos�o:.�c_OQ},r,Il)!-l,ita ,
economia aproveitando ago-'
ra as ofertas Jarita':', '. ;,'
Rodovia SC-a01 ": ,19n 5, Te
lefone 72-1266.

r

sociedade. confraternlzeräm-se tís-Léste, com ·a prematura
no decorrer desta sem>anâ�dia

.

'�"té: dã êômf1an1'letro"'J�é �
9 fot'i:uif.ftriA ä- Sra. Hlldâ' .Grub-"

-

hai Med'éirõs: Qua_iú:io-reto
ba Meister. ".no' dia n 10,' à'sra':'" de'Tubarão. depois de um
Priscila Piazera

..

e, na "mesma"··' de"servlço .

em Criciúm8i'
data"a: Sra. Cecftta;IKonelh,lem'" tií"a' dê. Irfibltubá, pelas'
sua chácara. Este mesmó;'gru-·,. de"'28�de"inaio,' o seu�'Chê�
po, na quàrta�feira vi i<iélc;u ra: 'sera'� 'rdi' êdlhiôÖ pot' um" camin
recepdlbnádo;::7ôori"l ;'Surpr�;? "'tendo' i incute' fi'istàntâneh.
no K'à'fféà. Hàusti'l!IelälS'r�. 'Mâr-F),;NOebá",:'::_I&'sirt1 bariHhôsam
Iene! Pànstàlii: E i'io'1fla'l1'1,�;if '�Pe !blí�ri;ado ipe'lö� comp
·s'.;à. -As'tä' MätquãrClf,' iTec-el:)é'u"'-r�s;,jM�äà rói re�â(io às"p
para o

.. tradicionaf Café das Pri- para o Hospital de ImbituD
mas. sultando infrutife�a qualq

-*- tentativa de salvaç"ãb ':�l5'om
"

.

- ", .. ;
".

--

nheirós ció "RC "Floríaríópd
,
Os'Ms'ais' Luiz" Alberto '(DiI--' �í...éstê

'"

Pre�ididõ' P'älö dir'
ma) Oppermann. Jorge' (Mara)' ,- deste 'jornal, 'comparec�ram'
o'ppermann e Manue,r (Jacy) Vi- se�� funerais, �m' Tubárão,'
s�etE!� foram recebi�os .00'11 ]an� sid�noi� de su�' mãe. 9s' ro
,tàr, na Tl'lsidén,cia 'do,casal ,�mi
go Moacir (AlbaOY), Sens, di'a,5 • dedica,Ção do Comp. Ney, O
Último. Estes. C,allail? ontem à, te' Hernandez- Galante
noite. no TannenhQff, reunirafTlt, episódio.
-se '10vamente em comemoraçao-"

.

,
.

ao "die--des Ilamorados'�. --�-- _ ..

�:�_
.. -- "

--'-..;.1(c"',;;.;.-'I
.' �-*�_.. _. '_ �__ .__. __ ,'_:'

,

A domadora Margarida Perei- Passe em Menegotti Veicul
ra. d� Lion!! Int�räç'ão. esposa � adquirà' o seu V61kswagén
de ,Orlando PeÍ'f)rrá, r.ecebe!,! na 'voiou usado. Sempre' 'um v

ktça-feJ�a .

as ainlgas, do seu culo econOmic�, robusto; co

grupo de fanche, 'em .Sl!ª resi,- você quér. Não, perca temp
dência. Menegotti Velculos S.A., aU.

-*,-:. ,
' Marechal Deodoro.

Comemorou a trqc� d� idaqe, .. '., .. ,;

dia 04., a �aro�a 1{I�ssandra,., fi� •• , • L •
• .

" I .'
.

iha doo casal Luiz Alberto,. (DJI-
......

_\ Dê y[T)"presl'l!lte, a quem .. v

ma) Oppermann. na residénc,ia, ,9qsta...9ue I�mbr� o ano i.nt�i
de seus pais. Completou o selt Ofereça uma assiratura do "

te> 'aniversário. reio do Povo". Apenas Cr$ 8

�*-:_

VEICULOS -USAI;)OS REVISADOS
Che,,,,ette'Marajó" - branco '.' . . . . . . .. 1981
Bslina II' L - lazul metálico. ·1981
Belina II LDG .. vermelho me�álico 1980
Corcel II - azul mefálio'o . . . . . . .. 1980
Coroe1 II L - tlleg,e metálico .. . . . . . . . . . . . .. 1979
Cnrcal II L - branco ' ... : . . . . . . . . . . . . . . . .. .1979.
COfCie111l1,. - vel'1d!e m��áJ.ico",.. "'.' ..... ',' ... 1979
BrasrJi:a - marrQh, ; , . . . . . . . .. 1978,
VW 1300 - br:anco

'

1�79
VW 1300, - br!inco :

'

'� .. � 1978
VW 1300 - brànco '" � : ,' -' 1977,'f. "} .1," 'I' f,

J,i

Funilaria' ,araguá· Ltda.
Callhas p,ara todas 'as

.

finalidades. Fa.ça-nos
uma visita. Estamos em condições' cte"atendê-Ios
eficientemente..

4'

Ruà Fefipä. SChmidt, 279 - ,Fone' 72-0448 -
, Jaraguá do -Sul-Se., . .'. ,

I
.

fRei�loana Avenida, . : . � 1 1 ..
'

4

de

ETERNIZE OS BONS MOMENTOS--'

Presentelê' c'om Jóía,s.' � as máls finas, sugestões
I

da RELOJOARIA' AVENIDA. Marechal

Var��. ) .....

e GetúliO

I
,,_

"'" �J1 ...·,'·1) d·J.�
•••

t:.

Calce e :Vlstil-se mellior
neste verlo com a

.

\ 'Cinderela '1

. Qtíàtro lojas" para me--.
Ihör servir a dlstlntá cil;'
enteia, duas na Getllilo
Vargas, uma na Mare
chal Deodoro, em Jatf:!,- �

guê do Sul e ou.tra; na
'rua 28 de Agosto, 2.1n ..

(Guaramlrlm). '

CINDERELA ,

a men"or op,çã� para .s
compr..� de verl�.

Av. Mal. Deodoro,364
]áraguá ti"o'Sul . SC

; • ; I I • �
, ,

Em qualquer época,
em qualquer estação, os.
presentes da Lanznaster
caem no gosto e nó r.
quinte de cada um. Vo
cê sabe,

L'IIZ'Daster

"

Il••leUI�U•• ("'MPIIlI.tr
DecoraçÕes para casámentos - De

.

_ ,cQraçõ.e.s :'_para. Igrejas._"=","_ Decorações
parà clu5ês-�' .4:fraír'ijös 'páta féstas -:

-

-Plan'f�s-õrnamerifãís-e-Büqüês emG;e-,
ral.

.. F;I,.OF\tC\I�11J�, IM.PI;R.,A� .,'.
'

� :R� Relnoldo FJau, 6�.8 -,darsguá dOr
Sul" SC. . . " , "I· • : ,

'

.� -;
1

;' ..�-
�_

-

. ;"!;
,

• 'ri I

., "Atenção.: ,Não' temos",flliais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



cÔRREIO DO POVO - Jaraguá do Sul - SC

t_
.

Correio Informativo·
'Cartaz Clnematográffco: O Cine Jaraguá apresenta a

partir deste sábado e até terça-feira, dia 16, em todos os

horários de exibição, PRISIONEIRAS DO SEXO NO CAMPO J

DE CONCENTRAÇ,AO NAZISTA, �igorosamente proibido para

menores de 18 anos. E dias 17 e 18, com Rui Leal, Sônia

Garcia e João Paulo, O PORAO DAS CONDENADAS, nova

sup.er.pfodução do cinema naéional •. Aguardem: de 24 a 30

de junhO - O IMPÉRIO DOS SENTIDOS.
'

_
comunidade Cat61fca: Dia 18, feriado municipal, festa de

Corpus Chri�tl_em Jara_guá do Sul. No dia" missa cempaj às

9 horas e seguidamente procissão, no percurso normal, isto

é, pela Marechal, ,até o entroncamento defronte ao Banco do

Brasil e Sul Brasileiro. 2) Dia 21 de junho, na mi�a das

19 hor.as, Dom Gregório administrará o sacramento da cris

ma' para cerca de 30 crismandos adultos, que foram prepa

radOS em cursö intensivQ_. No segundo semestre, novo curso

para crlsmandos adultos, sol,elr08 ou casadca..

3) O próximo curso de noivos, � Paróquia São Sebastião,
está programado_para o dia 28 de junho. As m:atrfculas es-.

tão -abertas' na secretaria paroquiál. 4) Pr festa da matriz

São Sebastião será de 10 a ,12 de Julho e, como a�ração,
novamente o boi na brasa. Parà a .festa serã utilizado já o

pavimento superior do Edltrcio Cristo Rei, que teve concluí

da esta semana mais uma laje. O Conjunto Cruzeiro do- Sul

animará musicalmente a festa. . 5) Dias 20 e 21 a Comu-
, , "-

nidade São Luiz Gonzaga realizará a festa do' seu padroeiro
e na OCasião será feita a bênção e entronização da imàgem
de Sãe Luiz, de Nossa Senhora Aparecida, de um quacro da

Santa Cela e do crucifixo. Isto será feito' em ato solene
-dia 20 à noite, antes da missa. éantará o Coral da socieda�
de de Cultura ArtrsUca de Jàraguá do Sul {SCAR) .

A Semana na História: Dia 13 - Dia de Se'nto AntOn,ie

e Dia do Turista. ,Dia 16 - Dia da Unidade Nacional. Dia

17 - Dia da Unidade Alemã, da Veterinária e Nacional da

Islândia. Dia 18 - Festa de Corpus Christi e Dia Nacional'

do Qulmic.o. '

'

Seicho-No-Ie: O objetivo fundamental do Movimento de

iluminação da humanidade. O movimento Seicho-No-Ie tem

como objetivo condl:lzir a. humanidade a conscientização de

Que todos os seres são, originariamente, uma só vida, e f.a

zer cC?m que todas as religiões e todos os povos dêem as

mãos uns aos outros, para estabelecer neste mundo a Gran

de Harmonia. 'Nosso movimento nâo visa o engrandecimen
to de um grupo religioso chamado Seicho�No-le. Nunca se

clamou tanto pelo respeito a vida como' hoje, e, no entanto:
violenta-se a vida como nunca. Essa contradição e essa
conturbação vem do fato de o homem desconhecer a natu

reza verdadeira. de si próprio. Cientes disso, devemos con

duzir seguramente as pessoas Ja consolidarem dentro de si

- a consciência do Homem Filho de Deus, qu'aisquer que se

jam os mcitivos que as trouxerem a Selcho-No-Ie. Devemos

mutuamente esclarecer que este é, o objetivo fundamental

do Movimento de Iluminação da Humanidade.

Convidamos todas as pessoas a participar do mini-se

minário no dia 20 de junho, infcio às 13h30 até às 17h30m.

Palestrante d� São Paulo - Dendoin Enelcina Tebaldi. In

formações Fone 72-0196.

KOHLBACH SR
SUPERMOTOR

(

RiJa Waldemiro Mazurechen, 38 - Defronta

Hospital São .José, Jaraguá do Sul-SC.

'Ótica do Trabalhador
(optik der Arbeiter) .

óCULOS A PREÇOS REDUZIDOS

Vale a pena fa;zer o orçamento de
.

seu óculos

(je gr·au conosco. Temos laboratório prélprio 'e

profissionaJs com muita exPeriência.
.

\..�__ "",,"," �..;.._ ..J

SEMANA DE 13 A 19 DE JUNHO DE 1981

Marcial V,ieira e de Carmem

Mendes Vieira.

Ela. brasileira. solteira, secreta

rira, natural de Rio do Sul. nes-

distrito, filha de Hartwin Gaed

tke e de E1fi Dumke Gaed.tke.
Editaf 12.025 de 09-0&-1981
IVO KRUEGER e IRACEMA

ZINNKE
Ele. brasllelro, solteiro,

-

'marca- .

nelro- natural de Jaraguá do

SI:II" domiciliado e residente

em Rio Cerro II, neste distrito, '

filho de Hartwlg Krueger e de

Laura Georg Krueger.
Ela, brasileira. solteira. indus

tríárla. natural de Pomerode,
neste Estado" domiciliada 'e re

sidente em Jaraguá-Esgl,lerdo,
neste distrito, fillla de Bruno

Zinnke e de Elvira Zinnke.

Edital 12.,026 de 09-0&-1981

EDELMIR LEOPOLDO EHLKE!I
MARLETE GUI\IIZ

rroclalas de Casalento
Aurea Müller. Grubba, Oficiai do Registro Civil do

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul; Estado de
Santa Catarina, Brasil.

-

Faz saber que compareceram em cartörío, exibin
- do os documentos exigidos pela Lei, a fim de se habl..

Iitarem para casar:' Ilado e residente .em JoinviUe.

Ed"rta:1 12.017 de 03-06-1981 neste Estado, filho de Rafael

VALMOR BERRI e MARIA DAS

GRAÇAS DE MAÇANEIRO
Ele, brasileiro, solteiro,' empre
sário, natural de Massaranduba,

Estàdo, filho de Artur Berri e

neste Estado, domiciliado e re-: »Ó. te Estado, domiciliada e resi

sidente em Barra Velha. neste .dente na Rua ExPedicionário An

sé", nesta cldade, filha de Val-· EJe. brasileiro, divorciado, via

mor Rosa e de Ana Alves de jante, natuMI de Joinvllle, nes-

Maçaneiro. ,

te Estado, domiciliado e resi-

'Edital 12.018 de 03�06-1981 Major Júlio Ferreira, n/cidade, fi

CARLOS WUDKE e DIRCE reira, nesta cidade. filho de
Ela. brasileira, so1teira. do lar,

HOLTZ Henrique Müller e de Rosa
natural de Lontra. neste Es�o,

Ele. brasileiro, soltei"?, tecelão, Müller.,.
natural de Pomerode, neste Es-' Ela, brasileira, solteira, do -lar,

tado- domiciliado e residente natural d'e Garuva. neste Estado,

em .. atumenau neste Estado, fi- domiciltada e residente na Rua
Gumz.

lho de Ari Wudke e de Rau lina Major Ferrei,ra., nesta cidade, fi ..

Wudke. Iha de Henrique Thomsen e de
Edital 12.027 de 09-06-1.981

Ela, brasileira, solteira. indus- Luiza Jordan Thomsen. t=RANCISCO CARLOS MÜLLER
triária, natural de' Jaraguá do

e IVANIRA'GREGOLEWITSCH
$ul, domiciliada e residente em

Rio Cerro II, neste distrito, fi

lha de Eurico Holtz e de Linda 'Edital :12.024 'de 09 de Junho de

1981

de Ervina Berrt

Ela, brasileira, solteira, auxiliar

de escritório, natura! de tuís

Alves, neste Estado, domictliada
e residente na Rua Walter Jans7

B(iHChardt Holtz.

Editá! 12.019 de 04-06-1981

EGON ERDMANN e CEllA DE

MäO
'Ele. brasHeiro, solteiro. op�rá
rio, natural de Corupá, neste

Estado, domiciliado e residente'

em Corupá, neste Estado, filh'O

de' Ingo Erdmann e de Aizira

Erdmann.

Ela. brasileira, solteira. operá

ria, natural de Itaquá-Vidal Ra-'

mos, neste Estado. domiciliada

e residente em Vila Lenzi, neste

distrito, filha de José Germa

no de Mélo e de Irmelinda Kem

per de Mélo.

Edita1, 12.020 de 04-06-1981

DORNELES DOMINGOS CAM-

PESTRINI e MARIA ISOLETE

.ENGELMANN·
\

Ele. brasileiro, solteiro, mecâni

co, "atunal de Rio dos. Cedros,

nests Estado,' domiciliado e re-·

sidente na Rua Joirwille. nesta

cidade, filho de Aquilino Luiz

Campestrini e de Lidia Ca�pes
trini.
Ela, bMsileira. solteira, indus

triária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na

Rua Joinville, nesta cidade, fi

lha de Helmuth Engelmann e de,
.

Mária Nicoletti Engelmann.
Edital 12.021 de 08-06-1981

PAULO ROBERTO FERNANDES

e MARIA' fATIMA ALVES

Ele, bras.ileiro, solteiro, serven

te. natural de J:araguá do Sul,

neste Estado, domipiliado e re

sidente em Vila -Lenzi" neste

distrito, filho. de Ilda da Maia

Fernandes.

Ela. bnasHeira, solteira. do lar,
naturál de Schroeder, neste Es

tado, . domiciliada e residente

em Vila Lenzi, nelilte distrito. fi

lha de Herculano Alves e de

.Ezelina Mari,a Pereira Alves.

Edital 12.022 de 08-06-1981

MARCUS FABIO VIEIRA e DE-

NISE MARIA RENGEL
Ele, brasi'�eiro, solteiro, enge

nheiro eletricista. natural de

Joinville, neste Estado, domici-

Elbarque na sofisticação I do Del Rey

ton:io Car10s Ferreira, nesta ci

dade, filha de Raymundo -Rengel
'e de Solmy Sardá Rengel.
Edital 12.023 de 08-06-1981

ADOLFO MÜLLER e ANA

THOMSEN
Ele, brasUelro solteiro, pedreiro,
natural de Mafra,' neste Estado,

domiciliado e residente na Rua

Florianópolis, nesta cidade. fi

lho de Ewald Ehl.ke e de Darcy
Pereira Ehlke.

dornlclllada e residente em. Ga-.
ribadi, neste distrito, filha de

GeraldO Gumz e de Helga

Ele, bllSSileiro, solteiro. auxiliar

de eletro-técnico, natural de

Sãb Bento do Sul, neste Esta-

ALCINO EMIL MOREIRA e RU

TH'GAEDTKE

do, .domiclliado e residenll:e na

Rua João Januário Ayroso, nes

ta. digo, domiciliado e residen

te na' .Rua Tufie Miahfud, nesta
.

cidade, .
filho de Cecilio MÜller

e de Erica Müll9'r•.

Ele, brasileiro. solteiro, tecelão,

natural de Timbó, neste Estado,

domiciliado e residente em

Apiúl1la, neste Estado, filho de
Ela, brasileira. solteir:a, profes-

Leonhard Emil Moreira e de
sora.. natul'al (Ie Jaraguá do

Fanf Moreira.
Ela, brasileira, solteira. operá-

Sul, domiciliada e residente na

riá, natural de Massaranduba,
Rua João Januário Ayroso, nes-

ta cidade, filha de Eugenio Gra
neste Estado, domiciliada e

.

re-
golewitsch e de Marta Lol'ita

sidente em Rio cerro II, neste
Vieira Gregolewitsch.

E 'Para que chegue ao conhecimento' de todos.
mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em cartórIo, onde será rafixado du

rante 15 dlEls.

-Vende.;.se
ESCORAS PARA CONSTRUÇAO DE 6 E 8 me-

tros.
'

TRATAR NA GMFlCA AVENIDA, TELEFONES
72-0592, 72-OT12. i' ,I i:�

, I

IMOBILIÁRIA

SANTA MARIALtda.
t:ompra - Venda e AdJnlDlBtraçilo de Imóvell

Crecl N.O 4�&\J
COMPRAMOS
Melhor preço
VENDEMOS
Qualidade

, ADMINISTRAMOS
Confiança
ALUGAMOS

.

Tranquilidade
.

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

72-1101 - JARAGUA DO SUL � STA. CATARINA

serviços e

LEI N.o 817V81 <

,

"Suplementa e anula ootações do ,Orça'"
mento Vigente".
SIGOLF SCHÜNKE, Pre�e:ito Municipal de

Janalguá dio Sul, Estado de Santa.Catarina, no uso

e exercício de suas atrlbulções,
Raz saber a todos os habitanltes des1le: Municf

pio, que a Câmara de Vereadores aprovou :eJ 181'9,

sanciona a seguinte Lei:
ART. 10 - Fica aberto um crédito suplerpen

tar no valor de Cr$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de

Cruzei ras) , para reforço dos programas e verbas

abaixo discriminados, constantes do orçemento vi-,
gente, a saber: ,.

ANEXO I - QUADRO A
0403 ;:_. DiVISÃO DE ASSIS'TeNCIA SOCIAL

0403.13754282.023 - Manutenção das

atividades da DivisA0

de Assistência

Social •. •• •••.•• Cr$ 500.000,Oe
0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

0501.99999992.030 - Reserva Orçament�-
ria •• ... ... ••• .'. Cr$ 5.500.000,00

0601 - DIVISÃO DE OBRAS

0601.13764471.007 - Ampliaçlo e melhorar

mentos do sistema de

abastecim.ento público
d'água •. • '. •. •. Cr$ 3.000.000,00

0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE

RODAGEM

0602.16885341.017 - RestauraçAo e melho

ramento de

,rodovias • '. ..-.. • Cr$ 2.500.000.00

0603 - DIVISÃO D� SERViÇOS URBANOS

0603.10605752.038 - Manutenção dos

serviços urbanos

de utilidade

pública •. .. .• • Cr$ 4.000.000,00

0603.16915752.p40 - Manutenção dos

serviços relativos

a vias urbanas .• Cr$ 4,500.000.00
TOT A L •• .• .. Cr$ 20.000.000,00

ANEXO ",- QUADRO A

0403 - DIVISÃO DE ASSISTI:NCIA' SOCIAL
0403:13754282.Q23 - 3.1.3.2 - ,Outros

serviços é

encargos •.••

050'1 - DIVISÃO DE CONTABiLIDADE
0501.99999992.030 - 9.0.0.0 - Reserva

,

de Contingência Cr$ 5.500.000,00

0601 - DIVISÃO DE OBRAS

0601.13764471.007 - 4.1.1.0 - Obras

Cr$ �00.000,00

encargos ., .• •. Cr$ Ú)OO�OOO,OO
TOT A L .• •• •• Cr$ 20.000'.000,00

ART. 20 � As·despesas dlecorrenites do artigo
anterior, correrão. por con�a das anulação parc,ial
dos' prognamas ,e verbas abaixo discriminados,
constanme!s do o.:çamento vigente, a saber:

ANEXO I - QUADRO A
0601 - DIVISÃO DE OBRAS

0601.16885311:010 - PavimentaçAo de

e Insta�ações .. • Cr$ 3.000.000,00

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE

RODAGEM

0602.16885341.017 - 4.1.1.0 - Obras e

Instalaçõ� ••

0603 _;_ DIVISÃO DE SERViÇOS
URBANOS

0603.10605752.038 - 3.1.2.0 - Material

Cr$ 2.500.000,00

de consum<;) •• •• • Cr$ 2.000.000.00

0603:10605752.038 - 3.1.3.2 - Outros

encargos .. . " :. Cr$' 2.000.000.00'

0603.1691'5152.040 - 3.1.2.0 - Material

de consumo' .: '.. Cr$ 2.500.000,00

0603.169Úi752.040 ;,;_;, 3.1.3.2 - Outros

serviços e

•

Rodovias •. • . Cr$ 20.000.000.00

ANEXO II - QUADRO A
0601 - DIVISÃO DE OBRAS

0601:16885311.0.10 - 4.1.1.0 - Obras e

Instal'ações •. •• • Cr$ 2Ö.000.000,.00

ART. 30 - Esta. Lei enl1lrará em vigor na data

de SUia publicação, revogadas as di,sposições em

contrário.
,

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de Ja

raguá do Sul, aos 09 d�8IS do mês die junho die

1981 .

SIGOLF SCHONIKE Prefeito Múhicilpal,
, em exercício.

A p�esente l.Je:i, foi registrada e publicada,
,

nesta Diretoria 16 Expediente, Educação Ie: Assis
tência Sodal, aos 09 diaS do mês: de, junho de

1981.
ASTRIT'K. SCHMAUCH Ojol'1etol1a·

I
Luxo, requl,nle e economia•.!a. o Ford Dei R8[y, a nova

'

,linha insuperávél de carro.s de luxo. da: For'd� lançados ao pú
J>lico nos 384 reV!endedor� die todo o Brasil, nas V!eirsões de
duas e qU8l�ro portas e! com motor 1.6 a álcooi ou �. gasoli-
na.

-

Além do ele'Aado padlrão de qualidade Ford, -beleza
.de linhas, sofisticação no acabamento e conforto interror, o.

fot:,d Del Rey o�eJ'!ecã um conjunto de equipamentos inéditos
em carros nacionais.

'
,

Venha. conhecê-Io. Deipois, entre no 'luxo ,eIb Fo·rd Dei
RElIY 19 saia no carro mais requintado do Brasil. A gente faci

Ii<ba. 1- - I '

'

(....-
Av. Mal. DêIOcIoro, 158 J..... kIo SuI-SC.,
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MARISOL S.A. Indústria
do Vestüário

malhas
EMPi'lESA DE CAPITAL ABt:RTO -,CGcí,),r' N° 84A29.752ioOÔf�6·2

P..tod...Se._ AClaniltol.
Em � is ditposiçllos .Igon......brno_mos I
apnteil9lo dOI tenhontt ac;ionistll o Balanço Patrimo
nl.. , demonltnçlo de I�crot acumulmCII. demonlV.
çlo da ...,Iuefo da eurcfcio It demOMU'aPIo d. ori·
gens • apli� de recuriOl relative. MI exercicio fi.
nlflCeiro encãrrado em 3',de-M.�a de 198'� .comp.
nhMlo do pal'8C8r dos Auditora. Independen•.
No exercido findo, .... j6 li flnrn sentir OI refi.
_OI,do ..... politico -ioI. oInd. 'ialni obtive
mOl.,.."tldas ;Idequ"" ,,-do uma rwmuner.
çlo de Cr$ 1,31 PQt'�, conlidenrdo o clPibÍI ia6dio
d. ""...fei. o 37,58% d. Potrim"'';. Liquid., _cWf·
d•• raerva proven..... d. CGrI1ÇIo do c:apiQl • do
lucro gorMo.

'

'INVEs'tlMENTOS.- No ......f.lo, .......... CrI
119.879,548,82 (_to o__ mllhllos, oi�
!OI ........ IICMI mil, quinhentot.querentl e oito CNe
zeiroa. oi1llnU • dois OS). 1IPItc.d0l RI modeml-
'""la. "",,1",,1a dón-_.'obriI,�oImon
to •• Iroo do bonofid_to 0,_"'0l'I0 do molho. •

LANÇAMENTO PÚBLICO OE AÇOES - Pela AGE de
'

27.03.81, foi hOlnológada a incorporaçio ao ClPital 50-"
eia! do valor, de Cr$ 97.245.568,98 (noVenta e sete
milh&ts, dpzen� 'quarenta e cinco mil, quinhentos
�nl!.e oito cruzei..... noverita e oito centROS., pro
vententes da integralizaçlo de 60.,028.129 (sessenta mi
Ih,Gel, .v�l'lt.e e oito mil, eente.e vinte e nove) aç&ts pre
fareoclafl, colocadas em ofarta pública de acordo com
a deliberação .da AGE � 10.11.80. As$i1m, o atual Ba
lanço G.r" ainda nlo ap,...nta os efeitos prove.,ientes

_ di utilizaçio-.de.ta. ntetlnOl.

..... permitir' subltandll melhoria � qualidade e pro
dutividade. A conclulio do projeto e.� previ.to pa'a O

pr6ximomh da Oututiro. Completamos I In.talação d.
m•• um. caldeira acion". a res1_duOl de madeira (ser·
ragem), com "know-how" desenvofvido em Santa Cata
rina. com o qua teduzimOi .,bs.tancialmentll o consu·
mo da bleo combustível, respondendo efetivamente às
MCeaidadas dO Pàis na mudança do perlU-energético.
Concluímos 111 ob,.. civil d. Filiti. de Corup6 e M_7
MAnCluba. Durante o exereleio. investimos n. imp....

t

IM pontrolod•• importlncia eilt Cr$ 34.815.000,00
(trinta· ao""-O milhaa, oitot8htos a quinze mil cru·
zeil'Ol".·

.
.

PRooU(:lQ E VENDAS ,_ N. porlod.,'.. _.11. PATRIMÖNIO LIQUIDO ,- Con.idorondo b ..,i..l ....
quid. cntICet"BII'I 178% (cento e .. ta,ntl e oito por een- eilt de Cr$ 280.260.000.00 (duzentos e oitenta mi·
to), a pnw;OI constantes. Em razio do aquecimento da Ih&ts. duzentos' e .....ntl' mil cruzeirOl}, e reservas

4tmand� OI �!udOl. for.,. .,peri� IlOl previ.taI, conltitu idas ao fin'.. do.axercicio. �pois d. deduções .

c.on� .' te Hrificwldo ao final do e.ercicio. o deu- estltu,,".. con..... .. �&es o valor patrimonial de
quecimentó em ralo d. conjuntura econ6mica, na Cr$ 3,49 (0'Is CruZeifOl e qUlrent8 e nove centavos).
qual • medid.,p'emlmentaiJ de incremento ii pau- DIVIDENI)OS - Sari proposta a dlltribuiçlo de um

pança e di liberaçlo d. tu. da juros tiverem papel dividendo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o lu·
•__•

' .ro 'liquido, porl_do • mant.._ do crS
,

J.....' d. Sul, 29 ,,!'Mol. do! .1981.-

35.076.176.00 (trinta e cinco milhões. setenta e seis
,mil. cento .é- setenta e sei. cruzeirosI. sendo. CrS
0,2741 pot "I\'o,d. capital -de CrS 183.014.431.02-
(cento e oitenta e três milhões. quatorze mil-queteo
centos e trinta e um cruzei",. e doi. cent8vpsl. e
CrS 0.0685 por ação do aumento de C�S
97.245.668.98 (hoventa e 'Seld milhões. duzentos
quarenta e cinco mil. quinhentos sessenta e oito cru

zeiros, noven� e oito centavos) », Homologado pela
AGE de 27.03.81. '

'

EMPRESAS'CONTROlADAS ., Ao'fim doexercicio.
com�I�'tad� o s.ne�entQ finlnceirt;.,e a reorganizaçãX
"mlnl.tratlva. regl.tramos. com satisfação. 01.',esci.\mento de 447% da vendas líquidas ;s .. 411%
do patrimlnio líquido da Mar,u8fdt Indústria de Ma-:
lhas S, A. A Marisol Reflore.tamento ltda.• corri recur·
.os prbprios. d.ri infase ao plantio� flórestas energé
ticas viJlrftto. nll fuu'ro. suprir nossas necessidades. '.
Finalizando. regi.tramOS nossos agradecimentoi..a.todOl
que, de uma ou outra fo�ma. contribuíram pli,. acoo·
secuçlo dos nOJSOJ objetivos.

A Dir-,oria

� mm..LMZ.ZllI
189.770 69.790 172.310

1..lU..Ill ttO.m LDZ5.3i8.

'ATIVO PASSIVO RECEITA OPERACIONAL
BRUTA
(-) Deduções da Receita Bruta
RECEITA OPERACIONAL
L(QUIDA
(-) Custo dos Produtos

Vendidos 680.532

: "I
.•

ç'�UL9lSPoßilíades
.

Contas a Receber Clientes
Bancos Cénta Vinculada
Contas a Receber
Depósitos p/Incentivos Fisc.
.EstoqullS
Despesas dolExercicio Sego .

REALlZAYEb A bONGO

�adas e Controladas'
Depósitos Com'pulsórios
Eletrobrás
Depósito p/Uso de Têlefones
Reflorestamento
Despesas Após o Exerc(oio
Seguinte

PEbMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido

OTAL DO ATIVO

_ CONTROI,ADORA CONSOLIDADO
1981

.

1980 1981 1980

fim _� W
483.145 101.455 498.224 113.487
18.210 9:134 21.715 10.136
27.847 3.333 47..284 6.408
5.433 705 5.433 705

226.937 98.323 319.022 120.901,
. 30.405. 12,523 41.443 18.537

CONTROLAOORA CONSOLIDADO
1981 1980 ·1981 1980

'ffij� H
285.155 41.333
26.283 9.305
32.677, 11.283
18.347 17.123
69.309 9_574
35.079 15.972
6.039' 5.147

44.180 19.939

e��
32.202 49.325 32.202
1.161 1.161

C''fULAlTEornec ores

Instituições Finapceiras
Obrigaçõas Sociais
Obrigações Tributárias
Provisões
Provisão p/lmposto de Renda
O ividendos a Pagarl
Gratificações a Pagar
.contasa Pagar \

EXIG(\(El A LONGO rAAZO
I nstituiçoes Ffnancelras
Provisão p/Imposto de f.lenda
Títulos
TI

I

HU
261.080
20.315
30.789
IÜl2 .

51.500
35.079
6.039
34.100

e
41.677'

26.007
6,729
8.596
17.045
9.574
15.972

,

5.147
19.147

Rad.' Lucros
Lucroo Acu...I.

Patrim.

\t,id.

LUCRO OPERACIONAL
B,RUTO
(-). Honorários da Diretoria
(-) Desp, Gerais e AdministraI.
(-) Despesas Financei,a.
(.) Receitas Financeiras,
(-) DepreCiações e

Amortizações não inoluidas
no custo

(.) Resultado da Equivalência
Patrimonial

LUCRO OPERACIONAL
L(QUloo
(.) Resultado não Operacional'
,(.)/H CorreçãoMonetária do

Balanço
LUCRO ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA

•

(-I Provisão p/lmp. de Renda
H Participação dos

Administradores
LUCROUQUloo 00
EXERClblO .

H Participação dos
Minoritários

LUCRO L(QUloo
CONSOLIDADO'
.b!!E�

- S/capital final
-S/capital médio

6.039

�

�
6.039

204.127
127,655
16.693Hf·
8,�35

55.360

3.445
276

4.741

,2.897
276

1.013
130

1.308
130

2.136

•
l.i61·

II.faß·
154.753
2.326

li!IIMIi

m

m.��
50.511
49.488

214.898
1.846

(10.173)

ua.t-m.���·
176.171 50.511
147.752 49.488

1.379.8481

1.161

_ iIf.m
116.979 361.553
2.326 2.709
� lAZZ.5II!

M
281.436
2.709

lmMI 208.359
60.015
/

TOTAL DO PASSIIÍO

J27

9.548 R.... d.COOiHI
- Corração do Capital Realizado.
- Agia sNenda de Ações
'- I ncantivos Fiscais PN 48n9
A""",. lucrw
- Reserva Legal
,- P/FuturasAumentos Capital
.., De Expanlào .

1. ORIGENS DE RECURSOS
AOCYrIQId.Q�.
Lucro Uquido Consolidado
(do exercicio)
(+) Lucro líquido atribuido

aos acionistas em
Coligada/Contr,oladas
não controladores

(.) Depreciações e
Amortizações

(+}/H Corração Monet. do
Balanço

(-) Resultado 6e
Equivalência Patrimonial

(+) Ajustes deExercícios
Anteriores

Bocu.... dool\cionil!M
Realização de Capital •

Agia sobre Venda de Ações
R_.... do Torcoiroo
Aumento dil Exiglval a
Longa Prazo

'

.Aliljlleções do P8rmanente
Constituição de Reservas
Redução no Realizável a

.

Longo Prazo'
2.�OESDE

�ropostos
Aquisições de Imobilizado
Aumanto dos I nvestifll8ntos
Aumento no Realizável a
Longo Prazo
Adições no Diferido

:t. AUMENTO DO CAPITAL
C'PLANIE LfQUlOO

1.748 1.748'

JS,!!!!

140.305

Saldo em 31. 03. 79
Constituição de Rf1S6rvas-
DL 1.532

.
.

I ncorporação ao Capital·
AGO/AGE 18.07.79
Aumento Capital em Cr$ •

AGO/AGE 18.07.79
Aumento Capital ein 'Cr$.

'

AGE 24. 03. 80
Agia s/Venda de Ações •

Ajustes de Exercícios Anteriores
Correção Monetária do Balanço
Lycro Líquido do Exercício
[)ojtjIllfioPr_
- Reserva Legal· Artigo 193
_- Res. p/Aumento de Capilil
- Dividendos .

Saldo .em 31. 03. 80
.

Incorporação ao Capital·
AGO/AGE 18.07.80
Incorporação ao Capital··

.

AGE/lO. 11.80
Aumento Capital emCr'.
AGE 27. 03.81 ',.

Agia sNenda de Ações
Constituição de Rela,..·,

PN48n9
Ajuste de Exerclcias Anteriores
COrração Monetária do Balanço
Lucro Líquido Consolidado
Participação Equív. Patrimonial

, Contro!ades
Ilosti!!!l'��
- Reserva Legal- Artigo 193
- Aeserva p/Aumento Capital
- Dividendos (Cr.$ 0,2027

p/lição)
do em 31. 03. 81

21.040 27.953
.HI1

179.171
92.962
77.039
6.170

lAID·
12;179

113.031
18.713'

9.548

(14.588) {27,950}42.538

15.960

37.200

15.960

37.200
13.800
(1.689)
36.619
67.144

26,866

10.173

55.360

1.239
1BIZ1
97.246
52.825
.IiI.U2.

41.189
7.076
5.406

2.831

. 13.800

36.617
(1.689)

2
67.144

3.357 (3.3571
47.815 (47.815)

(l5.972) (15.912)
49.488 216.737·1'16.738

35,774

30.502

97.t46

50.511

(35.774)

(30.5021

97.246
52.825

5.406
1.239

125.502
162.560 152.560

(16.0851 (16.085)
7.015 (7.OIS)
94.384 {94.384}

CONTROI.ADORA CONSOLlDAOO52.825

5.406

103.203

1981 1180 1181 1180
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Variação do Capital
Circulant8 Líquido

623.750 172.691
� J..l.Ul.9

586.112
�

162.604

1.239
22.299 136.758 58.872

143.923 B
119.879
36.335

280.260 - 176.111

NOTAOZ

PRINCfPlOS E PRÄTICASCONTMEIS
'Os critérios adotados pela MARISOl S/A. -Indústria do Vestu·
ária, Empresa Controladora e suas Controladas, correspondem
àqueles determinados pela Jegislação elli vigor, sendo os princi·
pa.is os seguintes:
e) Os direitos e obrigações venclveis após os 12 (doze) meses

subsequentes à data do balanço, estão considerados como Re-
alizável.e exigível a Longo Pra.o.

'

b) Os eStoques de produtos acabados e em elaboração, foram.
avaliado� ·pelo custo de fabricação, consistente em relação
ao exercício anterior. Os demais (tens foram valorizados pelo
último praç9 de aquisição, sendo que no exerclcio·anterior,
fOi utilizado o,custo médio. Não foi praticável apurar o efei· '

to desta mudança de critério. '

ç) Os efeitos inflacionários sobre as demonstrações financeira�
estão reconhecidos através da correcão monetária das contas
do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido; aos 'índices e
formas plevistas na legislação vigent_1!,

.

, .

. d) Q ,mposto sobre operaçôesJinanceilas referente impOl1liCões
de bens de capital..no montante de Cr$ 619 mil, foi aproprio
ado no Jesultadodo exercício, conforme faculta o Parecer de
Orientação CVM nP 07/81: '

Idêntico procedimento será observado para os próximos
exetcl'cios.. .

'e) A provisão para devedatesduvidosos ;"tá constituída, respei·
tando'se o limite permitido (3% sohre o saldo de Contas a re
ceber ,de Clientes). considerada suficiente para cobrir eventu-

. �js perdas na realização destes vala:res..
.

.1) Os investimento� em Sociepades Coligadas e ContlOladas, es
tão avaliados .pelo mAtado de equivalência patrimonial (no·
ta na 03), Nas demon'lrações 'financeiras ConsolidadaS, a
equivalência patrimonial encontra·se. eliminada nas Mutações
do Patrimônio liquido.'

9) O ajuste �e inve;;tiniemos'a amortizar, está contabililado na
conta de Investimentos. conforme estabelecido na Instruçãa t

na 01 da cvn.1. Estirpa·se que sua amortização sa dará no pr..
zo de 4 (quatro) anos, No Piesente exetcÍ.cio, foi amorti.!ado
o montante de Cr$ 5.749 mil. )'h) A variação cambial e,cedentá à variação das ORINs.: foi ra
gist,fade no ano anterior no Ativo Diferido, conformedisposi
�nes do Decreto Lei n� 1.733n9, e De'iberação n� 8
da [., V. NI. Em decOlfência da liquidação das obrigações, o
resultado do exereício está onerado em Cr$ 1.807 mil, resul·
laote da amortização totijl da referida variação cambial.

il O Ativo Imobilizado está <lemonstrado ao custo'de aquisição
ou construção, corrigido flT1.onetárjamen�eo As d.e�reciaçõ�foram :alculadas pç1d 'l1I�todo linear: às taxas admitidas pela

: leglSlaça'!_ em VlgOI. s�bre todos os"'ens .do Ativo lmpbilizado
J) A provlSl!o para o Imposto de Renda, inclui as parcelas reláti·

vas aos incentivos fiseais; Que �é1'0 -lever·tidos às reserv� de
capit�l" por ocasião dos efetivos<el:olhimeritos.

.

PRINCiPIOS DE CONSOLlDAÇAQ.
As empresas incluídas nas demonsllações contábeis consolid..
das, ,são as constantes do qyadro inserido,na nota explicativa
na 03. Na elaboração das demonstraçl!eá 'contäbeis consolid..
das, foram eliminados:

.
'

ai () saldo de quaisquer contas entre a Comroladora'e as Sacie-
1la�es Controladas, bem como os saldos de quaisquer contas
entrQ essas mesmas Sociedades Controladas; . .

b} O Itftio não reali2ado de negociaçõés entre as Controladas e
Controladora;,

.

.
'

, . .'

c) As receitas e a� desp_ decQrrentes de negócios imÜliiCon·
.

'lloladara, assim como as decotrentes de negócios entte essas
mesmas Sociedades Controladas.

NOTA03 INVESTIMENTOS
lÍIIIa.

.

Participações Societárias em Controladas
Agio s/investimentos em Controlades
Parti�ipações por Incentivos Fiscais

, Outras Participações Voluntárias
Total

I
VoiarCantillll

152.6ß7
, 25,544

4.198
�

, 1113.214
Discrh:nin_"...... ir. d.M infOl'!"B9&!J i.mportIInta c:orfel... aos investimentof nBl Cornpmhi. ControlacI.:

DEMONSTRACÃO DAS PARTlCIPACOES EM EMPRESAS CONTROLADAS

207,571

�
2,858

83.034
25.619
4.264

1.441

2.910·

107.273
�

4,061

111.779
41.776

2.858

81.144

9.574

(4.061)

2.910

281
!!UH
53.160
13.800

QMi

31.184
2.773
9.548

lfU�!
49.369
46.029

8.424
1.807

533.421

541.9n
6,039

223,525
137.584
19.199

8,863

58,860

244.02S
3.475

(17.598)

229.902
68.804

6.039

�

2.499

�

.2.499

29.328

17.596

58.860

1.239
�
100.245
52.825

.um

41.614
7.236
6.231

4.469

U
121.115
36.461

lucro
lfquido

Cr6di· Obriga.
,tos ções

Resultado
MEP·I980

ÄÜiol
Amort.

Emp_

.Marquardt
Açllos

Quantid
% Potrim. Vir. Patri.
l 'äUidO Equivl.

Invest. RelUl.
Corris. d.MEP

95.28�
4.500.000
6.000.000
550.000

65.255.000
4.469.850
5.700.000
385.000

68.49
99,33

95
70

18 .926 129.395
14.189 14.094
8.645 . 6.213
1.150 805

2.4.746
798

43.332
12.399
(4541
83

15.932
2.888
(746)

3

23.247 . 115.649
578

6.264
(3,306)

22
(70)

86.063
1.695
8.667
722

Mar.
Marisol Refiar .

Jamar
Som. 212.910 152.507 25.544 97.147 55.360 18.077

AI empres:a Controlad. que encerram .... bal�OI em dezem�ro.lev..,taram balanços mmestrai. a16 31 de Março de 1981, para
.foi..,. do Con••lidaçio.

'

NOTA Pt Face a Sociedade ter Ó61!gação de consolidar seu Balanço so
men�e a part" de 1990, nao fOi demonstrada a vllfiação do capi·tal Circulante daqll8le ano. '

NOTAM AJ]VO tMOBI�IZADO
O Ativ.lmobilizodo ...._in ..,.....1Od.:

NOTA Oll E_RESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO

Insthldç:6ts Finali E'"*P G.,..tillS Vencim. Valor
Financel... dlld. Fin.1

Imóvei. 129:244' 7.238 122.006 52.393
MáquinaseEquip. ,174.211 41.985 132.226 47.953MÓveis e Utensílio. 22,683 5.493 17.190 8.234
Veículos 6.152 2.096 4.056 2.339
Instalações 15.263 4.192 11.011. �.673

'

Imobilizações em
Cur$Ó 466 486 260
Outras Imobiliza-
ções 602 201 401 227��:------��sqDW.�64�I��6�1.����28�7.����1=16�.�97�9

BRDE Fixo 6..+DRTN Hipoteca 10,03.88 37.021
BRDE • POC Fixo 5"+0RTN Hipoteca 10.12.83 2.561
London - Finame Fixo 6%.8%+OATN Máquinas 09.10.85 1.894
landen fixo 22% Máquinas 09.01.84 1.117Bamerindu$ Invest. Fixo S%+OATN Máquinas 10.09.82 728
Bamerindus finame Fixo 9,,+ORTN Máquinas 10.12.85 3.590
Badest Fixo 8% Máquinas 30.06.83 1.418
Total d. Control.sor. 48.329Badesc ,Fixa 6%+OR1N Imovels

lAvai 10, iQ8') 16.264
15.. Imóveis t5,07,87, 740

o. Controladora

Banco do Brasil S/A Fixo

2.910

tI6.33:t

CAPITAL SOCIAL
O Capital social e de Cr$ 280.260 mil, dividido e;TI '114.391 .226
ações ordinárias e 108.608:774 ações preferenciais. todas com
valor nOlllinal de Cr$ 1,62 cada uma, nominativasou ..o porta·
dor, à vontade do acionista.
AS acões preferenciais não terão direito a voto nas decisões das
Assem�ltíias �erai� ficando asseguradas as seguintes vantagens: •

,) Part,clpaçao em Igualdade de condições na distribuição de di·
vjdeDdo mínimo de 25% do lucro líquido, de acordo com a

"

Jetra "b", do artigo 33 do Estatuto Social' ..
'

.

b) Priotidade no reembolso do capital. sem pr&:,io..
�ÇA ENTRE Q LUCRO LfOU109 E O pAtRIMONIO
�������L�g���t'�g��RONTQ COM OS APRE-

DA CONTROLADORA , �u.ro Patrlmõn.

�j3�3g� . M�Ul�3

NOTA07

'D.C.....idod. Volar D..... 1981·Vlr . 198Q.Vlr

��� -.�C""����Aw�mu�I,�R���oI��R.iduolImóveis ·166.209 140227 161.!lB2 69.95aMáquiftas.e Equip. . 240.275 69.029 171.248 64.533
Móveis e Uteniílios 30.945 9.732: 21.213 11.086
Veículos 6.938 2,616,,4.322 2.718.Instalaçõês 16.175 4.469 ·.iuOS 5.946
Imobilizaçijes em
Curso 486 '48'6 280
Outreflmobiliza-

'fões
'

829 231 ·698 255 NOTA08
...li 4810857 lÕÖ:3ö4 36'. 154.'163

NOTA_
bii Cãíitrolodoro D. C..... idodó

1981 ·1980 1981 198� !-l Lucrà.nos estoqoes e na venda de
bens não realizado.

(.) Participação equiv. patrimonial '.
Controladas

!'rodutos Acabados'
Produtos em Elabo
ração
Matérias Primas ,.

""'teriais em Poder
de Terceiros

'

OUtros Estoques' ,

86.925 32.623
79.069 31.743

97.323
98.745

34.074
39.7�

jâa29) (3.829)

'16:084' . -

DO CONSOLlDAoo

\ '

5.930 7.715 .5..'930 1-715

13.7i2 5.$7Q· lb.051 6:086

CONSELKO DE ADMINISTRAÇÂO
l'edro Donini - Opraldo W�rningljaus
Willian Kahler,· Carlos Odebrecht
Vtàir Becker ,. Werner Schuster

:ue., 7 98.323 319.022
. 120090'

DEVANIR DANNA
Técnico em,Contabilidade

CRC - SC nP'II187
CPF nP 154.411.999-20

. Examinamos os Balanços Patrimoniais. e 00 B�ç�";!iritilóniá;6 ConsolUlados ds'MAßfSOL S/A. ·lndOstria do 'VeslUário eControladas, levantados em 31 de !;larçG de 198.1 e 1980, as respecltYolS ®mo�straçges do reS!Jltado e do resulta�o conSolidado, des·mutaçÕ8$ patrimopiaisconsohdadas e das ol'gense aphcaçoes de recursos da Controladora 8 C""lOhdado. �alivjlS avs exercicio findos418QuelasdlllBs.;
. .

Nosso exame fOi efetua�o de �cordo CQIII OSflOrfllll de audilQria geralmente aceitas, e con"'Quén'temente, inclUIU as provaS-oosregIStros contábeIS e,outr�s procedimentos de audJIQna que lulgamos neCBllSárlos nas cilcunstâncias.: '

. E-rn no� opin.ião,·as delJlo!"tn,!ões. fijl3l1CeifO$ da Conllotadora'e GOllSDlitI�das,lidas em conjunto com as n� expliáii,vesrepresentam adequadamente, a.poslÇao p_'lnmootal e a SlluaçaO "Daot:lllr� � M�RIS�� S/A. -.Indústria do Vestuário e Controladas, em 31 de março doÍ1981 e 1980, o resultado desuas operjlqoes eo da:> Controlaaas. as mutaço89 patHmo",als consah,dadas 8 es origens e aplicações de reculsos da 00ntrolad6-Ja e Consohdado, correspondentOS aos exàrcícllli flnd�s f1IIQuelas �atas. de�ordo CDIII OS princípiOS de Contabilidade. geralmente aceitos e aplicados comuotformldade, exceto quanlo aos efmtos.de evQOtualSaJustes, face ao ,,"posto 1IjI.NOIe Explicativa nP OI, letra "b""
'

Joinvilje (SC). 25JÍe Maio de 1981.
'� ,�. AtlD�T ,·'SE�VI ÇOS qE'AUOrrURIA S/C) ;"CElS€) MOREIRA LOPES-

CRC (SC) � na 0524, Confador C8C (SC)'· na 0331.

DIRETORIA
Pedro DO,nini Wigand H�sse

Werfter SchuSier - �uis Gonzalez

J�!"'GUÄ DO SUL, 3 DE 4UNHO DE 1981

'152.560 600.354

1"IA 30 ANOS
Um fato verdadeiramente estranho acabava de oco

rer na localidade lorre; nas''Alagoas� ondá uma m�lher clã
à luz um menino metade gente e metade peixe, como foi ee
'siderado. O fenômeno despertou a éurlosld�de do p6bll
tendo sido necessária a Intervenção da pollcla para guard
o lar do casal. O pai do' menlno-peíxe era o pintor DamiA
José dos Santos. Tinha mais 4 ftihOs todos nermaía. Á'es
sá Severins da Silva Santana. ficou 'nervosa cemo fato. m

a sua asststente lhe fez sentir que "o que beus dá a gen
deve aceitar". O menino ;naSceu às 3 hora$ da' ma�rllgad8t
teve a duração de meia hora, mais ou menos.

.:..... A pollcla local multava as srs. Latiro Derettl, J�
Schmidt Humberto

. MorétlÍ; "Alfredo Vaékere e Waldeml�
Loewen, por não terem 'plláO·ás ein" Suas, bicicletaS.

guiar camlnhÀo sem cart&lI"a -de habllltàÇão; era mÍ!Jltado o

si': VltO,r Bauer, nosso atual "BuerOemeiste�' em gozo de f6l;
rias. Em colaboração com a Prefeitura, acabava de se.r felfll:
a siniallzação de v�roclãade e parada; (estacloÀamento)

"

automóveis na cldaÇle. �aquela época Já existiam na "urbe"
os. "fitlpaldls'" e "plquets" a experimentar a fundura .do ped.
dos fordécos e �hevrolets;"

,
, 1

• ,

_ Falecia Henrique 'Piazera na noite de 4 de junho. Com
'sua morte desaperáciä uma das Ohlmas figuras :de destaque
na colonlzaçnão e vida' do munlörpio e, também, () 61timo so.

brevlvente dos irmãos Plazera; pioneiros dó desbravamentO
do ','hinter-Iand" e do progresso. do Munlclpio. Residia ern
Barra do Rlp Cerro desde 1.898, tendo sido Juiz de Paz e por
9 anos Inten<lente Distrital, cargo que �esempenhou com brl.

Ihantismo, especialmente na construção de "rodovias no IfIt&;
rior de Jaraguá.

.••• _ HÁ 25 ANOS
Estavam bem adiantadas as obras da construção do

novo Hospital São José, estando o pavilhão central e três
laterais concluldos, faltando apenas dois. Pe, Orlando; Vigá
rio da Paróquia, dr. Fernan<lo A. Springmann, "Oswaldo Heu.
$i e Artur Müller, seguiam à Florlanópoli�r conferenciar com

o Governador Jorge Lacerda sobre a importante obra, tendo
o chefe do governo prometido 'auxiliar ef,icazmente
conclusão.

A festa .do Tiro de 'Rei - Schuetzenfest - ·do C, A.

Baepenli que no corrente ano acontec,eu no dia 6 de junhor
para comemorar o 750 ano de existência do clube, reafizava-'

,se no dia 20 de maio de 1956. Naquela ocasião sagravam�se
na secção de Tiro de Rei o esportista Oswaldo T.hiem, Rei dQ
Cinquentenârio do Clube, .com 45 pontos; 1'.0 Cavalheiro, o

sr. Will}' Sonnenhohl, com 44 pontos e 2.0 Cavalheiro, o sr.

Samir Mattar, também Gom 44 pontos.
_ Por unan'imidade era concedido "Habeas Corpus" pa

ra Artui Mül!ler, diretor do semanário "Correio do Povo". Em

23.12.55 e 1,0,01.56, o jornal public::ava sob a responsabi
lidade do diretor, severas criticas a atuação das autoridades
e policiais em· Jaraguã. O Jl:liz achou-os como injuriosas,
apresentando denúncia ·ao General, Executor do Estado de

Sítio. Estß devolveu, dizendo nada ter com o assunto. Foi

então, remetido ao Tribunal de Justiça, que devo,lveu a, pa,

pelada. O Juiz designou o Promotor ,para apresentar queixa·
crime. contra qs' comentário's. Este excusou-se por motivo de

forro Intimo, Foi nomeado promotor 'ad hoc'" o dr. Plí�io Mo

reira, então advogado em Jaraguâ, Este também se excusou,

alegando ter que transfe�ir reslciência. Aí () Juifz baixou por
taria, determinando ao advogado Arquimedes Dantas, para co°.
mo promotor "ad hoc" apreSentar a queixa. Foi quando Ar

tur Müller 'requereu "habeas corpus" aa Tribunal de Justiça
do Estado e, este, em sessão plena, por unan'imidade de vo

tos, concedia a ordem, por dois 1T!0tivós principais: 1.0) -

Iligitimidade do Promotor ,e 2.0) - Decadência do direito
de queixa. Arthur Müller dizia que se estava pensando em

. tolher a liberdade de critica da imprensa e que a autoridade

judiciária a todo o transe queria processar o diretor e fechar
a boca de um jornal livre. Como se vê, nem sempre era o

jornal parcial e sem motivação, como recentemente quis dar
a entender o lider do PMDB na Câmara de Vereadores de

Jai'aguá do Sul:

.•• HÁ 10 ANOS

Çom o objetivo de pronunciar conferência aos ir.dus

tri�is de São Bento do Sul, encontrava-se em Jaraguâ do Sul,
o deputado Nelson Pedrlnir Presidente da AssElmbléia, acom

panhado do deputado Aldo Pereira de Andrade. Na ocasião
foi oferecido almoço no Itajara Tênis Clube, de que fizeram
parte o Vlqe-"Prefelto Eugênio Victor Schmockei, o deputado
Octacllio Pedro .Ramos, o MM.O Juiz de Direito, dr. Milton
Cunha, o Presidente da Câmara de Vereadores, sr. Sigolf
'Schünke, o Promotor públ·ico, dr. Mário Wolf, o presidente do

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguár dr. Gert Edga�
Baumer; o presidente da AssoCi�çãO Comercial e Industrial
de Ja�aguâ, dr. Rodolfo Hufenuessler; o gerente do 'Banco do
Brasil e Presidente, da Comissão da 13.8 EXIJA (Exposjção
Industrial de Jaraguâ), dr, ,Crcero Ferreira, o ex-prefeito Vic
tor Bauer e os Indu�rlais Eugênia José da Silva e Vicente
Coninl. Dó encontro resultou visita às p'rinoipais indústrias ..

ESTA COLUNA � PATROCINADA POR

In�óltrial Raonidal Jaraguá lol�
e CONPAL - Concentrados

para Alimentos

Construtora ,Se,rla
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA ,E

COM!RCIO DE MATERIAL
DE CONSTRuÇAO.

Rua João. Picam, 94 - Edlf. Carlos Spêzla
Telefone: 72-0214

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-Weg no Estaduat de CfcllSlhO ...

Apesar do' mau tempo em todo' o Estado, a Federação Cata

rlnense de Ciclismo reaHzou� em . Tubarão ar tereelra etapa do

campeonato' Estadual, correspondente- à oitava: do ran'kinl;l, com

o predomlnio da -equlpe 'Bese na categoria prlaeípel; Pomerode

\. na aspirantes e a Weg n� categoria. 'novatos, com. 0.•20 'Iugar de

Jonny Cozzarin e (li 50 lugar de Srlv.io, Ewald. A equipa laraguaen�

se era for.mada .por sete :atl·etas, .que partlclparão da . prova se

guinte, em Jo�nvllle, comemorenva '�os \ cem 'f\nós, da: empresa
schneider,· destinada apenas para IiS\,cat�go�i�s, Rr!ncipal,e aspl-

rantes. P, 1- .

,.,.S� ... ,,' _ •.i�

A Eletromotore� Weg cumpriu 'sua participação nas elimina-

t6ri�-'regionai� d�'�utebol 'd� cam,�\) e, :�l1r,sal�9'. ,N�, futebol de'
campo ampatou Bq,UI ,com a .,Tup�$frO�11 �?I}, f�i� ,c;t�!r?�a.da em

Join�Hre por _á a �, a� p�sC? ,q��.s'�eat�u �?!fl a pÔI1�!JI, no

futebol de salãc, em Jaraguá e derrotou esta mesma equipe lia

Manchester,' 2 a', 1, l'obtendo' a su�= clä��ifiifáçMo,' co� direito de
.' . "0 �. -"'I" '...

- 'o ..... c. '0 ....
· .r- , "'1'1" I ....

disputar junto com o vencê(fór dâ(chavà de ·BrusqUê.' Blumenau

e Rio do Sul': 'cujôs jogos' sérãc dr�}105i'de ju1í,{) em Ja':àJuá e

19 do mesmo' mês, rra. CIdade' vencGd<1nf dlJlbhàve.
. - .

... .:;..._" :*...t"'fi�" ,'I 'H'H�"l
.

r)� : :. t ; "11# I'''�' �t" ('

campeonato fuvenll dia 20
,

'� " " ".,. � " .e '!H ·3 o 1°' , ..... :'\ 10

,�i�e� I���b��· _c�nf�rmar�m se!t�7f�i!a, }n��es.�� �� par,icipar,
do Campeonato Regional Juvenil- dest� temporada., qúe será pro

movido pé'ra;'Liga Járaguaens� de"Fulä"6otä 9�e. t�� deter�inada
a"dâta' d� 26 'de'j�l1hó"pàrá\�J seu !1�fci6.; Júve';t�s, 'Baependl Aca
ral, Áiweg e' sêléto pähicl;J)là"ffio dÓ 'eeriime, 'cujos jeigos s�mpre
em"'rodadá dJ�iä!'�erãol!hast\tardes

.

d� sábado, sendo a inaugu
rai no dia 20\ nó� Ê�t§8((jIJaãó Marcatto. entre B'aependi x S�eto

e. Juventus x Acaraí, folgando nesttr%dkiä"� JJfl'l//eg: 11'
--

Os atlefas-são ()s pertencenteä' afé '.Ia rblasse (jE!' 1961', iriclusi
ve:'E' as' rodadas' duplas se*ão nos"estádlos" das eqUipes partici-

páht�s. cónfbrrí1e :fic�l:t'�sfabelecidÖ!I,'''l'''Jl
," ,·1 ';'.' ,

..)
,

• \) ,: '\. :. I \
� \.

'-_., .

*
*.
-

Baependi percte e Estrella vence

No final de semana que passou, foi desenvolvida a terceira

rodag,a dg_Torneio Norte Catarinense de ,Futebol, onde a surpresa
fico,u para o Baepehd-j. ;que'· 10i'_detrotädo' pela Tigre; 2 a 1, em

seu- próprio- Est4.dio, !,teni:ld<, ainda �xpulsa Adi por agressão ao,

átbitto João Nunes. ,Em Guaramirim,' ö Estrella obteve' excelente
vitória diante. do Seleto, ,2x1' enquanto' a jupy; em

.

Joinville

derrptou o Grêmio Cônsul, por 2 a 1. A classificação: Chave A _

Tupy 5. Cruzeiro. Cônsul e Seleto O. Chave -B - .Tigre 5, Ba�pen-
di e'Estrella 4. .

"
J •

�a partid� em que Adi, do Brp�n<1í, foi eXPulso,("o ,descon.
ten!an;tento fOI, geral. por parte do depar'tàmento' de futebol, pela.
pé$siina arbiragem, segundo alegaram, muito mais pelos inciden

tes �tJe provocou, inclusive declarações leivosas do' árbitro' Mani
nho•.no programa esportivo da emissora IÕcàr, aéusando a dire

toria' azurra. As declaraçõés são c'ontestadas c�m' veemência.
'repel�<iI�s, com ale'gações de que o citadó/�árbit�o desconhece re

gras' elementares do futebol e o único· causaél'ói" das contrõirér�ias
que o caso tomou, com o árbitro chegando às vias 'de denunciar

.
o jogador na DelegaciÇl. queixa retirada na manhã de segunda� .

feira., .'
.

. .......lo., ,,- .� ", �� .,

Q 'Norte Óàtarinense' tem seqüência neste final d� semana
.

com _il,S partidas: CruzeirQ ,x ,�tigfe; {slrella x Baepéndi (hoje à

tarp�) e Seleto x' GrêmLe, Cônsl<Jol.�

") .

*
* ..

) , .-..:" 1 ,"::':'" '-' �"'I.rt
"' ,

'"

I.

I' l ',r {. 1 .. 1':

" "

O Grêmio 'Recreativo 'Jarita,' prom6ve' na próxima oUinta-feira;
. �ia 18, feriado municipal, às 14 horas, a sua primeira �ompeliçã�
Interna de prova rústica. A prova está, 1adada a atingir plenalJ1nete
seus objetivos, uma vez que 'em apenas um dia;"forain inscritos
�tij)tas, de limbos os sexos,�qu&>disputarãO'·as provas de fun�
do, sendo 5 mil metros para o masculino e '2 mil;;netros para' o
fe . ,

Ihmmmo. Para os v�ncedores serão con,feridos troféus" e medll-
as.

Dr. Júli'o �6es Militão da Silva - AdVogado

, -***-
A décima rodada do campeonato citadino juvenil de futebol

de salão será realizada na manhã qeste domingo. no Ginásio de
Es " ..

. ,

POrtes da AlWeg, em vista de não have'r ginásios disponfveis
na tarde. d,este,.s�bad,Q.�,A.- norta rodada:'deste� ciunpeonato, sába
do, no "A. Müller" apresentou os resultados� Cyrus 2x3 R. Molha:
IAABB 1xo AlWeg" Emmendoerfer 1x2.Jarita, Breithaupt-'2x2 Mar-,

[calto. e Marisol 3x4 Mirtes. A rodada deste domingo détermina

'�;a às' 7h30' o...i. Mh'tes"'X"'�ã"'càtfq';:JJI1ªº,� -, '_:ereahauPLx 'Arweg,

'à�'�'h "Emme������� �._�!,0_,�01�a,j·1Ql1�P -:-::-:. MÇlrisohx, Jarita �
30 - AABB x Urbano. I' o "., • n �, '.

� rpda9�!,q� .§çtuItQP,l'!,ia finc,p, gOle;<I��dA.I-�:Ur,ba�0,5 a O
S��r� a ;-M.ari�or:.cÇy.I','1!\:�x3. (ar�ith8fl� � �ftB.B, ix,.4. EJ'!lmÉmqoerfe)..
�::r�a_Cil3�il f�a?l':Qf3Jl§!J�el)f"i,dasi ���lJ' ��m�.!l,� E!J I)�I ª-.eJta-felr�,

,

� 19.rJogam no, AJ1uf �MUß�" Cyr��:.'J..�arit,a, AABB, x .MArcatto,
e Emmendoerfer x Mirtes.

' �."
•

I
. *� ;!

... /t '(I. t p'-�,,: t} p'�f.

� tr"'��,,,1� ..... 'i* ":"""';'. J
"

I'... I ,f ...

, �.

r . f

r' 'Ã& 14 'horas deste sá!iadb, i teressante"'��ístàs6 Cle bolãd.

:�Ia '16' cm, ��tre'.�.�:. ���enó� � �:�:'�i V!�irense' (�Iu�e de
ão. 81), nas canchas dOl cllJbe·azurrä:'O 8t'retribui amistoso

aO. Baepe·ndí. E,",a segundá-ferra �"rio(te, Ô '81' jôgou em JOlnville
rente a A AT:" f d é'

_. .,'

.

" up" azen o sua estr Ia fora �e casa; perdeu por
lJIa g,lteJ!.enç�.:e.�.� ,plJlitos JNl,r8l;aGe�t1i�' fndia ,'1 '" ,

�

,

Seis partidas .abri�a:m a primeira rodada da fase intertfi"ediária'
Campeonatp Varzeano 'Ivo Baehr' na tarde' de domingo, com

w:,surp!e��d�nià' S;Joieäd�, !mp��fa p�io Sant� An��nio sobre �
N.ovai po", 7x1. Os demais resl:llfados pooem ser 'consideradoß

nor,m' , ,
.

, ,

3·' aiS: Rio Cerro 2xO Sertanej'o, Aliança 2x2 Juventude ea�ias
�

.' .,

Gn .

Fluminense. Ca�}o do Rio. 3x4 Mathedi' e Posto .Moser 1x2

".: elpeL.Neste domingo não':lÍaverá jogos, apenas' no dia 21.

li __
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. PREFE,ITU,RA MUNIÇIPAL I?E JARAGUA 0.0 S�L .

'

�' � DEPARTAMENTO DA FAZENDA· �� t >

'

I

Divisão da Contabilidö
,.' ..

j
<. t • �

BALAN,ÇETI; REFE,R�NTE O M�S DE, "MARro" PE � 981, ,

I, "111 ,
"

, ;
.,

Até 'o mês Arrecadação
anterior)

.

no mês'
'"

'RECEI,T'A

tíTULOS

. ,

RI?CEITA ORÇAMENTÁRIA

Receitas, Correntes'
Receita tributária .; •....•..••••.•.• 15.317.880,55

,18,650,00
11 . 884 . 60'5,35'

479.489,3Ó

24.5731.512,22
46.206,53

43:970.915,41

'1':150.306,04

9.255.631,67

Receita patrimonial •..••.• /.•.... '. . . 27.556,53

Transferêncles 'correnfés .•...•.... :' '32.086.310,06"
Receitas Diversas ••• :'•.• : •.. '. r.: : . .

\" 670:'816,74

Receitae;de capital, .

'
a ; '";-' . J' I'. ",

Transferências de capital ••.•••••.•• '" 3: 159 . 92&,01,
. Ql:Jtras r-eceitas de _eapital'... �"... '� �. 36.3>74,2:l -.-

1.916.992,29 '5.076.920,30"

36.374,23
,

"

SOM A S, ;, ;.:.Or$-; :45.·2�6,,�17,�� , 29.617.6;1,7,49 .
74. 854 . 234,73

Receita
..�çamenti...,

\, Contas empenhadas e a pagar •.•....•

Depósito� de div�rs,as origens ••..••••

,
.

". ,'" 1 ...

3 . 377 . '7�0;84
12.317 . 226,62

14.097.196,,1�
33.814.94.7,�3

10.,719.435,32

�1.497. 720,41 '

SÓ 'M A 's �' '. :'� L:. � Cr$ 32.217.155,73 1'15.694.987,46
r,t., t'" . -_

47.912.143,19

Saldo do mês'anterior, ,f

C a i x' a : . .- .••.•.•... ,•...•

'

..

Bancos - dlsponfvel •••.• ,

.• :.".. ••.•••
Bancos - vinculado ......• , ...•••••..

, � I. .
_

6.157.026,!1
1.415.361,51
15.501.007,73

6.,447,075,25 ,': 12.604.101,96

18.036.352,01 19.451.713,52

9.653.039,67' 25,154.047,40

SOM AS Cr$ 23.073.395,95. 34.,136.46p,93 5i. 209. 862,8ä

TOTAL GERAL:. 79".449'.10711;88 r;79.-976.'240,60
• • • • ... • • • • • • o" •• :.. ••• Cr$ 100 . 527 . 168,92

, ... ,

DESPlES'Ä'
T í T U lO'S

até o' mês DESPESA

anterior no.. mês " TOT,Al

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0100 - Câmara de Vereadores 479.723,00 890.975,00, ,1 .370.698.00

,847.407,80 466.520,85 1 .333.928,6.5

2.989.912,62 2.501.701,26 5.491.613,88

9.353.668,99 4.051 .389,87 13.405.058,86
3.061.05,9,03 740.980,38 3.802.039,41

11 ,385,838,85 8.902.539,59 20. ?S,8. 378,44
3.231.880,43 2.567.895,84 5.799.776,27

10.225,10 10.175,80 , ,20.400,90
�������.-��----------------------.----------

�--�'----�-----

31.359. 715,82 20.152�178,59 51.511.894,41

Ö200 - (3'abinete do Prefeito .•...••...•.

0300 - Departamento de .Administração •.

ID400 - Deto. 'de Educ., Cult. e As. Soc. ../

0500 - Departamento da Fazenda •.•.•••

0600 - Deto. Cile Obras e Viação .. , .. : .•
, .

0700 - Departamento Agropecuário I' •••••

0800 - Departamento de Turismo •••.••••

, S, O'MAS ......••.............. , Cr$

Despesa Extraorçàmentárfa
Res,tos a .pagar .. :............•.•..• ,.

Despesas,de meses anteriores ••••.••.•.

Depó!>itos de diversas origens .

, ,

15. ,896 . 849,52
184.117,12

2 . 377 . 123,23

18.458.089,87 .

6,201 .570,20
3. SÓg. 088,03'

9.510.658,23

.15.896.849,52
6;�85.687,32
5'.686.211,26

-

, 27.;968. 7,M,' OSOMAS Cr$

, Saldo para (, mês seguÍnte
C a i x Ia! ,

••••••••••••••••••• .' •••••

Bancos - disponível ......•.... , ..•.

Bancos - vinculado ., .......•.. ,.

\

12.,546.539,48
19.126.933,87
19.035.889,88

50. 709. 363,23

7.618.801,78
31 .088.215,93
1i.071;1.217,35

20.16'5.341,26
50.215,149,80 .

30.,115.107,23.

SOM, AS .....•.....•••..••. Cr$ 49 . 786. 235,06 100.495.598,29

TOTAL GERAl •............... Cr$ 100.527.168,92 79.4-49'.011,88 179.916.240,80

rjb/CONTADORIA DA PREFEíTURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, em 31 de março/1981
(

Victor Bauer

Prefeito Municipal

João Modesto Silveira

'0' Dir�tor da Fazenda

Renato JoSé Bortoßni

CRC se n.O 5.400

Técnico em Conbabilidade

·COLORIDO.CONCURSO
."

CHEVR-()LET
, ,

Inscreva':se, gratuitame�te, e concprra a.

UM CARAVAN COMODORO

UM CHEVETrTE, HATH SL
. . ,

ém Emmendörfer Com.' de Veículos Ltda.
'"

Av. Mal. Deodoro (em frente à Igr�ja Matriz)
.
Fones: 72-0060 - 72-0655 - 72-0969

,�'�'r 'lIllm"�iP9� ,_. �_osto 'tde '!et..ndalsl,.e . el)tFega
,. au oma ��ao I(';UJ,I'g,as

_. Viação Canarinho'
'.

.. , ',", ·i···'
".,:, .", .;r. --,TRANSPORTE URBÁNO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

:� "
....

'A" :lC.�"ar�n�,o'�., preocupa-se com ,a sua to
,

cOi:lloçä�, ,�o,o��n�9. à dlsposlçlo modemfssl
mos Onibus, com pesSoal especializado, possIr,
'bllltando uma 'viagem tranqüila, rápida e 8��ra.

,�

• J '\
• •

:.. � ,
I

�

Pr&grame. beml ,Programe, CANARINHO - o
. ,trart�p.ort�� carln��s�.,
JARAGUA.'DO

.

SUL

,FAÇA.UMA"
ASSINATURA
DO �'CORREIO'
DO POVO'�

. I

Cr$ 800,00

Ligue 72�1

,,,F.uridado,,e!1i lO de mala de ��19.,.,
CGCMF,N.o 84.436.591/0001-34

DIretor:

, • I 'Eugênlp�. Victor, . Schmöc���'''" <: (I -;.,
"

'r ' I "I j' ,,, (1-."''-''' "
. ',' 'c., 'f·1- '<" " ,......

,.J' '"'" \iDIIIDGI1IcIotae:' ..", . 1. L t Xl .. :,J;

.... '� Flávló José ,Brugnago, Yvonne Allee SéhmlSckel Gonçalves,
Jaime Blank, prOl. Paulo MorettJ, SlIvelrà Janlo�:'Ruéf()I(Hliiici\-'
féld, José, Castilho PlritO� I)i� JOIé' A1btthó' Baf&oea; , ,,( .

-,
'

"Red8� 'ldiiiInistragio .' PubßCldácl.:'
, ",

Av. Mal. Ceod. da 'Fonsecâ; 130 - fone (0473) 72-0091·'.!·C.P. 19
- ..

'89250 - 'Jánigu6 do Sul - ·SC. .

.�. -,

ContpO.IgIo, Impraedo'. clrcÚlaçio:
Sociedade GrAflcà Avenida Ltda. - JaragtiA' do Sul ':' SC;,

.

Assinatura anual: Jai1KIuii do Sul e regllo •• ..crt, •. 8®,Oo. ,

'Ásslnatura, Semestral '�"" ,
.. C�·: 4,59;PO

,

OUtras elda4. , ••• � ',' � •• �• ., .. "' J', ••• : CI$ 1.0O,Q,OO
Exe,mplar AVUlso .� ••• ,

•••••••••••••••••••• crt �.,jf?,OO
",amero ,t""a�p ,'" r ••• .'••••••••••• ,•• ";'�,Jf",i;.f. ;20J?0

. EIlt•. )on.I' ríIo... I'8IIpOnUbIlb 'porl artigOt' !...Inados'. nem
devolVe ori�" i I"'"

,h;:,
I 11';.

t·

, "l ,1'
'.' . ,.,,'

Faça tratal1HNltos com medI.cam�·,
.' naturais.

'.

�. (' •. I

E A' FONTE DA SAGDE PERFEITÁ ,t! NA'

Far.....cl.• Ho....op..tlc•.
'.I.ragu", .

'

, -" - .

de Jaime Baechtold Co,l"rêa, na Prªça da Pre•

felitura Mu",içi,p.B:�.· ,atendendo das 7h30!T1in às 12h

e daI;! t3h30mili às 19h. Aos sábados, das 7h30

min às 12h30min.

·Jardim Sã'o 'Luiz
... ..

'

em fase final de execução Aguardem palra brelVe

lolq com toda li! infra-estrutura completa.

Empreendimentos .
�. Imobiliários

MarcaHo "Ltda.
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166

. JARAGUA DO SUL - SC

Terraplenagem Vàrgas,
. '- Cle IlcIo DomingOS Vargas -

SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS

E TRATORES DE ESTEIRAS
-E�

Tubos Santa· Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

I EM GERAL •

Rua JOlnvllle, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGOA DO SUL -:- Santa Catarina
\

CARRoç_IAS. He

..
,Hornburg .' Indústria

Carroçarias. ,Blindadas
de
Ltda.

(
CARROÇARIAS
BLINDADAS 1:

, ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS,E
MóVEIS.

I Av: Mal. Deod�ro: 1.479
"

"

':' relefo�e� ;2-0144
'"

. , - 'JARAGUA DO SUL � ·S:C.' I ,,'e c

• ''}. �,_ f .....,. .' :

EXCElÉNTrSSIMO SENHOR JUIZ DE DJREITO DA

COMARCA DE: JARAGU� DQ,SUL:
.

FRIGORíFICO E AGROPECUÁRIA RIO CERRO L::TDA.,
qualificada nos autos da CONCORDÀTA PREVENTIVA sob nO

1.464, por seu procurador. no fina:l 'assinado; considerando

as dificuldades encontradas 'no- desenvolvimento do seu ne

gócio', no período compreendido' entre :11' formulação' do pe-

,dido à presente data, dificuldades' ger:àdas
.

peló recessO
. de crédito- 'originário 'da sua própri'a 'situação dê conco.rdatá
ria. somadas aos próprios problemas econômicos palós quai�
atràvessa o Pais, 'vem, com todo O' respetto, 'trazer' ao co

nhecimento' de V. E:xa.. de que permanece irísolvénte, iJäo
alcançando condiç6es' para o cumpri'mento dó que; se pro

filôS na i"ici'al, deixando a disposição desse jurzo todo o

seu 'ativo pa�a a cobertuna do seu paSsivo, com as cautelas

legais. v ;, ,
' : "

.'

'J
' : I

Termos ,!m que
,/ (

.

p. defßrimento

'Jaraguá do. Sul, 10 'de junho de
"

19�t

I

�r•. Júli'o Góes MilHão da Sil1fa! - Ad'vogaclo
---....._-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,.:_� ,Opiniões favoráveis a implantação
, de laéioaalo .

-,
.

Terça-fejra II noite, na unanimemente. avalldade
Oomu�nldade Evangélica, da 'Implan1a,ão de ·Um an-
um enconltro prel'minar e clonaíö em Jaraguá dO
de opinião' pübllca,' r:euniu Suf, decldlndo-se pela .for..
,em torno ôEt cinqüenta mação dle-uma comtssão
pessoas da éomunidade dé trabalho formada por.:
jal'iaguaense; dientre repre- Ewaldo Boss, Eggon JOãO
sentantes do clero, de clu- da Silva, Adolar Klitzkie,
bes de servlçe, políticos e Luiz Antônio Grubba, Ân
empr�sários da ind�stria e gelo Pradi, Mauro Koch;
comércio, � que servil! Ipa- Carla Schreineli', Ruth Pín
ra a manitestação

;

de opl- to Coelho, Emma WieHe,
nlão com vistás a, fut.ura Geraldo_ JOsé, Gerd E'ogar
implantaçlO �e um aneto- Baumer e Geraldo . Lanz-

.

nat6 (,ssilo d8i v6'lhOS) em naster. Essa comiSSão' fl-
Jaraguá do Sul. cou :encarregada die levàr,
Presente, o Pastor Hans avante- a idéia, partindb

Burget, ditetor do Anclo- para a prática, -viabiUt?lfldo
nato B'�hesda, de Ptrabei- a Implantaçio do ancíona-
raba, mantido pela Região to que 'o municfpio está
Eclestástlca II (Npl'1l8 .do carente neste setor'. '

. ' EstadO) da Igr.9ja E",ang� A princfpio, o atual Ho9"
lica de..Confissão Luthera- pital 6' Matemida� J;Blra..
'na no Brasil, que pales-- 'guá, da Comurnidade Evan..

trau, mostrando uma vi�o,' gélica, fol� o local 98IColhi�
geral do funclonamento'da do para funcionamento do
um ancl()nato, o' tlpo� �. ancionato, uma vez existir
cltentes, estrutura, entre proj1eito iJ)ara construção de

,

outros'asj:>edto$, como co.. um' nOva nosocOmlo, no
nheoerdor profundo que }� terneno doado pela extinta
db aJSSunto. Ouvld:a a pa- Sociedade de Atiradores
Ilastra, Os pr,esen.tes emiti"

.

Progresso, tocàlizado na

ram aplniAõ, destacando, rua Amazonas.

/

DECRETO N.� 664/81
, . ,..',

SIGOLf' SCHONKE.· Prefeito"Munibipai de Jilrág'uá do Sul; Estado. de Santa Catarina,
el11 exerolCIOt, no ,U8Ó 'das atribulo:oee : que lhe alo conferidas pelo arJ'•.70 da Lei ·Complem�·
tar N.O '6. de 26 de ho\<embro de 19'16.ê'

'

I

Con.'elerande a prorrogao.Ao do horá�io normal,de trabalho' atrlbulda aos funcionários
e servidores :'municlpals. em faOé da n_'c:essidade de .comp-lem�ntaçAo de obras a ;,se�m Inau-
guradas nO dia 18 do mês em curto;:e' -: ".-

CO'n.'deran�ô o envolvill'lentó do� furtCl'Onérios ..e servidores nos setvlços Inerentes às
I inauguraçõe_s de diversas obras no dia 18.06.81. com a presença do iixcelentfsalmo Senhór

, Governador do Esta�C). . '. " .

. ,

'

. DEORETA:,' " ',"
PONTO FACULtATIVO nas repartlOltes públicas municipais, no dia 19 de junho de 1981

em compensaçÃo às hor", de trabalhG Cilorreápo ndentes à prorrogsçAo havida, nlo abrangend<>
as atIvidades da rede municipal de ensino e outros-órglos da admlnlstraçAo(lndlreta. ,

REGISTRE..sE e PUBUQUE:"SE�
,

PaláCio da Prefeitura Municipal d� Jaraguá do Sul, aos 12 dias do mês de junho/1981.
SIGOLF SCHONKE - Prefeito Munioipal, em exerclclo

.

'

_ O presente I;>ecreto foi registrado é, pu blicado nesta Diretoria de Expediente, Educa-
. Oito fi Assistência Social. aos 12'dias do mês de junhO de 1981.

' ,

ASTRIT K. SCHMAUCH -. Diretora
.

, ' ,

I

Violonista "
',Mário de Barros no dia'�'27l.,

\
No próximo' dl.a 27. ,",o blico JaraguaeAse e as atunas, 'Márlo de Barros.\ que; no fi

Clube Atlético ,Baependf, t!Q professora Edl da OQl!ta nal do ano P�8Sado apresen
uma promoção �e arte e mo- Jarão apresentçlo de.glnástl- teu-se no Cine Jaraguá, para
dá ém .benerfclo dá Associa- ca estética é r'ltmica; além, Uma seleta, platéia. A apre
Oro c:le Pais e Amigos dos 1Ie desfile de modlts ,com a- . senta9ão dê Mário' de BarroSo.

Excepcionais de Jaraguâ do presenta.ç!o das novlQa.des foi contratada esta semana e

Sul. cuja 'arrecadl:!çilo re- da Feira Nàclonal Têxtil. a '0 êxito 'da promoção depan-
verterá exclu�lvamente para FENIT�81. -',

- ,

de agora �9S jaraguaensés
.

mursr toda fi propriedade da 'Um Jantar trplco '_ frango que adquirirem o seu cartão.
APAE e cQncluir ·111 sua Oflci-

.

com. polenta - consta da' .ao· preço de Cr$ 5QO,00, na

na' ProtegIda. no segundo .se- promooAo e. bem como 'atra- APAE. ou com os membros
mestre deste ano. O Coral' ção à parte. a presrd��te da de sua Diretoria. Contacto te
da Sociedade de Cult�ra Ar-' 'APAE. Sra: Cacllda Menegot- lefônico vià o número .....•
trstic�a farã sua prlmelr81 a- ti Schüllke. anunciou a vin- �

72-0859,
I

presentaçAo do ano ao pó- da do conhecido violonista
, "

U SEGURANÇA: confiê no Correio,'Toda encomenda para a FACILMAlIC.
com agarantia CURT, você recebe com amáxima segurança. E só paga na

.

hÇ>ra de receber.
-

ÇJ), RAPIDEZ NO ArENDIMENTO: Suà encomenda para a FACILMATIC é
g atendida em São Pa,ulo, no mesmo dia. E pelosmelhores profissionais do
país. Logo; I�o, você recebe o seu pedido.'

, �"l CURSÓ DE FOTOGRAFIA: só a FAqLMATIC, com � g�raf1tia CURT, tem� para você um Curso de Fotografia por Correspondência. Peça detalhes no
. Cartão Pedido désfe anúncio, '

.

'/,' ,

, ' '

CALGODENOVO p�voc� )
SóAFAClLMATlCTEM

VANTAGENS'.
�EXCLUSIVAS.

: ALÉMDO .

'.

� flilll !Cffil�m" -"

..It ' QUAL:.IDADE: ao pedir serviços fotográficas para a FACILMATIC, você
'1.1 está falando cbmt> Laboratório CURT..No Brasil,mais de 2.900 lojistas, .

escolheram o CURT pára seus clientes. Faça como eles. Escolha'os serviços do
melhor laboratório, Escolha CURTo

I

�
.

SERViÇOS ESPECIAIS: a FACI LMATIC tem soluções incríveispara você� de€orar sua casa, seu'escritório, mandar convites, presentes, tudo com as
suas próprias 1.otos. Peça, sem compromisso, o Catálogo Gratuito FACILMArtC,
no Cartão Pedido deste anúncio. '

(R . PLANTÃO OE IN FORMAÇÕES: gratuitamente, a FACILMATIC esclarece
\U

.

suas dúvidas sobre fotografia. Escreva para a Caixa Postal30620�CEP I

01000- Säo Paulo - SP.
,

.

"
,

r;y-, ASSISTÊNOIA TÉCNICA: a FACILMATICdá assistência técnica a
'J ,quàlquer equipamento fotográfico, além de vender câmaras e acessórios.
Faça uma consulta através do Cartão P�dido deste anúncio.

,

'Q PREÇOS BAIXOS: a FACILMA'fIC garante preços justose muifas
vahtagel'Js além do FI LME GRATIS do mesmo tipo daquele que voceenviou_

.
. .', . \

(l\ F010SCOM DATA ETAMANHO I[)EAL;a FACILMATICcolocadataem
lU suas fotos, para você não esquecer. E o tamanho é c'orreto, ideal para guardar.

'fYf\ÁLBUNSDE GRAÇA: ao mandar. seu filme para a FACILMATICrevelar,
�'você sempre'ganhaL!m lindo álbum colorido para guardar suas fotos:

1.
4. No outro lado _dO envelo- 10. Entregue o envelope no

..

�
pe, na parte inferior, escre-, balcão da Agência Postal .

va em letra bem legívelo· ,

. ,

seu nOfTle e endereço com- 11. JMPORTANTE - não pague
pleto. selagem. O selo será pago

pela FAClL,.MATIC em São
5. Recorte do anúncio o Paulo. Não mandedinheiro
cartão-pedido_ Preencha·o

.

agora.'
,.

com ,letra de forma, pedin·
.

.'.

do tudo que v9cê quiser.' 12. Aguarde nossa resppsta. A
FACILMATIC avisa você.

6. Pegue o envelbpe, ° cartão- em s!Ja c�sa, quahdo Suas
pedído preenchido, o filme, fotos-e ° seu pedido fotem
que você tem para revelar e expedidos de,São Paulp.

'nÇf}SATISFAÇÃOGARA�TIQAOl:JSEUDINHEIRO DEVOLTACOM �. RuaMajorSertório, 349· 1!'andar.�.cORREÇAO MONETA I)UÁ: na FACILMATIC, com a garantia CURT, você q�� Caixa Posfa130620· sp,
Sp paga,pelas fotos boas que saírem. E, se você não ficar satisfeito como,serviço, '�!'.. iinçW::1 C�P01222-Tel.:(011)259·7832.

.

aFACILMATICe:!evolveoseudinheiro,comoorreçãomonetária, "�"22I.i osaopadulo,sIP·'d' d f t' f'
.

I
__._. .'_._- �.�_�

� ,moooro�oao�ffi�ems�c�.
r-- - ------ --- -- ....----- - -:- .,. ----------..,�--:-- -- ....----.- - - ...._ --------...:.. -

,I' -.
CARTAO PEDIDO I, I I .' ',' ENVELOPEENCOMENDA I'

I -

" I RESPOSTACOMERCIAL ISIM. estou mandando o ,Cartao Pedido I I 1 I i ,. , '. -I ., li' 1 " , 1 I I Autori:z:ação n!' 2572I para a,FACILMATIC, p�dindo:, _, _ , t , , , , _ , , , , , ISR n!' 40·1049/81
. I

I O Filme para revelar e ampliar. Júi1to NOme I AgOnclaCentrallJR· SP I
I ��mC��������:�� 'h���sco:� g�i��:� I I I I I 1 1 I I I I 1 1 ·.1 1 I,. I I .

r
Peso base: SOg. , I

I um álbum colorido de graça e um FILME Endereço
I �:�J�� par" cada filme que BBtou tn· 1...__.1..........1__,_1---'-___._�'__._[_'...1 _.I�I I � 1 1 r ,
lOSem comllromisso, oC_tálogo Gratul· Bairro ,CEP

J
to FACILMA'TIC contendo. todos os P.!'0' I I' �I . I I I l 1 I I ,I I , Idutos, '881"11908 e Oferts. domi.. _.._.._,--,-,_""___"__'_L..,......._ --L_ __..!__._'--','---','--...., --L--L,--'_

·1 O Sem oompromisso. malslnformaç6e8 Cidade.'
I sobre os SE:RVIÇOS ESPECIAIS. UJ I 1 I ,I I I IlOSem eomprolj'\lsso, m�ls Inforlnaç6es - , , " -

r" " sobre a ASSISTENCIA TECNICA. ' Estªdo
./

Código da 'Agência
i���. '" :'ÉiSem compromisso, mais informações do Correio (C.G.A.)
�'.; i I".sobre o' cu RSO DE FOTOGRAttlA POR I .'

�i2:'!,t.50RRESPONDÊNCIA, ' Assinatura ' COP

��{,>:\:',::I\' .iiílõiI.__ � --- - __ -..õ..: .....
.

' ..

�;;�.I '

�. ;��6
��i;:Äi"

W BRINDE.EXTRA: ao mandar seu filme para a FAGILMATIC revelar, você
ta(T1bém ganha um exclusivoChaveiro-FilmeCUR,T... .

I
I
I
I
I ,.

I

: 01098. SÃO PAULO
.

: 'I Av. Mal. DeàdorQ, 179 - Jaraguádo Sul-SC.
�_... -:- __ ,

- "':'"__ ---.;...,..-: ' _,�_ -T.-..;..,.....:._ ..... J .\,;_.............;·.•0";;;.,..;:;.e:.:.nd:.;'e;;.;r.:ei!.ço:.. ..;:c;.;:;e;,:,,;rt;:;o,;..d;:;$:::...;;I>.;o-.:;a...;c;.;;o;.;.m;;.;,:p;.;;r,;;;;a�....__��.

I •

A FACILMATIC,sQ revela seus filmes,"oCURr, °maior e mais bem.
equipado laboratório cinefotográflcods América Latins .. ,

.

;. O segredo, d() ,sucesso d� CURT:
€) CUAT�tem 40anos de muito traball;lO, experiêneia, qualidade e

primoroso atendimento. p laboratório foi fundado pelo Sr. KURT
WERNER SCHULZE, semp're inovadore pioneiro. O CURT foi o'
primeiro laboratório do Bra_sil a revelar e ampliar fotos em cores e

'. .

é o único a tisàraqueeimento solar.
.

, e segreào'do suee-sso sempre foi proporcion'ar uma grande
satisfação a seus clientes. Afinal, por trabalhar hoje com o

� melhor e màior laboratório tia América J,.:atina é que a
. FACILMATIC pode oferecer cóm seguranças voeê, pela
primeira veZflO Brasil,.suas 12VANTAGENS EXCLUSIVAS.

INST'RUÇÕES:�
Para revelar seu filme na fACILMATIC e terdireito à$12 _

VANTAGENS-exCLUSIVAS, leia a,!l instruç6es abaixo com todJ
,
'. a atênçao.

1. Pegue Glois envelopes de
Igual tamanho (podem ser
tamanho carta.ou ofício) e
cO,loque um dentro do ou
tro para ficar um só envelo-
pe bem :reforçado. '

2. Recorte. o cupom à direita:
deste anúncio; com ,os di·
zeres ENVELOPE· ENCO
MENDA RESPOSTA CO·
MERCIAL.

.

leve-os à Agência Postal
de sua preferência.

'

7. �a Agência Postal,. per
gunte o número do CÓdigo
da Agência (C.G,A.r e
eScreva-o no local reserva
do para o código no cartão
pedido.

8. Coloque o cartão-pedido e
o fílme que você tem para·
revelar no envelope. Colo
que somente um filme por
envel,ope.

9. Feche bem o· envelope,
usando cola ou fifa ade
.::;iva:.

3. CO.le éom cuidado o cupom
Resposta Comercial na
frente do envelope duplo
(Item 1). Este' cupom vale
como selo que a FACILMA
TIC pagarà para você,

.I

,I
,

ENVELOPE ENCOMENDA RESPOSTACQMERCIAL
. .

Não e necessário selareste envelope,

�
�

O selo Séi"á pago por.
';,} .. ,'4'j\,$ FacUmatlc

� Comércio Postal Uda..

dulD) • Dfrelo ela Comarca de daragu6 dq
- \,

"

EDITAL DJ CITAÇAO

o DOUTOR HAMILTON. PL.lNlO ALVES:'JUIZ DE. DIREITß
COMARCA DE JARAGUÃ DO SUL, ESTADO DE SANTA
TARINA. NA FORMA DA LI;I, ETC .••

FAZ SABER a tOdos-quantos o pres�nte edital de

çAo. com o prazo dê ao dias virem ou dele COhhech"
tiverem e 'Interessar possa, que por parte Ele H.W. EM

ENDIMÉNTO� IM0BILIÁRIOS LTOA .• estabelecido na

Get'ulio Vargas. ,76. nesta oldade., através. de seu P[OCu�

advogadÍj> dr. Irineu J� Rublnl. foi requerido o USU<?API1
N.o 7.877, para a aqulsiçAo do seguinte Imóvel: Um t

no situado à Estrada Izabel, munlcfpio de Corupt. co
do fl área de .25.OOOm2. de forma triangula .... fazendo fré

para a dita Estrada com 86,70m;'lado direito com terras
.

requerente e de Manfredo Schulz, em uma linha de 785

lado esquerdo. em 728,8m. com terr. de Adolfo,�aeUml
de Manfredo Schuiz. Os"dols lados 110 "m�vel se encon�
�m ângulo, :nos fundo�, dando ° fonnato triangular. OES

CHO DE FLS. 13 e verso: I -: Marca-se o dia 21.7.81,
9h. para ter. lugar a audiência de JustlflcaçAo de po�se.
Citem-ee. por.mandado, GB confrontante� �ettos e, no

do Imóvel estar registrado no Cart6rlo do R.L, tambêf!J
pessoa �m nome de quem estiver.'a, por editai, cQm 0.,

zo de 30 dlll$t os InteressadOS Inc�rt08 e aus�Iß., I OOF19

do dos mandados a adveFtên.cla do art. 319 dó Cpc;, e

bém dO 8rt. 943 do meeMO' diploma; valendo a ,olfllÇIo
todos os atos do processO. III ..;_ 0&-S8 ciência. por ca

com AR, à Fazenda POblloa MuniCipal, Ettadua • FEKfe

para os fins pJ'éVlstos em Lei. IV - OHe C�ênc,la: ao ."
(as) Hamilton Pllnlo AIv,.18 - Jul� de Direito. -{ JS., 18.3

-'E para qu� chegue ao conhecimento de-tod98 bS Inte

dos ausentes, Incertos e desconhecidos e dos fllhps do

lecldo André Llnzm$Yer e sua mulher e respectivos oOnju
se casados forem, foi eXpedido o presente edital. que 8

publicado na forma da lei e afixado no lugar de oostu

às portas do forum, correndo o prazo de 15. dias para �
,

testarem, querendo,· sob pena de. serem tldC'!s como ve�
delros os fatos articulados pela r&querente. Dado e p

nesta cidade de Jaraguá do .sul. 80$ quatro dias do mês

maio do ano de mil, novecentos e oitenta e um. Eu, Ado
Mahfud. Escrivão, o súbscrevl.

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito'

AUREA MOLLER GRUBBA
'Tabeliã Designada e Oficiai do 'Regid'o de .

protHtoa.
- EDITAL, - ;'

,Pelo presentle Editai, dElI Citação, pedimos a

senhores abaixo I1El1laclonad'os qUEll compareçam
nosso Cartt6rio, para traJIIal1El1m de assuntos de se

intEliI'ie!SS6S: ADEMIR' FODI - Rua: Franci'SlCo Todt
235 '- neiSta .-'_ADEMIR NAZAfUO - Rua: V�â
cio da Silva porto- AIC 'Eletromowl18S WEG S.A•

...:.. 'nesta _.... GENESIO MARCELINO -,.- Rua: Ex.
Antonio Oarlos 'Ferrtelira, 60 - 'neiSIta � GER§QN
MARQUElTl - Av. Mal. Deodoro, sInO - Galeria

, ho 7 .....:. nesta - JOSE' SLACHCIAK,- Av. Getúlio.

Vargas, 586 - Corupá-SC .;.,... JOSE' FERMINO -
Rua: JoinvilliEll, 1604 '

� nesta - MERI MARIA
DORNBUSCH � Rua: Av. Getúlio Vargas, 49-
Apto. 302- nesta- PLAOIDO VIC.�NTE REINERT"
- Rua: GElirônimo COelhO, 62 - n8$ta- MAReiO
ARCHIMINIO DÖS 'SANTOS - Rua'; João Planins
cheOk - ?�a -:- SI�VIO LUIZ KLIEMKON�-,

,

KI. - Morro pa Boa V�sta - 1lIe$ta.... .

Adalzlra Plazera de AzeI8do
Oficiai Malôr

.

Inforlativo
---

. 'Mole_ue Travessa'
"

e �epartamento social do _Ju'tenltus, divulga
as promoções que serão realjzadas nG ch,Jbiei clu
rinte o mês de junho! Omem, dia 1,2, baneldb Grê
mio Recreativo lei Cultural Maroatto. Dia 13, hojlS!,
balle dlo 3°, Técnico do Colégio �ão Lufs� Dia 20,
baile' dio Centro Cfvico do Sáp Lu(s eI, no dia 21,
baUe do Grulpo Folclórico Bumb,S: Meu Boi. O dire-,
,tor vice-pnesideli1le do d!epártamenlto social, Altre
do Rele;c'k" está a'disposição, ,pelo foltle 72-1450,.
para conitac1:o$ destinados à cessão do. salão para
bai,l,es, soarês, casamentos' ou' d:emaJs promoções
do gênero.

.

Na áraaJ eslportiva, a garo�ada do plantel juve
nilj do 'Mol'elque "JiraViesso' lestá convocada para
hejle à tarde, àS.15 horas, para treinamento e reu·

nião com a comissão !técnica, com: vistas a ultimar
de�alh:é.s paira particl'pação' no Campeonato Juvel"
nil" que terá inrcio no di,a 20,. com dois jogos no

Estádio João Marcatlo: Baependi x S8il,elto, eI JU'"
ventus· x Acaraf. E' impne'scindfVlell· a presença die
todos os juv.enrs.

.

'A presidência, por seu t_yrno, solicita àqueles
diretores de p,ossa, aoS blocos da éampanha ,dO
cimento, que' o

�

levem, à reunião do próximo dlll81
15, a fi'm ,� que possa Seir feilte: uma avaliação das
vendas, com vistas 8Gt Infolo das obras projeql
das.

. 'João Eissler .. , &' Cia .. Ltda�
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