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JarJuoá /di Sul: iDaouurações e
.

aIDs p.lílico-a�lIilistratiYQs Obras inauguradas custaram,
. Cr$ 90 milhões' ,el

'Atos ,polft,icos-adm'inis.. prOO9SSQ educaclonal, que mento d,9s nf'i/l6lis dlaJ, ven- ral fo'i pelo' Desembarga- liga Jaraguá a Oorupá,
tr'âliivos e inaugurações, nos. próximos dois" anos ,cimento da 'magi�ratura ,dor Ivo SeU e prelo Prediei-, Não Ideixou de mencionar I As três impor'llan'Ues obras inauguradlas qUin_ta-fei-
marcaram a visita gover� será vo'llfaêfo i8() pré-esco- eatarinense. Ao reoeoer : to Sigolf Schünke Ie, o des- que espiera 181 recíproca do ra, 'em Jaraguá do Sul, com partioipl8lÇã� "':18C:iça da
namental a Jal'aguá do �ul, lar, mesmo SC f8tZlendIO do 'Estado o Fórum, disse cerramento da placa alusí- povo die Neneu Ramos ao comunldade, custaram aos cofres do Mur:ucf'pIO, do Bs-

naquint8J-�ei:ra, com a pre,L. uma dIaS meíhores educa- que aobnavalorizaacida- va à ,iriaugurtBIÇão, pelo' seu par1lido, ao PDS, para .tado Ie! da União, Cr$ 90.013.967,75, lncluídoe os rea-

sença Ido governador Jor- ção do Pars eI apla�ld!iu a /eile: o juqiciário, não só o prefeilto licenciado �ictor uma nova lé grande, vitória jus1les Idlo seu custo inicial, aplicados devid'o' à infla:-

g9 Bornhauseln Ie suarequl- iniCial1i�a', de . modificar o [araquaense, mas die! todo Bauer 161 pelo secretárlo em 1982. . ção.
pe.lde Governo. O p'rimei- Mobrall "pois quem não se o Estado.

'

, Neudy Massollni, da JusU-

ro àto da comitiva, com .alfabetlzou em 10 enos não Flernand'o Marcondes de ça. , As obras de ronstruçã0 oivil do Fórum "Oe$61I1l-

duração �ehol'a e meía, se alfabetiza rnals, dãr por- Mattos, represent8!nt:e da' PONTE "0 secnelllário dos Trans- bargador João Thomaz Mareondes,dle Mallltos'�, mesmo

foi' a reunião com pre�ei- que con,s�dlero' o pré-escc- famma do hornenaqeado, uAL;BERTO BAUER" portes 'e. Obras, Espielridião com 0$ perscalços qUEll dêll&rminaram no atraso de

tQS, pl'lelS'iden�es, d� Câlma-' lar 'ClOmO muit,o Importante, ag"nadleoelU a .honra em tri- O teroeiro e wltimo ato Amin Helou Filho" parabe- sua len1tnega e lnauquração, de 8iCo,rd'o com o governa-

ras e lidelranças: poljtlcas após essa modificação". butar o npmei do Pórum à ,i�augura.1 :pil'1esidild!o pelo nlzoe o munícfplo e a co- 'dor orge BornhiaJosen, custaram Cr$ 24.822.000,00 e o

'do Vlale do ltapocu, no O secretá!nio Anttero-Ner- seu pai, que em Jaraguã" Chl9lfe do Executivo Esta- .. munildlade dre Nel'1eu, Ra- seu mobiliária, ajustaldlo às ldI�tinl8IÇões forenses, Cr$

Bseplelndi, die caráter es- collnl fo-iagraciado' tlarry- dto Sul exerceu o cargo dlé dual, foi a inauguração da mos pela obra ora en�re- 1.870.000,00, tafalizando Cr$ 26�692.000,OO.
tritamen1JeI polrtico e à por- bém com pt8Jca de prata Juiz de Dil1elilto, na década maior ponte em concreto

gue ao público ,"qUte r�

tSsfe:cha!das. ' a, aO'8J91lcllirigir ao profes- de 50. Falou sobre a Si- armalclb do "muntcípto.. a
preSienta uma auto-áflrrna- A ruaWalter Marquardlli, dale$taca O a, 60, tl'lelCho

,

.... poSt!eri,orrmente, 'h,puve sorado, falou prij,-c,ipal-, d'ersul,;par,adestlaearotra� "Alberlb BaUler", em'Ne- .

't dle1.200m,,·,le'ntre a eonte sobre o-RioJaraguá àenltlra-
ção do esforço conjunto '" "I

fleunião ldlel mobilização: menee d�a qualidade do en- bailho Idb gOVternador Jorqe l1e'U Ramos, 'de ,129m de entre �steI municfpjo e o da de Ribeirão Molha, teve um custo ini,cial dei Cr$ ..

funcional com o Grup'o E- sino, e da influência do Bornhal:l$e'Jlo, pelo aP<)lio eiXtensão; com custo, en· Governo leio Esta!clb". Jor- 27.399.152,12, send'o r$ 24.772.339,20 o seu custo

ducação lei os órgãos loca- !professor na elcllucaç�o, e' inconteste, e- agréllC!l9lCeu tre a ob.ra freiea e de aoes,.
g'S' Bornhausen dlestacou a inicial, somado ao reaju. die! Cr$ 2.626.812,92. A

IizadOs ,na micror�egião li- formação da. criança. ao deputado Octaoflio, ao I?<), de Cr$ 36 milhõSs. Na lealdadé do munlcTpio ao implantação asfáltica faz. partie ldIo Conwênio 009/80,

gOOO$ à 'Fazenda, 'Biesc', QUlaJnto a qualidadiEl! dlei etn- secl'letáirio Idla Justiça Neu.. ocasião fez o neplasse d�> GoYe�o, com os VOltas à firmaldo en�ne a Emprt6lS8 Brasileira die! Tr:ansporites Ur"

Celesc, CasSIn, Acaresc, s1no, a áreà de cOOlrclle:na- dy Massolini, ao� ex�er:lef.ei- chequei IcI!ElI Cr$ 2 milhõ'es'
Selu piaJrtido, citando .� 0- banas, Seol1etiaria; dbs Transportes e Obras e Prefeitura

Cidlasc, Saúde, SSI, .Bem.. ção da 19a. Uere, de Jara- to Eugênio Sllnebe" que ao municfpio de Jaraguá bras realizadas durante o

.

Municipal de Jaraguá do Sul. A EBT.U I61nltirou com na

-Estar Socialla! DERiIDAE. guá d'o Sul, segunda" Nle{-" doou o terreno'" ab OAE, do Sul, para aplicaç_ão no seu governo em Jaraguá 'cursos da ordem de Cr$ 5 milhões, O 'Estadb com Cr$
. O',Grupo Educação �ez a col,ini, eSitá 161m' primeiro p'Eltfa conSlirução, da obra. seu Corredor Viário Prin-

(db Sul; "graças a o'perosi- ,

'10.500 mil ;e a Prefeitura Cr$ 1.1.899.152,12,
saudação altravés da. dinel- lugar iem iffermQs de, quali- Emocionladb, Fernando cipal. daidle e a I�ledicação �o seu
tora da 19a. UCRE. Iris B. ficação em San�;8J Catari- tembrou a 'passa'glem da Sigolf SChünkét, R�e1le:ito povo lei dos seus adrn,inis
PiuenaJ, fe o PresDdlente da na, Id'arido exemplo, elos sua famflia em Jaraguá do em exercfcio, dlest1aeou

tradGres, comand'Bldos pie
Associação dos Professo- númerós lassim indlicam, Sul, citando casos tpitones- qUie um novq desafio a!cIlmi-

lo grand'6 lider p,otrlliCO,
reSIDO Vale do ,I'tapocu - 'de como Sei deve faz!er!3'" 00S, dia bucólica cidade à nistratiYo foi venoido, com Victor BauElJr". Seguiu-se o

APROVAI, DolcfdlelO Menlel, ducação.
'

", sua pujanÇlal atual lei afir- '0 apoio do Governo do
corte da fit� inaugural e

�embrou" agradlecelldo', os ,
A qualidad!e die ensin�o mou qUtel o seu, pai muito Estladb,. at.f18JVés,,-d'a Slecre� descielrramento, dia p,laca

�roios que o atual go- melhorou, a,f.irma, N�rcoli-" aqui se l1ealizou, onlelle 'beye, ta�ia dtos TiranspC:H'tI9Si let O· alusiva ao acontecimento.
vemo concedielu fi" Vlem Oi, pelo lproct6lSS0 natural dois filhoS! aqui n:8JScidos. bras, que lieos não

(CobertUra e textos:, Ffâvioedendo- ao setor leicIu- dia própria evolução d:a so- BOlrnhausen, ao dlscur- acrecl,i1lawam, m� que, a José),';lonal� 1e!leilt� a p�i_or'ida�, ' ciedadte.. qUiSi está a sern- sar" passou às mãos da eSpier�,de dezenas,dê anos

d'as prio,tidadlG$, Blfir- pf_e �xigir' ll1�is ,f!/ ,rl,lIe:lhQÍ'. Justiça de sc {). FÓ,rum, fín�lmeRtle 'se concr�i!Zava -

ndo 'qUie la'mais, em Não se pode medir a",qua- repl19'sentàda pelo Desem· corri a obrà entr'egU1é a co-

?tempo algum, tanto 'Se fez lidade do lensino atual, barglad,or Ivo Seil, dle.- muntefade,. repnesel'!tando
.,ara valorizar o m�gisté- compar.and�a ao passadio, . '

cando igualmente a impor- um novo marco 'no desen-

rrlo, beneffcios que SÓ não pois 1911,81 não é baixa, ,como tânc,iá da! inauguração, na- volvimento die Niereu' Ra':'

qool1e1m ver 'os cétioos lei os apregoam; é obrigação,' eile: 'quelle ato, simb(llico, dia mos. Lembrou tamb$m que
compromell!ldos com . BI e- tod'os \, procurar maior a- rua' Walter MarquardtJ. a hom\9ru�lQém pres.t'adá a ,

�ucação. "primoramento. ,E concluiu: Mesmo com OSI persealços AlbertlO Bauer "é uma ho-

O governa!cJo:l1 Jorge Bar- Sant1a Catarina é um ,dbs que det!6!l'minlairam na: atra- menagem lusta à um ho

nhausen que reoebleu ne�
.

estados padrões em ter� so da inauguração' do Eó- mem justo".
cordlalÇão trabalhada por mos Idle' leldlu'cação, m�s rum, pelo qual. desculpou- Em name ,da famflia, Vic
um ouriVies jaraguaense, a- !ainda não es�amos satl$- '-se, o gOViernador ,l1elVelou tor Bauer agradec;eu a' co-

graldeceu as hOlJ'lleinagtens :fenos" . q�e foram aplicacllos Cr$ laboração de ttodos na

e \também I�mbrol! os es- FORUM 24.822.000,00 tem consl1ru- ,oo_nstrução dia :ponte, dEfS-

forços da administração Fói inauguradO' ,junto ao ção civil 161 Cr$ 1.879.000, d� a "ad'ministraçãO : !eSta-
'Para conquiStair espaçO' e Fórum" além do pró:prio, o

, para o mobiJ,iário. H.ome-, Idiual até o' poder liegislati
'recursos nEl!sses p.rimeiiros trtejCho de 1.200m da rua, nageiando Jaragl:lá, disse va, pella consideráve) par
(t'oils anos Idle l11IaJrldato, pa- Wal'tler MarqUlaJrdt,. esta que é eX!�mplo, a, ser se- ,cela' de partioipação. 'Oas
ra Santa Catarina" deslta- com custai die! Cr$ .;... . . guido, um muni,cir'pio "ql!i� falto até NereiU, Siegundb
pando O'bras realizadas ,9 27.399*.152,12" con�rurda Ql1esCf6!, que exig(el a forte Bauar, ao nominar os bI�

1'ieMeIanidb que, na segunda em convênio EBTU/Gover- e operOSiaJ partici:pação Ido nefrcios que tem cairf1elatdb
taSet do SelU GovernQ, em 'no d.o' Estado/Pl1e�eitui'a Estado e que, de janeiro 81 ' àquel,a r�gião� será. tarn"

!andamento, o objet.ivo é Municipal.ldle Jaraguá dia' maia dlel1981, a1iing'ill a ex- bém ' nealidade, diZl6'nldb

äting,ir ,a maio,r 'humaniza- Sul. preSSliva colocaçâo como que em ou'tubro ou novem

ção da máquina adr:ninis- Na inauguração do ma- quinto m.unicfpio arrecada-' bro, será' rançada .

nova

!Jlativa, com -a participação jiestoso prédio do Fórum cfor die ICM em Santa Cata-, concorrência pública para
(Ie todos. SOliCiitou à' clasr da Comarca Ide Jal1aguá do riria, com UmiBi participa- asfaltamlem6 de rUlaS; do
se ßm crédito leIie eonfilaln- Sul, o dlelpl:I�acfo Oé1tlacHio' ção dia 3,99%\do total re- muni,cifpio, quanldb será in-

, ia i� consclientização_ aos Pedro Ramos,
.

prop_o'sitor colhido, no Estado,. clurda as ruas, d:esdl91 a

problemas da administra- (Ja 'inlellicação para que. sei O corte dia fita inaugu- ponte, até a SC-301,' quS
fã<>, crtando que IEl!m maio, denominasSe "D�embar..

I"flevaßtamenlto efe1Juaidb, gador João Thomaz Mar
i�netaria da EduClalÇão 'condes dei MaJttos", ,desta
�nsítiatou qUte 2.802 'pro� OOU a granid!iosid�dlel da o�

nes estavam em licen- bra, a sua ,importância pà�,
]>ara tra't!amentto de' saú- ra' o municfpio, gra_ças a

O Panorama CaJtarinie'nse de A� - PAN'AR- .'

.

fato qUe considleirou a- atuação firme do tà�-go- T8/81, !teve desenvolvi,$! em 21 c�dlad'elS catari-
rmal, pois isso lBICll19iSCe v�rn8ldior Anll!ônio Oalrlos

nlenSieis a sua primeira eltapa, die Sle'leçã'o e, elxpo'si-
Cr$ 80 milhões mês o Kondelfl Rieis e leIIO' ex-secre...

, ção das obras dos artistas locais, pialr1ticip�ntelSt.
ament,o do EstSdio', Oll tário da J1:Js1iiça Zani Gón�

,Em Jaraguá do Sul, a icoor:d/enação do, Pré-Pane
1, bj'lhão/anó. Na Ucre zaga e, também', dOI atual AI'1I1e\/81 ,esteVIa a cargo da Sooiledade Idle Gult,ura" ,

Cr:iciúma, constatou-<se gove:rnador JorgJe Konder
'Antrstica, qUle, lnecebeu 181 inscrição odlel'dez' exposi-

2 pro�6ISSon61S feim ,Iicen- Bornhausen Ie d'o seu Sß!"
\fones da ciqade, que até ontem, no Oen�ro de

�, ao ipáss.o qUtel na de cretár.io N,6'udy,Primo Mas..:
Turismo, tiveram à moSltr.a :as"suas obrast para o

JOlnville, qUei é a rj1laior, solini. Oon�eiSOOu-se na 0-
-'púbUco.apenas 91 e, dian't'e disso, portunidadie 'satis�elitf1ol ie

Uma comissão selecionou as três Jmelhort6$
;Pediu cq;taboração,' para r�aliiJado pela obra lei jus-

r 'obras, formaJdB por Osmar. Pisani e Sálvio die' Oli-,
que, cl!6IS11a forma, tqdos �ificOll o reVterenciamen,to V!eli,ra, ambos idla Capiltal, além de Waldir W*ko,
passam me:lho'rar oS,seus' memória dlo De:Slembar- 'dla.SCAR. O,!p"imeiro,lu�ar, neceblendo, C� 2�'
�:ncimentos.

"

'

ga!cI!or Marcondes d� Mat- :

mil,- ,coube a Adlolfo Zimimermann, ,uma teilai Bi ó-
,

folh tos, qU$ empresta seu no- .

liElO denomiJi'ada "Gênesrs"; Ver.a Lúcia: Dom-
crescentoU' que a a

me ,ao mais moderno! e: busch, C()m pitUiM à ó'eo sObre madeira ficou
paga!Mnto da ,SE, eir!l funoional fórum dlel.SanItla .

.�. com 'a segunda'classificação, recebendo Cr$ 15,fOI de Cr$ ?74.mIr 'Catarina.
-

1

mtll, co.rn 1& o'b.r'a: '''I!\ 's'of do Armm.hã'" ,101 L;óurival191 que, nos plnmlelros -, ,

Q 0;1 , "'"

dlo seu, mandato, fo-' O DlesteimblaJrgador Ivo pard'oso, CIOm p'itura 'em gouache, I16'C\ebeú: ,Gr$ ,

illveStidbs 1 bilhão e Seil, Presidente do Tribu- 10 mil.p9!lo ilieircei'ro lugar; denominalclla "Transe".

ilhÕleS de cruzEiti-ros ,nal' de JuS(t.iça de! Sa�., Outros oincO trabalhos foram setlecionados ,e

bras, neformal? e pin- Cartarina, citou o' 9_ue se qUie serão _m.bém encaminh3d'QS. �ra o' PAN 'AR-
-

/ leIrrt pr�dios escola- '6ISItá f.�'t.ldo para Q apa-, TE/81. ficandb exp,�o� par..a visitação pública no

,M�Js Cr$ ,400 mj.Jhóes r\éllhamem!lb contdlig�p dOI Pavilhão, da 'Cif(Jr�'-ém 'B:âiIneãrio Clltlboriu, �nfll�
,

,.' Sßndo Illptic&dbs; t'&: .,Bóder JU':cI'iciãrio n'o Esta-, os das:8·Ie''23:deJjlJlt.io�:;São\dIfMÊ)1.fé ',Zimmer-"

-"e:lou� 'ao' afirmar ,que/,o" do, dentre os quaiS, a, çri,a� mairHi,,: MarilBJ' !d� G'raça�Baku-r'il (2 '" �rabalhos) e .dl�' ,

�stado não.'ies.tá aCQmoda- cção dlei 23 nova$' v�,gas pa" FernanlcIP Cé��11 Ba�os. "'��,
"

.

't!b � saUMeUo quanto 'a,(;' ,."ra jufzes sub$tituto,� ie �ü� " __""""'_-_------------�---
:.n, ,l,.. ' _ ,:�':' :..

'

-'

A ponl1!e "Alber1to BaUler", 191m Nereu Ramos, cús�

tou, entre a obra e o acesso, Cr$ 35.922.815,63. 'O
custo ·inioi'al dia pon!fíe! iElIra de Cr$ 5.530.560,00, (1ea

jusllaido pOs1lerio'rmen�9i' em 42% (CI'$ 2.294. 43�,20l,
além de novo reajuSite ldIe Cr$ 4.030.820,43, to'tahzan..

dlo Cr$ 11.855.815,63, sendo Cr$ 6.479.665,63 c:om r1e

çursos da Al1efeitUra Ie Cr$ 5.376.150,00 em convênio'

com a Secrtetaria dos TranSportes 'e Obras.'Obras de

aoesso< à pOnte de'i?Ois dê'�!lclufdas: �':' 24.06'7.000.
;..,

�. ,.J,

A açao do 'Eslado ·Corupáem
AzeVle:clo, Che� dl6! ExÍJ!eld:i- ,

lente -- Roberto- Nasche"

"({eng Barbo�a, Caixa - ,

, Carlos Augus1Jg" qe $ouiJa
le-Escrili'urários -- B,eatriz
Tle:reza Mülll6!l1, Hermes
Dorval RadUienz, Maria Ide
Fátima GraJ)pér e Arnaldo
Bernardes; Eles foram a

provaldos em !f!Elste f1eIaliza
do e, irãO' inici'ar seiÚs tr:a

balhos na agência <;lo Besc
em Coru'p'á. , ,

J f.����_
S"8!id�1 inform.ou

' ..

ainda

que foi lible:rada a v�rba de
Cr$ 800. 000,00, p�ra cons"

'I1r'ução, em tenrel'lo já Idlis,
ponfVlel, de um prédio lpara
labrigar a De!llegacia die Po

Hcia, na rua Franciisco
Mees. Quanlto a SC:-301,

ligando Corupá a Jaragtiá
<dJo SI:II, ,Seidel acres�rtoú
que as obras die! "asfalta
mento conitinuam lern, fran
co andamento, ,estando

prevista a sua conclu�o,
o mais it'ardar, para agosito
ou setembro. E oontirlUou:
"Esta obra pode se� com�i
!dlerada Ia mais Jmpor:tante,
neplieSiEllntando a aspiração

r principal d.os ,colru'p�Ifl�,
e, para cuja, r.ealizaç'ão �&
mos nos emlpenhalclb, jun
Itamenlf!e com oS! d�mais
compiSln,he!iros Ido nosso

'Partido, sem jamais�aieixar
de destacar. a cooperação
incansável do no'sso depu
taldb Octacrtio" Ptedm Ra�
mos, atual 1.0 Se:cl'1e!tário
da Asselmbléi,a lJe!gistaltiv:8J.

O Presidente da C,omis
são ,ExecU1jiva 'Municiplall
do Pa:rtido Democráitico
Social (PDS). die Corupá,
Alvim Seidlell, informando

que' será inaugurada no

dia 0<7 d� julho, às 18h30m
a Agência do Banco do

EstalclÍo de, Sanita Catari l1Ial
S.A. (BESC), com, a pnet..
senç_a do� Governalclbr do
Estado, Oro Jorge Kon�tlle!r
BornhYausen.' A in�ormla

ção foi transmitida à Sei
del ,pelo deputado I Octacf
lia Pedro Ramos let, o pre
siden�e !dlal ,instituição ban

cária, Viotolr Oswaldo Kon-

1Q1er' Reis, apnetSlen!to.u a

composi,ção d� quadro
funcional da nova' agên
ci:a: Gerente - JO'el 'LUiz

,

/

dà saca ao ,produtor'
Cr$ 1.ß66,oo

custo real
deveria ser

Zimmermann vence o .

Pré-Pan'Arte em Jaraguâ
O' presidente cf8! Fetaesc rea.liz:açA� da r�união' devido ,tros) Cr$ 2.500,00" �ã em

(F-ederação dos Trabalhado- . aos elevados prejurzos com' 1980 passou, "a Cr$ 7. 200,QO',
'

res na Agricultura Ido Estado o pr�o recebido pelo prOdu- 'e, neste ano, ,atintjio o ,preOÇ> ,

de Santa Catarina), Eriberto to na safra 1980/81 e por- de Cr$ 19 mil. O adubo ••••

Kégler, divulgou esta sem'aM que o Governa- já está estu- '"'(5-30-10), utilizado pá,r pelo,
cÓpia de documento enviado ,dando:a fixação dos preços menos 60% dos or'izlcuJt�,res,
ao' presidente da CPP (Co'-

,

mrnlmos' para a próxima sa- a saca de 40 kg Gustava no '

missão de Financiamento da fra. ,No documento, os orizl- ano de 1979 - Cr$ 304,00;

) P(odução), Sr. ,Francisco Vi- cultores. esclarecem ao pra:. em 1980 - Cr$ 850,00. e,

4ela Santos, onde estão as sidente que a colheita em em 1981 - Cr$ 1.920,00. A

oonclusões da reunião r&a�i- ,Santa Catarioa tem inieio no uréia Cr$ 317,00 em 79, Cr$

zada seg(mdá-felra em Jara- \ m�s d� Janeiro, n�o neoessi- 850,00 em ,80 e, Cr$ 2;100,Oá

guá do Sul, ria sede do Sin- ,tandO a IlnportaçAo do pro� em 81 •

dicatd d_os Trabalhadores nas duto para o ab�tecimento O preço dos insumos, ,iã
Indústrias da, Construção e Interno. justifica uma ,elevação dO

cio Mobiliário, com a partlcl- No levantamento, os orizl- preço mfnimo �o padrAo rar·

parão de' 48 produto'res de cultores fizeram ver qlJe tra- vindicado no documento en

'arroz daS prlnclpàis regiões bãlham com prejufzo e �que·' caminhado li Comissão de
,

..do'Estado: N-o encontro f0i a politica de preços mrnimos, Flnandamento da Produção,.

levantado O,cu$to"dé ,produ- estä comple�amente" defasa- Caso·nAo haja ,o recónhecl

'�Ao�de arroz: Irrlga€lp: ,par,IFB da e lörige da realidade. ,Em mento, muitos produtores de

safrá 1981/82 ,e, no final des- 79, o preço mrnllT!Í) por saca arroz, descontentes, com o

"

te' lêVantain'éli!,tö, ,," ál5QS con", de arroz, ·com 13'0/0 de uml� .. preço pago, poderio ,deIxar

sideradas todas as despesas dada, e�8J de Cr$ 2fm;'öo; em de plantar,' cOÍ'lforme-�slnals,
de produção' (InSumos, ser- 1980 passpu a Cr$ 500,00 e, vlsrvels durante o encontro

viços:meclnl_: e"manuals para 1981, Cr$ 720.00. Nell- de segundarfeira. causando'
, .

e
' outJÍ)s· clfstos var�ãveis e tes mesmas anos, 0- pestlól- ulT!., baque n�. �áJ10lT1la dos '

custaS' flxós) cor1clülu-"se ultl da stam -F-34, sofreu . var�4:' : :imul;1:!crpfos prMuto.res, 'com
.

cü'sfo de 'Cr$�'1.9á6.0Q por olSes,'aàslm cómQ
-' o'adubo-

'

'refl�xÓ8 Impl'9'l�stvéls nos de-
saca. e a.ur�lã. O, Stam F-,M, cus_' mais. se,t!;)rés.,:�
··.Ó�1'>rôdútoreS Justificam a tava em 79 (galão de 20 11- ':$ i

r ;�'

I •. '
.. .:' '. ;" '\
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COLlJNA ROTÁRIA
A 'partlr Qa. ·próxima edição; o "Correio do Povo" além

desta tradicional Coluna 'Rotária, passani a 'velcular em suas

páginas, a "ColuM Rotária de Ecologia", que ter' a. respon-
.

sabllidade dos companheiros José Alberto BarbóSã, lido Do
mingos Vargas e MC)âclr 'Rogério. Sens. 'O prlmelre artigo

, será do comp. Barbo�a, iniciando a série.
.

Durànte IS reunião desta semana, o comp. Fldélls, fez
.

rala� sobre t172a. Cénvenção Internacional de Rotary
rUb, real�ada em São Paulo, da qual participou. O cernp,

. Bruno apresentou o Plano de 'Organização de Comissões do
Rotary Club de Jaraguá do ,Sul, para ri ano rotãrio -81/82,.
cujo Conselho Diretor estará assim rormadc: , Presidente -
Bruno, Vice Presidente - Márcio, Secretário - Lourival e

Norberto e T8s0urel� - AntOnio Bortototti e Edson. Dlre-'
\

.

tor' dos ServlQOS Internos - Mario, Diretor da Comissão de
Serviços Profissionais - �rlstldes, Diretor.' da Comissão de

.

Serviços Internacionais - Guenfher e Diretor da Comissão
de Serviços à Comunidade - MOacir-.. Os iAtegrantes das
sub>-comlssOes traremos em nossa pr6xlma coluna" face a

falta de' espaço. ' /
I

O comp .. BarbOS8J na ecaslão, convidou os companhei
fIOS pl"8$8ntes para a inauguração do novo F6rum de Jara
guá ((o Sul, na tatde d. quinta-feira. Sobre o Museu M�ni
cipal, a Malwee, de acordo com o comp. Barbosa, tomou a

intci.atlva particular' e conta com a cOlabbraÇlo da Inunlci�
paIIdH�; no entanto, solicitou ,ai colaboraçlo dos presentes
par.a o Acervo Hist6'rico . do Municlplo, que estã montando
junto a FERJ.

O R.C. de Jaraguá do Sul, participará no pr6xlmo dia
27 de junho, na 08pi181 do Estado, da 24a. Assembléia Dis
trital" dos clubes do Distritõ 465, da' área que permanecerá
ap6s r.o de júlho, na.JuriSdição do mesmo. Será uma reu
nllo de tr.abalho, iunto a ,?asa da Amizade, nQ Estreito.

"

No encontro, desta. semana, as efemérides foram regis- ,

tradas, 'também: di'a 17, aniversário de casamento do comp.
Behllng-Rosemery; dia 18, anlvers

'

de Janice, esposa do
comp. Bruno, de Fabrlclô, filho tlo'domp. Barbosa e de Fá-,
bio, filho do 'comp. No�rtQ; dia 21, aniversário do comp.
Rolf.

/

Construtora A JAS Ltda.
ConetruçIo CMl, C61cu1os, Pro)aloa e

o ' ,
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Escreve',.o 'Leitor
"Curitiba, 25 da maio de 1981·; Prezado amigo Eugênio

Victor SchmOckei...., ,Saudações.
, O fal�lmento do meu mano'Faustlno Rubinl, a 18 des

te" em Curitiba, traz-me à sua presença, como
.

amigó da
famma e drretor do ,Correio do ,Povo. Se assim proeedo é
para que não'.e percam ·no esqueclmf1nto dos vivos a me

m6tta e os méritos ,cki& mortos. Seu tradicional e Simpáti
co hebdomadário tem e continua sendo· a memória- viva da
história de nossa cidade.

'

Movido por este sentimento e a bem da' Justiça, permi-
. to-mé lembrar à comunidade jaraguaense o multo 'que Faus
tino Rubin! fe>z quando da construção do Glnésio São Luiz,
ao tempo em que pertencia à Provlncla Marista de São
Paulo.

Em companhia do prof. Ernesto P�inl, 'na ocasião
ecônomo marista, Fflustino làrgava trabalho e lamina para,
no seu jeep, correr estradas e titas, no inoànsável afã de
recolher donat!vos ou cobrar subscrlç!Ses, não sem dissa
bores. Isto durou longos l'Jleses: é de taf monta foi seu

empenho e' entusiasmo que, certa feita, 'o saudoso Artur
Müller, �ntão prefeito e amigo da famflla, indagou 'cönfiden
cielrnente de m.eu pai, sr. Angelo RUbin,: "Sr. Angelo, ,o. sé
nhor que f1Stá mais em contato ,com os Maristas diga-me:
que. -Interesse finance�ro futuro tem o Fal:lstlno na constru
ção do São l.ulz1".

E meu pai, de quem. ouvi o fato, tranquilizou-o dizendo
que Faustino fazia aquilo por amizade pelos ma'ristas e pe
Jo bem da comunidade.

,

Conflo-Ihe este epiSÓdio, sr. Eugênio, para que não· se
pe� no passado um exemplo raro d�' dedicação

.

desinte
ressada e ajuda à obrà de educação. O Ginásio São Luiz,

.

qua tanto honra a cultura e educação da cidade que me
viu nascer, te muitos beneméritos. Faustino Rubini é' u'm
deles. Com amizade, asso Ir. Atico RulJlni".

N. R. ': Ao prezado ir. Atico
.
somos a_gradecidos pela

carta acima, embora trazendo a notIcia do passamento de
uma pessoa multo,querida do "Correio cio Povo". 'Aos fa
millarf1S apresentamos às nossas �xpressões de pezar. Na
mem6rla de' seus amigos ele nunca será esquecidp, espe
cialmente pára OS que trabalham no "mais antigo", pois, a

27 de julho de 1951, Faustino e Da. Nfcil�, outorgavam ao
nosso dlr-etor escritura de parte de um terreno da Marechal
onde hoje, aind�'está á---redação Idest� semanário. Além d�
fato narrado palo ilustre Amigo, .Iembramos ao aoaso, 'um
out,o, que bem demonstra 'ter sido. um �oinem preocupado
com a' -comunl.d�e em qu� vivia. Certa'vez ele resolve0 lo
tear um ter� onde hoje se situa a rua 'R�inoldo Rau. A
p""entou à municipalidade uma planta 'arrojadá para a épo-

,

Qa, com vias.pOblicas e Ii;)gradouros amplos que, permitiriam
a constrl!ção, em· pleno -coração da cidade', de um comple
xo· fabuloso e que s6.nlo chegou a se O9flsumar porque um

açiministrador pOblico .entendeu de deScumprir o. que havia
sldo an�rlo,rmente aprovado, autorizando construções tOM

.

desse alinhamento e 'que' mutilou 'a Pllanta original: Com is
so Jaraguá do Sul del*ou de receber uma área p6blica que
!loJe estaria. serv1rldo de modelo para as cidades em franca
ascensão. e frustrou o Faustino de mais uma dedlcaçio co-

m�ltár�.
'

.

.

I

'

Morreu �tino materialmente mas continua vivo em
. '.' � I

"
.

.

nossos. coraç� e. uma paq�na pareei. do lJIuitó que fez

�ui apontam�, com a certe�a de que foi �mem ,atn em
VIda. '

,",' ,

"

'

/
, E Q!ld� '* qJIe �&Pf'-"amiqs; .14·�e se acha seU

"

cora,ção palpitará .file- 9__, .m'_de. : ,-,
.

"
.

A Edit�" ao JQI'QIU' collheclmento
.

de seu; paasarJlen-
.

to" certamente ,p�!'PelÍJarã o s� ilustre nome nUIneI das vias

'(públtêas dá, Oidad�e;'
.

.'.

"
'
.. ,. .

',o
,.� • E com toda a justiçar'

.� "', .
.

SEMANA DE 20 A 26 DE JUNHO DÉ 1981

Iliversuialits
AniversarIam hoje -, 20
Sr. Rafael Tomaselli
Sra •. Astrit Kuch8!lbecker Sch
mauch
Sra. Irene Wasch

"

Sr. Ingo Wagner
Sr. Ellmar Mãhn,ke, em santos

Fert;)ando, fiíhó de Adernar (A-
mantlna) Matmke

'

Maristela Pereira
Dia 21 de Junho
Sr. JÓllo Maffezzolli, Exator
Federal
Sr. Leonel Stein
Sr. Anselmo Hommerding,. em
Curitiba
Sra. Maria Gadotti Ucker, em

Nereu Ramos

Ellzete Cristina Pellis
Marlene Müller
Sra. Albanl Sens

Dia 22 de JunhQ
Delibet Terezinha Schmitt
Dirce Tomelin, em Itapocuzi
nho

Sra. Rosita Seidel
Sra. Isolde Mohr Vargas
Sr. Mauro Luiz pubas MOl1ra,
em 'Fpolls.

Dia 23 de )Unho .

Sra. Olga; espósa de G. Ro- J

dolfo Fischer
Sr. Vlàllério da. Costa (indus
trial)
Sr. Fritz Lemke,' em Rio d'a

LuZ
Srta. Brigltte POttjer
Ci'istlane, filha de Rolf (Adam
PQl1lth
Rosane Loewen·

Dia 24 de Junhö
.

Sra. Joanira Hafermann Bruch
Sr. OdemIr Eggert
Sra. Lllian Eggert
Aurea Maria Maldi
Sra. Nair Wolf Quadros
Sr. João Scheuer
Sr. João Batista 'Prim (indus

, trial)
. Sr. JoAQ Felipe .

Dia 2s de Junho
Sr. Fausto Reiner
Sr. Carlos Glelow, em Rio
Cerro

'

Vva. SNII., Emma, Benetta
,?r. �1�onsC? Wagner
Marcos. Paulo Morbis

Dia 28 de Junho
Ewaldo Bernardo Schmõckel

,
,

JOnior, em Curitiba
Sr. Luçlgero Tepasse, �m sdi
roeder

Sr. Alvino Hadllch

$r. Albano' Piccoli, em Rio
Cerro
Srta. Iria ,Kressln, em Rio da

Luz Vlt6ria
'Bruno G�rge Marschall '

Sra. Wanda Meier, na Barra

d_o Ri,o Cerro
"Aos aniversariantes, ,as feli

citações desta edltorll8: social".

-(***)7

A Escola Básica Euclides da

Cunha, de Nereu Ramos,' pro
move neste sâIJado, a partir
das 17 horas, n8$ dependênCias
do estabelecimento, a sua tra

dicional' festa junina. A direção
convida a todos a participar.

-(***)-

A WEG participa, de 22 a 28
de Junho pr6xlmo, da 10a. 'Fel·
ra Eletroeletrônioa, patrocinada
p,ela Abinee, no Parque Anhem�
br, em ISlo Paulo, -com stand
de 100 ·metros quad'rados, mos

trando toda � sua·' variada lil'!ha
de produção, exportada : para

, triais de cinquenta palses, dos
cinco' continentes.'"

,

.

-(***,�
,

Produtores, de arroz. irrigado Coluna regi$trando o casamen

das principais regiões do Esta- to neste sábado; às 18 horas,
do, tals como Vale do ,Araran- na Matriz São Sebastião, : dos

guã, Vale do Itajal f3 Vale 'do jovens Almir João Padri e liale-
Dia 10 de'maio Itapocu, juntamente com seus te Klein, filhos de ,Marico (Jan-
RO,sângela, filha' de Cléudio

.

Sindicatos e Federação dos 1ra- ra) Pedri e de João-, Ca�os
(Emlrla) Gust balhadores na Agricultura do (Devantlde) �Iein. Ap6s a eerl-

DIa 11 de 11liiio Estado de Santa Catarina, se mõnla religiosa, os convidados

�rivelto, fllho"de Dorival (La- reuniram se9und�-feira em Jara- serão recepcionados --;'ai Churras-
dir) dos 'Reis guá do Sul para um levantamen-, caria Espeto de Ouro. 'Ao jo-

Dia �4 • maio
.

to de custo de produção da v� casal os nossos cumpri-
Cléudio, filho de Cláudio (Ma- safra de -arroz de 1981-82, face mentes;

,
rllene) Nunes ao baixo preço que os produto- _(e * *)- .

Dia 28 de ....., res receberam na última safra. )Doze Poetas Alternativos' é o

Bruna, filha de Massino .(Cla- A grita, conforme a coluna per- nome da Antologia lançada,
ra) Tognali cebeu, é ,geral. E com razão! com muita badalação, ,81 que à-

Dia 30 48 ,maio _(e � *)- presenta entre outros nomes já
Adolfo, f.liho de Rubens (A- I ��mt1ecidos a poetlsa baiana, "a-
drlan{l) Wulf O amigo Rainer Modro, Pre- tualmente residindo na cidade

Maria, Ulna de José (Dorotéia)
.

sldente do Conselho 'Comunal maravilhosa, Den'ise, TeixeirJj ,

de Amorim da ,Comunidade Evangélica Lu- Viana. Além de Denise Integr'B
Dia 31 de- maio t.@rana de Jaraguã do Sul, agra- o elenco de poetu altematlvos,
Sara, filha de Eno (Marlene) �ecet:'ldo �o apoio publicitário co-autores. da Antologia ...:.. Ân-

Karsteo I deste semanário por ocaslão da gela José, Barrpzo Filho, João

Dia 1.0' de Junho tradjcional festa� anual, realiza- . Carneiro, Juçaro Amorim, Mar-

Jonat�an, filho de Hercilio da em maio.
'

coe Lima, Paulo Fatal, .RO Fer-

(Maria) Anaclelo -(*. *)..:.. Randes, Roberto Nardi, Rosa de

Dta 04 de )Unho. . Uma, Salomão Rovedo e Tanus-

RPdrigo, filho de' F�ancisco Sigolf SchQnke e Victor BJiue�, si Cardoso. Interessados no' li-

(Salvellna), de Souza segunda-feira, assinaram ato vro (valor de Cr$ 150), enviaf
, .' \,

.

Anderson, filho de Odair (':ie- dando a Scl)ünke, o vice-pre- vale postal ou cheque nominal a

'lena) 'Gottardl
.

feito, a responder pela chefi'a favot! de. Denise Teixeira Viana

Eduardo, filho de Sérgio (Sie- do executivo jaraguaense até - Caixa Postat 11.052 -:- 20.420 migos, os cumprimentos d9

gridl Neitzel quinze de agosto quando encer-
- Rio de Janeiro-RJ. A dica é reio do PÓvo.

�

Dia 05 de Junho, ra-se os quatro meses de fé.- da nOSSa colabor.adora Jovanka' 7-(***)-:-
Margrlt, filha de Rattlino (Car- . rias do prefeito titular. (Ana Janele). Na agenda, o aniversári

mêm) Anderson -<***r- ,-(*.*)- \
'14, da Sra. Carmem Breit

Edgar, filho de SebastiAo (.Te- O vizinho municlplo de Co- e do Sr. Adernar Mahnke;

rezinha) Kochella Lauro Veglni, q':Je foi, ,em rupá dever�' ganhar na' mês de trocou Idade
'

as Sn!S. E

Tatiane, fi,lha de Lauro (Irene) 1978, candidato a uma cadeira julho, dia 7, a sU.a segunda a- Pradl e Janlce Breitttaupt
Machado no legislativo jaraguaense, foi gência bancária, o BJ;SC,· que hoje, aniversaria o g8rotlo

Dia oà de lunho
_

eleito presidente da Comissão é, a tftulô de informação, o sex- nando; filho do casal Ad

Jean,
.

filho . de Luiz Oados Munl,cipál Provi$Órla do Movi- to banco estatal do Pais e que (Amantina) Mahn'ke, que fi

(Jeanele) Buzana mento .Trabalhlsta ,Catarinense, em dois, anos 'apen-$ de gover- amanhã, dia 21, ,o 'nfver'.

George, filho dejMaurl (Mari'at .
do Partido· Democrático Social, no de Jorge Bornhausen, teve ,*. *)-

Raduenz em Jaraguã do Sul .. Dentre ou- já 47 agêncoiaS Inauguradas. O O Clube de Bollo 2 de Ju
Dia 07 de Jumo tros "9mes, acomp�nham a cha- banco da terra da gente ficará do Clube Atlético Baependl

" Crlstlaríe, filha de OlMo (Te- . pa do MTC jaraguaense - 'HiI! em prédio alocado na Av.' GatO- cepeiona neste final de sem

rezlnha) ,Ch iod In I berto
.

Frltzke, Arl Vieira, R�na- lio Vargas defronte a Prefeltu-
.
clube de bolão formado por.

'Anne, filha de Ingomar (Ur�u- \
to Sc"'ulz, Hans 'Egon Burow, ra Munlc�pâ.I;'

,

sais' da capital par�maens
�) B�r ' Valmor Nicochelll, Mauri Ferraz- -,-(** *)- Passe na Menegotti Ver,

Dia.09 de Junho za, Milton Grúetzmacher e San- ,Muitos cas6rios nesta tarde 'e adquira o seu Volkswag
MOnica, filha de Zeni (t=kIsali- dro Lessmann. .

de �ábado na 'SAo Sébastiio' gaso.lina ou ·a âlcool, novo

na) Anhai!il
,

-(* * *)- Às 16' horas - [,oiz Noboru Is- usado. Semp,re um veIculo
Adriana, ftlha!'de Valdir (M�ri- ,ago e Luzia Aparecida·Gonçal-
.Iu) Cpntl NIlI Igreja Evangélica Lutera-\ ves. As 17 horas - Erfrled Wàlz

'Alexa�'rá, filha de M4rlo (Otf� na, às 17 horas de. hoje, o an- e Elvira franzner, Alceu Sablno

lia) Vieira' lace matrimonial de HarFLAdam CI Sandra Regina Alves, Ademir

DIa 1& de junllo e de Matilde Borgmann, com os Oss Emer e T�reza AntOnia 'da

Vera, filha de Eimo (Marli) Ott nossos cumprimentos. Luz, Lauro Luiz Mohr e Leoni .

: '. 1'In
Jean, filho de Francisco (Te� -;-(***)- Zimmermann, José Redivo e Ju- ...di....PI.llillmlh�

t rezinha) Piontkiewicz racl Karner, Osmar de Souza a

Odalr, filho de Pedr�' (Arlete) Sexta-feira, dis; 19, às 20 ho- Terezinha Vieira, Waldemar Bas-

'Pereira' ras, no Restaurante Gruta Ver- de e Marli de Fátima Nune'S, �,
Dia 11 de h._ft Ademir Heck e Teresihha Célia

........ de, em Corupá, tomou posse a

Daniel, filho � Renato '(Ma- nova dlretO'rla do Lions CI!:lbe
Heck. À$ 1� horas - Almir J:

rie) HInkeldei da cidade, tendo na preSidência Pedri e Izolete Klein. Às. 18h30
<> 'nosso multo conhecido Paulo

- Osmar Batista e Tereza Oli-,
I

Sartl Garcia, de Néreu Ramos, e
veira e, às 20 horas - João de'

também suplente de -vereador Andrade e Janete Gonçalves.
em Janlguá do �ul. O compa-

Na Capela. Santa Luzia casam

nheiro-Ieão Ortwin Georg Her- os jovens, Francisco de. A.!!sis
Cesconetto e Edir Pretti. Fel!cimann é o eIC-presidente imedia-

to; Hermann Suesenbach o 10 dadas 80S -nubente's deste sába
do.

. Chegou a hora Certa
para voei fazer a�

.certa., .

MALHAS
.

JARlTA, liquidam
sua coleção de verão com
descontos inacreditáveis P"
ra você aprOVeitar mesmo,,,
ainda' brindes especiais 'para
você. '

E NÃO � S61
'

Vá conhecer ,a noVa' e des,
lumbrante coleção Inverno
Jarita. Novos modelos, n�·
vos desenhos, n�va concel>"
ção de beleza e bom gosto ....

Preços de lançamento e ain
da brind� para você, Brindl;t

_*_ o seu bom gosto com multa
Os mals rasgados elogios são economia aproveltandõ ago-

. ra as ofertas "arlta.amda hoje.dlrigidos por aqueles Rodovia SC-301 _ km'�, T.�
que. apreciaram de perto 'o mals lefone 72-1288.

--�------�------------�

I'

-(***)-
.0 vereador-presidente da CA-

,
mara de Vereadores (Ie J'araguá
do, Sul, José Albàrtó Klitzke,
participará, no perlodo de 6 a

10 de julho, em Joinville, do II vice-presidente, Oscar Max Sei
del o 20' vice-presidente, 'Rudi.
Zerbleh o

,

30 vlc9;'presidente,
Otto Ernesto Weber o secretá
rio, Dó,,!ato Seidel o tes?ureiro,
Marcos Wulff O' 20 tesoureiro;
Jurandlr Siqueira é o diretor so

cial', Odinir Wicziok 'o dirator a

nimadof, Celso Ângelo �Iqtllni e

Bertholdo F.R. Frankowiak são
\ .

os vogais para 1 ano e, Luiz.

Orzechow�ki e José A. 'Souza,
.

os vogais para 2 anos. Aos
1
a

migos do Lions Clube de Co ru

pá, sucessos na gestão inicia

da.

Congresso Catarlnense de Fun
cionários das Câmaras de Va-:.
readores, versa�do os 'assuntos
sobre organlzaçlo e funciona
m�nto de pequt;lnas e médias'
Câmaras, ,leis estaduais e'orga
nizações municipais, ·dentre Oll':/
tros.

novo fançamento d� F

sil, o DEL REV, na
dan & Cla. Uds. ''R.1m
Del Rey, é espetailU'u.
também pela fidalguia
nossos -amigos da More
dan,' recebem os visita
ràbénsl .'

, -(***)-
Na terça-feira próxima,

horas, na Comunidade E
ca, nova reunião, para
planos, com vistas a fu

plantação do primeiro
, (asilo de velhos) em Jara
Sul, quando âlgumas novi,
poderão s,urgir.

_(*'!<i)_
A AssociaÇão de Pais

fessores da Escolal Básic
lando 'Marcelino Gónçalv
�ove neste sábado, na So
de Vit6ria, n'a Ilha da Fi
baile público com a musi�
de de 'Os Caveirás', de
randuba.

-(U"')_
Nasceu dia: 04 passad

HOspital e Maternidade S
sé, o robusto men' o Edu
primeiro filho do casal

. Sérgio (Sigried) N�itzel: A

nôniico; robusto, como

quer. N,ão percà
.

tempo. M
gottl Velculosl S.A. - alr
Mareçhal Deodoro.

IReloJOaria Avenida"
-(***)-

ETERNIZE os BONS MOMEtn:OS

Presenteie com jóias e as mals finas sugestões
da RELOJOARIA AVENIDA� . Marechal

Vargas.

O Escrit6rio Regional da ACA

RE�C c;Ie Jaraguá do Sul, tem,
desde maio, na área de crédito

agrlc01a, a primeira engenheira
agrônoma do Estado. Trata-se
:Ia dra. Terezinha Catarina Heck

gaúcha, a quem tlvemds f'
oportunidade de conhecê-Ia, es

ta semana.

-(*.*)-

-(*.*)-:-

Em desenvolvimento desde a

noite de ontem, sexta--feirar, <

a

IV Gincana Cultural do Colégio
$ão Luis, com' a participação
de dez equipes inscritas e que
estão concorrendo ao prêmio de -

Cr$ 37 mil, em dinnelro. O ert

cerramento d"" ginc�n'8; hoje à

noite,' será no JlIen�s, cóm um

baile pObUco & entrega,dos prê
mios.. Equlpezão, Eko,!l18i, Eql:lipe
Rush, �uipelequ!il, Equipe Cog-.
mu's, SkOllA, Bob Marley, Equl-.
pinga, Equiboínba III e',30 Ad-

. minlstração 'O', s�o as partlci
psbtés da ginC'ana.·

.

Calce ·e vista.... maIhor
neste verto com •

"

Cinderela'
Quatro lojas pára me
lhor servir a distinta cll
entE!la, duas na GetOno
Va.rgas, uma \Da Mar�
chal DE!odoro, em Jara�
'guê do S�I é outra na
.l'Iua 28 de �gosto. 2.177
(Guaramlrlm).

'

.

CINDERELA
a �lior ·opçlo para .,

compras de verlo.
" ". ,

\

Numa iniciativa qa nova (lire-
toria, presid!dá pelo amigQ ivo
dos Anjos, e' Grêmio RecJ'f:l8ti
'lO .Jarita promove a., sl:la prlmei-

!
-ra festa. junina, 'no dia' 27 vi""'··

,

douro,
.

nas dependências da
� Praça de E$portes João

�

Lúcio,
,em Itapocu�lnho. Como prinCi
pais atrações se 'destacam o

. casamento Clipir.,. dança·· ela
qu&4r1lha e pau de' fita: Com
pleto serviço de bar e restau
rante, além do tradicional quen-
tio, plnhlo, amendoim; pipoca ,. , \ '" "

.'

e cachQrró quente,' estarão à Uma ótica popular Co.n1'-ócul� � prielQos
dispoSição daqu.eles que . se .

� \1IEIIdq� gU81'i4� '9."'�f.; ,
.

predispuserem 'a comparecer à
festa .ju�ina., A coluna agrade-

.

RUBi Df. \'\I!atId�iiT,Jliro.Mázu�reGhe�,'3&}
ce convite formulado pelos ami- (Ipierto-d() HOSpii!at:Sã,à'�osé):" .

•

gos �a Jari!a. w "\
'

\.;...,<�........_',........._.......

'

'_" ._'_
....

..........i!'-!otí,;,o.;:;...;..-....

I
S�ciedade Esportiva e Re-

'creatlva Menegottl con'lfidando
para os festejós juninos que te-"
rão lugar nas dependêÍM:las da

quela sociedade, nós dias 20 e

'21, hoje e -amanhã, portantQ,
-

a

companhados de- festival espor-
.

tivo de futebol de campo que
terã a pail'tlclpaçlo de eql:lipes ,

locais 8- de Curitiba, Join�ille e

Bhimenàu. Agradecemos convi:
. tel �

I•••.ell.... .••••.••
DecoraçOes pára�entos - D�

coraçOes pará IgreJ�_"';' Decorações
. para clubes - Arranjos' para festas
.,PIäntM�Is e Buquês'em
..... .

. ". .

\

, �OÁICULTUIlA IM"IAL' I

R_ R8InoIcIO 'Rau, .. - J�'" do
I ··Sul sc. "i:;!y�.,:p,�l;?>· < ,S"':P'.

!) <,"Ateftçao: NIO�;.. miàls
., f,·

-

'I;"
,,:

ótica do·· Jrabalhador·
(OptIk-Laden der ArbéIter)
1.

Em qualquer .

em qualquer estaçIo,
� (Ia Lanznas
caem nó gostó e nO
quinte de cada um. V
cl sabe,

.

Av. Mal. Deodoro,
Jaraguã do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

, ,
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Edital 12.002 de 11.06.81
VILSON GIACOMELLI e
REGINA ROSNIAK
Ele, brasüelro, solteiro,
mO'tOrisitla, naltural de
Guaramirim, neste'" Es
tado, domiciliado, e

-

t1�

siden1iel na! Rua Amazo
nas, ni9sta cidla!de, filho
die José G,iacomelH e

de Relli Fn8inz �iacomlel-
,IL
Ela, 'brasileira" sol11elira,
naJtural die Jaraguá do

Sul, cosíurelra, dQmici
liadia! lei residen�el na Rua,
Amazonas, nlesta cidlar

de, filha de Francisco
Rosniak Ie Idle Isabel
Schiochet Rosniak.

, Edita112.033 de 11.06.81
WANDER SIFERT e

ÉLFINA KLANN

�.a,_ brasilleiro, solteiro;
'servente, nait.ural de Ja

raguá do Sul, domicilia
do Ie residenlle lem Bio

,da -Luz, niestIe . distrito,
filho de Waldemar, Sifert
e lelle Elzira Schünke Si

lert.
'

Ela,' brãSlilelra, I$IOlitielh"a,
dto I�r. natural die Jara

gt.iá do Sul, Idlomiciliada
,e residleinlle ni8l Rua 25
, de Julho, nlesta cidade,
filhla die Englellbert Klann
e'ldle Linda K. Klann.

, 'EdilI'at 12.034 de 1t�06.81
TACIANO DANNA e

.

MARLI MARIA RICHERT

Ele,. brasileí'ro, sol,teiro,

operário, nat1:lral de

Doutor- Pe/dlrinho, nieste

Estado, domiciliado e

tlesidentJe na Rua Frede-

\ rico Curt Vasel, neStia
,

cidalc;i'e, 'filho' (die Allelixo

Danoa 'e d'� Angelina
D:arma. j

; Ela; brasil1911ra, SIOlteira,

opeirâria, natural die Ja

'raguá do Sul, [c!\omloilia
da e lJ'l9sidlente em N.e

reu Ramos, nesllJe distri
to, filha de. Lauro Ri

ehert lei de Luoia Pedrolt'
'tl.
Editat 12.035 de 11.06.81
IRINEU FLORIANI e
SONIA MARIA
DEMATHE .

Ele, b�asilleliro, solteiro,
.

iridus1irlal, naltural Idle
Rio Idbs Cedros; ",erste

Estado,' domi.c;iliado' e

r1esiéÍlenllle na Rua Jóin

ville, nieste Estadia" ,fi

lha /de Tercllio Flodani
e de Carmel,inda! Floria-
ni.
Ela, brasUelira, .sol1ieil1a!,
,auxil'iar 'die! escritório,
natural die Jara�iuá do

Sul, Idiomicil'iada' e resi
dente na Rua Leopoldo
Manhlre, nleSta oidada',

SEMANA DE 20 A 26 DE JUNHO DE 1981

'",

filhlal <Ge José Oelmaithê João- Adalarío .Brügg-
e de Maria. de Loulrdies mann e de Rosa&ina Bri-

,

Che_lIelr DIemathe:' ck Brüggmann.
,

,

Edita112.036 de 12.06.81 Ela, brasllelra, so�teit1a,
IVO KLABUNDE e EDWI- ' auxiliar die escritório,
GES FOR�IG;A.RI naltural dle Luls AIVIeIS,
Ele, brasiieiro," solteiro, neste Esta'ck>, d'omlcUla-
operário, naltural de ,),a- da I� residente na Rua

raguá dia Sul, 'domlctlla- Joaquim Franoisco' de
do e nes,ilcllente leim Gari- Paula, nesta oidade': fi-
baldl, ,n�te distri�o, ii- lha die! Fnederico, da Cos
lho !die Edmund Klabun- ta e die Cart'arina c;I!a Oos
de e de Nilzai Koch 'Klä- ta.. .

.

.

.

bunoe, ,EdifaI12.039 de 1'2.06.81
Ela, bl18/Sileiira, so.J1leiira, RONI OLMAR �REUSS
operárta, natural de Rio, e MARLI STAROSKY
dlQs Celdlros, nläslte Est'a- Ele, brasi:Jieiro, solteiro,
do, domiciliada e resí- técnico em contablllda-
den1leJ em Rio dos Ce- de, natural die Villa da

diros, filha de Damião Malta ._ Glen.eral Vargas-
\ Formigari tel ,de lolanda Rio Grande d6 Súl, do-

Fo:rmlfatL I 4.
-

"1<�� mlclliado e residIeinte na

Edilll8111·2.'037 de 12.06.81 Rua Venancio dia Silva

ALFRED'O SCHWARZ e Porto, nesita ciidladle, fi-
VERONICA GUESSER lho, de Alberto Julio-

EIe, brasileiro, so,ltei-ro, Pneuss e de Guilhlelrníi-
Sef'VIEmte, natUJ1allldle! Sta. ,ria Hartmanne Preuss.

Cruz do Timbó-Po'J'lto EI,a, brasilel'ra; sól,teira,
União, neste Estado, de;. auxiliar de tesourari,a,
miciliado, lei residente na naltural de Rio, do, Sul,
Rua Roberto Zi�eman.n, nesrtle Estado, domicHila-
nesta cidaidle: filho de da e residente 19m Itu-

João Alberto, Schwarz -e poranga, neste Estado,
d:e Anna Schwarz. filha Ide Raymundlo Sta-

Ela, brasileira, solteira, rosky Ie de 1iecl·� Sch-

coSli'uJ1e1ira, nlareur�1 dle vambaCih $lt'arosky..
Massaranduba, nesllle Es .Edi'ta112.040 de 16.06.81 ,

tado, domiciliada Ie res,i- AFONSO BRI'ESE Ie

dente em Vila Lenzl, nes ERNA ZUMACH
t.e Idistrito, filha ,die: Leo Ele, brasneiro" soltefro,
Guessêf lei (fe [aura r. rlaN'rador, natu(al de Ja-

G'uesser.
,

.

'

.. raguá do, Su.I, domiéilia
Ec:III8I12:038 de 12.06.81 ',� do: lei rasiràlente lem Rio

FRANCISCO DE ASSIS - da Luz III, 'nestei d.istri-
BRüGGMANN e to, filho, Ide Max Briese

VALD�A TEREZINHA e de Wànda Rowedêr.
,

. DA 9ÓSTA, .' Ela,' brasileira, sOllibelira,
Elrêt, brasilreiro, $q'�te!iro, -do lar, nfiltural-dei Jára-
auxiliar

.

de escritório, guá do Sul, domlcllladlaJ
n!altural die Aguas,Mor- e residleln't'e lem Rio da

nas, neste Estado., do- Luz III, nes:l!e distrito, fi-
'

miciliado e, nelsirejlente' lha Ic!\e Augusto Zumach
na Rua Vito'r ijoSienbelrg, el de ßleirtruCfI� ,Galer

_

.

"nlesta cidade, filho d'e Zumach.

E para que chegue ao conhecimento de todos,
mandei passar o presente Edital; que será publicado

, p.ela imprensa e em cartórIo, onde 'será afixado du:.

rantá 15 dlas�
"

. Apicultores participarão de
'em Nereu Ramos

, ,

curso

o secretário Júlio César in

fcrmou qué o �overnadör Jorge
Konder BornhaliJsen aproaou so-

.

IIcitaçllo d'a Fundaçlló Oatan
nense de Cultura, no valor de'

Cr$ 800 mil,. para a reanzeçãc
de feira de livros de 'a!lto!es oa

tarinenses em diversas cidades
-do Estado.

Segundo o secretário, que le

vou ao Governador 'o projeto da

Fundaçllo, a feira será realizada

nas cidades sedes de Funda

çiSes Educacionais ou seja, em

Florianópolis, Blumenau, Tuba

rão, lages, Joínvllle, ériciúma,
ItaJaf, Chapecó, CaçadoJ, Joa

paba, Mafra" Brusque, Jal'aguá
do Sul, Canolnhas, Curitibanos,
Rio do Sul, Videira, e Concórdia.

As datas ainda não estão fi

xadas. A Fundaçllo de Cultur�,
contudo, deverá ,levar os auto

res às feiras, ,para ,sessões de

autógr.afos e palestras com os

'estudantes de cada cidade.

"ESC,IlEVA UMA HisTORIA"
A FundaçAo Oatarinense' de

Cultura e a UFSC continuam

mobilizando' as escolas de' 10

, grau em todo o Estado para par

ticlpaçllo no concurso estadual

"Escreva Uma História", que

obJe�lva ,valorizar a, .e,xpressllo
escrita dos alunos de quarta a

oltava.sérles CIo 10,grau e se

leclori8Jr .dez histórias para .im

primir" Um livro que será disfri

bufdo às escolas.

Os alunos participam 'dó co fI

curso, com - uma hist6ria· de sua

autoria, sobre· tema livre. Cada
estabelecimento participará ,com

três trabalhos, devendo· a seJa- /,

çllo à nillel, de escola, ser fei- -,"'!!......,!"!.,;_"--.;...._���......�-��-�-.-�-:--,
ta por uma comlssllo designada
pela dlreçllo da mesma. Os tr�

balhos escolhidos devem- ser

remetidos até o dia 15 .ele, hl
lho para a Fundàção Catari

nense de Cultura" Rua Victor

Konder, 71, Caixa Postal.D-31, .

88000 - Flor.anópolls-SC.
As dei histórias selecionadas

a nfvel estádual, por uma ,'co

inlssllo, Julgado·ra constitufda pe

la FCC e UFSC, serAo Julgados
até 30 de agosto, quando os

resultados serAo divulgados.
Os -alunos vencedores recebe

,110 'como. prêr:nlös: um passeio
pela IIhade Santa Catarina" com

d,ireito a acompanh!lnte e a pu

bllcaçAo de seu trabalho. AS es-
.

colas em que eles�estudam ga

nhar,li� exemplara_s �a coleção.
Cul.tuNl: Catarí.,ense e da edl'çllQ
dos trabalhos selecionados.

Feira do livro; ao
Autor Catarlolosa

por ,ano e-, uma famma, sem exi- -

• 't oe!
.

nt
'

•
melro lugar, ,m.eclalha de' ouro,

gl'r mUi o, p e ma:-".er cem cal- -..
.

- -

O ii 'd
.

I i
" em concurso realizado na Gré-

xas. qu o o me g lia ,ßm
I

.

.. -
'

• ca.
'

-torno de Cr$ 200 e, além da
N C dia' • E tad r' d- a oor en ç..o s ua o

vantagem do preço e do baixo

custo de produção, com as a-
P.roJéto de Apicultulla da Secre-

belhas, o agricultor. terá aumen� tarla, da . F8Zend�, ,

está O' Dr.

Helmutll 'Wiese" autorid!!lde no
to na produ§ão de frutas ein seu

,-I

; ProclalÍlas,' de· casanlealo
,

Aurea MÍiller. G'rubba, Oficiai do, Registro, Civil d
, 1.0 Distrito, �a Comarc� de Jaraguá do .Sul, Estado de
santa Catarma, Brasil. ::-

\

Faz saber que CC?mpareceram .em cartório, exibin
do os documentos eXigidos pela Lei, a fim de se habl
lItarem para c....:

,

EdftaI12.028 de 1 0�06.81

VALIRIO CA�PREGHER,
e OOI.pRES BACH-

MANN
Ele, brasilleiro, solteiro"
torneiro, natura! de Jara
-guá do' Sul, _ domicilia�o,

. 6 residenllie em Santa

Luzia, neste distl'1ito, fi

lhO Idle', Urbano, Campre
gl1elr e die Clara Bisoni

camprtegher.
-

Ela, 'brasileira, sollle!ira,
auxiliar de enfermà9lem,
natural die Pomerooe,
nestle Estado, domlcllla- ,

'

da 19 r§lsidlente na Rua

CabO Harry Haidllich,=nes

ta cidade, filha Idle Vic-
. tor Sachmann e die Ad�

lia! Sachmann.
Edita112.029 de 10.06.81

ACLINO FEDER e RUTH

SPEZZIA
.

Ele, brasileiro, sol1leliro,
Industr�ail, natural' de

Lurs AIVles,' nesillel Est�� ,

ao, domi:cHiaidb eJ res,i

ttlen:te lem Guaramiriryr,
hestel:stado, filho de

Luiz FeclJer Ie -de Caroli.,.
,

na Fed'er: ,

Ela, brasillerira, so,lteira,
comerci'antej natural- die ,

�+oupava, nestie Es1Ialdlo,
domic,itiada 'ei residen�e
em Ilha ,

da Figuleira,
, neste dIstrito, filha die

Carlos SpelZ,iia e de PIe-
rina Spezzia.

.

,

Edfla112.030 � 10.06.ß1
,ERICO PSCHEIDT ,UU�
NIOR Ie DóRIS MÜLLER
�Ie, brasillélilro, solltleiro,
Opielrário, natul'1a11 de

Aquicliaban - Paraná, do
miciliàdlo e

.

residente
em Jaraguá-Esqul91rdo,
neste· distritQ, 'filho

'

de'
, Erico'Pscheidt Ie de Li
&ia SanSIr Pscheidt.
Ela, brasileira, soJttieilra, ..

baleoniSita, naltur.al d!e'
Itúporanga, neste' Esta-
,do,

.

dömicm8Ída e resli-,
I(jlen�e 'em Jaraguá-E&
que'rdo, ne$llel, dlistrito,
filha die Teebaldo Mül
ler e de Amanda Juppa
MOlIer. -,
Eclta112.031 de 11.06.81
ORILDÖ LUIS JUNKES e'
IRACEMA STEINERT

.
Ele, brasilreil'lo" soHeiro"
oP91rá�io, naitural de, Joi'n '

ville, neste Estado, db
micilialoo tel residente em
'nilla Luzia, néSte dis

trito, f,ilho de Lurs 08lrlos
Jun.kes e de Oeclilia D.
Junkes.
Ela, brasil'eiira, soldle1ira:--
opterária, natural de J,a
raguá do Sul, do:mlioiJira-
da e 1Í6'sidente 'em Santa

I ',:1Jzia" nestle (distrito, ft- .

rha de Firidblin SteinleirI!'
e 1cI� Alvil1a Dorn Stei-

Nos próximos ,dias -"10 e 02 ,cultor, que' terá uma nová fonte

de julho, cerca de 25 apiculto-'
�

alternativa de renda, com bai

res da região administr.ativa do xo custo, de produçãõ, pois exi

Escritório Regional da: AC�RESÇ ge mfniina mão-de-ob�a e pers

de ·J·araguá do Sul, que congre� pectlvas de bons lucros, face ao

ga 18 municfpios, estªrão par-
'

preço atualmente pago.'
'

,

ticipando no Centro Shalon, em Uma cai�a de abelhas pra:
Nereu Ramos, de um curso sO-, duz em média 25 quilos de -mel

bre apicultura a ser ministrado

pór técnicos da SecretáFia da

Agricultur.à do Estàdo de Santa

Oatàrl:na. r
Esta\será a primeira etap�. A

ACARESC const8il:ou ·muitos a

gricultores na região que criam

�belhas sem o emprego de téc-

nica alguma e com muito pÓuco' 'pomar e através da poliniza
conhecimento e diante deste çlo, também, li própria olericul

fat9' optou pela �ealização do 'tura será beneficiada. -

oorso, que objetiva, dentre ou- Santa Gatarilna mantém-se na

tros" planejar e orientar a a()l'i
cação da correta metodologia e

duidados necessá,rios, com' re-
. flexos diretos ao próprio 'agri-

v�nguarda em termos de quali
dade e, pureZ!a do seu mei, ai

ponto de ser reconhecido iliter

liaclon'almente, 'obtendo o prl-

assunto e um dos técnlcps,que
virá a J'araguá do Sul mhi'istrar

_ -. 1,

o curso no Infcro de Julho, "

Agriculto-res eventualmente In

teressados em participar d9 cur-
-

so sobre apicultura,. d'everão di-:

rigir-se ao Escritório Regional
da ACARESC, nesta cidade;' O'a
Av. Marechal DeQdoro.

. ,Estado, d'9I. Santa Cat�rina'

.p�a Municipal de Jaraguá do Sul

'DECRETO NO 666/81

Suplementa dot�ção do Orçamento Vigen-
te. I

I SIGOLF $CHüN'KE, PI'!ef,ei�o Municipal de
. Jiaraguá do Sul, em exercíclo, Esta;do d1é\ Santa Ça
tarlna, no uso die suas atribuições, com base na

L'ei Muni,oip·al N° 8011180 de 04 Ide novembro de

1980;
DECRETA

ART. 10 - Fica aberto um crédito- suplemen
ta:r no valor de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cru

.
zetroe), para l'1eforço do programa � verba �aixo
discriminadas, constantes do Orçamento. Vigente,

.

a -saber:
ANEXO I - QUADRO A

0601 � DIVISA0 DE OBRAS "'\

0601.16915751.015 .- Construção e
.

"

restauração de-ponltes 191 bueiros Cr$ 600.000,00
.

ANEXO II - QUADRO A

0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.16915751.015 - 4.1.1.0:-'-

Obras Ie instalações .... . '. .• . Cr$. 600.000,00
,

ART. 2<> - 'O recurso para abertura deste cré

dirio s.uplem.ern!�r, corr,erá ,por oonta refio Convênio

D'ER-S.c NO 24179 Com (>'DerpaJ1tamento de Estra

das de ,Rod,agem,- assinadO. em 10 de outubro de

'1979, ratificado pela: Lei Municipal N° .765/79 de

23 de novembro de 1979. ,

ART. 30 - Este Decreto enltrará rem vigor na
-

da1la dl� sua publicação" ri�ogadas as. disposições
em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de

Jaraguá do Sul, aos 15 dlas do mês de junho de

1981.
'

'

'SIG'OLF, CHONiKE
Areteito Munlcipat:, em exercrclo " ',� ,

O prtesrente Decreto foi registrado e publicado'
neSlla Diretoria dlel ExpeicJ!inte, Educação' e 'Assis

tênci'a Social, aos 15 dias do mês de junho de,
1981.

;
�

ASTRIT K. SCHMAUCH
., .

Dlreto,ra
.',

.,

Correio Inforlaüvo' :

,

i' O�rt8Z Cil'l.ematográfico: DlÍas excelentes pelfculas e�tllo
em _cartaz no Cine Jaraguá. De 20 a 23 de ,JunhO, em todo�
�s horários de exibiçllo, o filme "CARAVANAS"� c;:om Anth!,.�.,
ny Quin, Jennifer O'Nell! e Christopher lee..� ,de.2:' a ;30,

o sucesso de. bilheteria -.'0 Jmpérlo dos Sentidos". I:lgo-- �

rosamen<te proibido para menor�s de 18 anos. .

,

CURSOS ÁREA TeXTIL: O Centro de Treinamel1to Têx- ,:
tÚ de-Brusque (LAfITE), do Senãl � Depar'f:amento Regio-_

nal de Santa Oatarina, promove cursos na- área têxtil. De

22 de Junho a 03 de Julho, com 80 horas de duraçllo, 0.

.éurso "Monito�a: de Costura Industrial", destinac;lo a �u- ,

pervisoras, monitoras de cQnfecç�el? e malhari81: De 06 ��'"
julho! a 14 de ·aQo81o - "Form�ção de Cronometristas ,para_

,

Cõnfecção", com 160 horas, piara candidatos com o 10 grau
-

completo e um ano de. experiênpia �"!_ confec�llo. � d� 29,
,

de julho a 14- de agosto,-
nÀperfelçoamento de SupervI:: �,., .

so�es de Con,fecçllo". 160 horas, para participantes ct>m ins

trução equivalente a 418:. série do 10 grau, ser contra-más-.

tre,' auxiliar ou exercer funçllo semelhante. Interessados po-,

derão se Insorever, gratuitamente, pelo telefone 55-0958 .

À ßEMANA NA HISTóRIA: Dia 21 - Dia do Intelectual

e Infcio do Inverno. Dia 24 - Ola Internlacion�. do leite.

,Dia Mundial dos Discos Voadores. Dia de São João e Dia

do �ráfJco . .Dia 25 - Dia do Trigo e Dia do Migrante. Dia,'
26 --'" Dia do Professor de EdudaçAo Frsica. Dia 27 - Dia

Nadonal do progresso'-
'

,,' -

·1
1mbarque na sofisticação .do Del,Rey

.

' Luxo, r�uiflte e economla. AÉ o Ford Dêl Rey, a nova,

, ,linha insuperável de carros de luxo da: Ford� lançados ao pú
blico nos 384 revendedores de todo o, Brasil, nas versões de
duas e quatro po·itas te com.'motor 1.6 � álcool ou a_gasoli
na.

,
I

Além do elevlatdo padltão de qualidadel Ford, beleza

de linhas, so,fisticação no acabamento e conforto interior, o

Ford Del' Re-y of.el'leoe um conjunto de equip:amentos inédirios

em
�

carros Á·acionais.
- ,

Vlenha conhecê..Jo. _ Dlepois, entre no luxo dlo Ford Dêl

Rei}' Ie saia no carro mais requLntado do Bras,il. A gente faci

fita.

: r' .. -

Mo,etti Jordan & Cia. Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Atletísmo e natação partícípam dos
jogos classificatórios

Os primeiros Jqgos Classi
'Iestórios começaram ontem,
dia 19 e vão até o dia 21 de
junho, em, JolrwiHe.. com as

modalidades de atletls'mo e

nataçAó, na tomada 'de Indi�
cesparil osXXII jogo.Aber
tos de Santa 'Cata�lna, em

Lages, de 16 à 25 de autu--
'bro. No dia 18, às 15 horas
'e ontem, no mesmo horário,
r.eallzaram-se GS oongressos
técnicos do atletismo e da
l'IatàçAo, na Casa dâ CUitura
As çompétlções de atletls:

'mo. tiveram Inrcio ',na manhA,
de sexta.-felra, no ,Estádio o
Irmpico do América Futebol
Clube., O professor José_Au-

" gusto CagUoni é, o 'técn:léó e,
o chefe da deleg�çAo Iara
guaense, formada' pél�s atle
ias Laércio Müller, Ivan!r, Rif
ta, Sérgio Alb�"to I Martim,
Waldir Glase, Herc(lio Her.
culano André, Alceu Ribeiro,

/

Paulino Silvério, GOl'Í1é1i8
Holzinger, Dóris Maria Rdr.':·
cht, �'arla EUzabeth Kubnick,
RÇ)semétl do Nascimento 'e'
Marllene Aparecida Wa�zho,
Segundo Caglionl, todos

bs atletas selecionados es

tão em con,dições de conse

_{JulI' Indlce par.a os Jogos A
bertos. e técnico adiantou
também a paitíclpaçAâ do Ii

tletlsm,' jaraguaens.e, nos

dias 27,e '28 deste mês. no
Troféu Brasll,,-no Estádio Cé
lio de Barrros (Maracanã), ne

Rio d� Janeiro. 'Duas atle
tas já tem ida assegurada
ao 'Troféu Brasil: Dóris Mal:ja
Ronchi no salto em altura e\
400m com barrelra e, Corné-
,lia H�lzlnger, nos 400m rasos,
e 400m com barreira.

'

'NATAÇAO
Nos Jogos Classificatói1ós,

em Jolnville, a natação jara- ,

guaense tida oomo uma das

melhores do E;stado, partici
pa da tomada de Indices, a
tletas seleeiónadas pelo téc

nlço
-

Ariovil!do .Xavler dos
Santos. O ,lo�l�a competi
Çao será junto. a pi�ci",a do,

.

Jolnvllle T�nis Clube. com a '

partlclpaçãe dos
, muntctplos

de Tlmbö, Blumenau, 'Braço,
do Norte, Pomeroda, Flaria
nópolis, JoIJ;lVille, $110 BenIto
do S ..H, Lages e Jaraguá do

Sul.
A segunda e Oltlma toma

da de ,Indlcés para o atle
tismo e nataçAo �erá'em 'FI�
rianópolis, nos dlaà'à, 4,.5 e

'6 de -setempro .

As modalidades lnscntae

pela CME de, J'8(raguá dq Sul"
não classificadas tornam par

.

te dos ciassif.icató�ió!!, de 04
-a 08 de agosto, em Criciú

ma, os modaliçl'ade de bocha
e, de 19 à 23 do mesmo mês

, em Campos Novos, o xadrez.

_.._ /
-,

q ,esport� amador prepara-se para os J'ASC'
\ \ .

A s$çl'@taria de Cultura;' Es
porte e 'Furismo, através de sua

CoolldenáçAo de Desportos, di

vulgoa todos os loq_ais para a

reallzaçAo dos Jogos Classifica�
'tórios, poil modÉlIidade aos XXII
Jogos

,

Abertos deste anq, na

cidade de Lages: Ao todo, 'par
tlciparAQ 69 munlcrpios, com

Inscdções Já confirmadas. No'
documento enviado a todos os

6rgjos de Imprensa do Estado,
a COO Inforl)1a o número de mu

nicrpios inscritos pór módalida
de$, " aql:!8les já classitlcados.
Nb atletismo, pOr exemplo" es�

tAo ir:lscritos 48 munlcrplos no

masculino e 23, no feminino. Só F-IoriaAópolis, BJumenau, Oaça-
existlrAo Jogos Classifioató.,ios dor, Indaial, Jàraguá dó Sul;
pa�a aquelas mOcjalidades, em Co,ncórdia� Joinvllle e,Gaspar;
'qu�xlstirem mals de 16 muni-

/

crplos Inscritos. Mesmo assim,
já estAo automatlca�ente clas
sificados aos Jogos os seis pri
meiros colocados nos JASC rea
lizados em Jaraguá do Sul �

ginástica oUmpIca masculbia -

'Itajal, Fíorianópolis, alumenáu"
'

Caçador, Joaçaba. Jaraguá do

Syl, Jolnvllle! Videira e São
Bento do Sul; glnúUca onmp�

, ellta a relaçAo '.9os muni�f- remlnlna r- itajar, Florianópolis,
plos já classiticados

-

nas mod� Blumenau,
'

Caçador, Joaçaba.
,I!dades em que hàverá Jogos ' J�raguá 'do Sul, 'JolnviÍle, SAo
Classl,fleatórlo_s e que Jaraguá

'

Bento- do Sul; 88ft08 ornameri
do Sul participa (ape� nossas tal. femlrÍfno - Timbó, Flarla
mOdalidades): bolA0· feminino � "nópolls" '-81umeriàu,

.

Càçador,
-

Lâges; -Timb'ó, 'Pomerod�, Itajar. Brusque, J)raguá do ,Sut,' Join-
"

'vllle e Crlclúma._
'

.

AAB'B e Jaril. classificados DO FS jlyeDiI
.

, . Nas modalidades em que. forO Campeonato Citad:ino x Urban,o, 1ph15 - .Mine's preciso os JogOsClassifleató'l:'los._'uvenJI da Liga Jaraguaen- 'x Arweg, 16h15 - Marcal!-
,"""" de F''''ebo,'1 ;�!e, S'ala-,o' para escolher os.16, já ,e,sUio"""" Ult. "-'.

.

to x J'lilrit8/, e às 17h15 - I' a
' ,

, tem na t""rde" 1�-M;e'I' sáb''a-
- ' , c assiflca os os seguintes múni�

... Uj1::I�U EmmJelOd'Q!eltfer X Gyrus.' 'êfpios: bolA0 masctlllnc> ._ l:a- .�,db faI penúltima rod'äda dà O Citadino Aldlulto teve gás, najal, Indaiel, Brusqu�' Ja-fase de ciassifi�ação;, 'com, dUBIS rodadás' na semana .raguá do Sul e Joinville; hande-A�cia'Ção Atlética San- que passou,' No dia nOVle:, bdl fen1fnlno __ Lages, Itajar,�oodo Bras'il e Grêmio Re- Rio Molha 1xO Jarita, Ur-- ,Flo'rlanópolis, FÚOdo'Su'I:.caça.crealtivo JarHa já çlassifi- �ano �x3 Malrcatto �e Cyrus dor, Brúsque e Jaraguá do Sut
-
cados pára o quadrangu- ',3x2 MI�es e, no' dila dbze, Na nataçAo .foram Inscritos nove'S/r final-, ,à I�pera anJenas """"""'''-fieira AABB 4 3I'" "'''IJ\�-.,

-

,

X
'. -mulllclplos no masculino é oitoda complem,en�ção da fa- Marlsolr Ernmend'oerfer no feminino: Tlmbó, Blumenau,� e d!o 'conhecirilentcr dos 1x3 anelthaupt e Urbano, Concórdia, Braço do Norte, Podemais flnan�ai$. Na ma- 2)(3 A�:.Até_esta roda'" merode"Florianópolis, Joinville,hhä de domIngo, ho Pavf- dia, a clasSiltlcaçao do cam- SGo Bento do Sut, Lages e Ja'Ihão rcfle�Espor1le's da Assa- peon�o apontava na I,ildle- r;aguá do Sul.

,ciação Recreativa -Weg� a rança aArweg com 11, Ur::
-

décima 'rodada teVie os se- bano 10, "Jarita 'I.e AABB-
guihites resultados: AABB com 9 pontos po'sitivos.

-

Ox1 Urbano, EmnieniCfloelr- Ontem à noite jogaram
- 1er 4x1 Rio Mo'lha,' Brei- Cyrus X JarilJa, AASB x
thaupt 4x4 Arwe,g oe Mari- Mar.!ilISlflto e Emmendoelrfer
sol Qx5� J'8/ritta. O jog'o en- X Mirll�. No próximo di'a
tne Mktes- e Marcatto, de:- 23, ,t!3'rça-feira, Jogam no
dlerminßJdlQ para às 7h30,. "Maria Kanzf.err Menegotti" _

não foi IreaU1!ado, ficando Br�lthaulp� X M�ri�of, Cy.::
ao encargo da JDD a die- ruS x Rio Molha e AABB x
terrninaçij() ou não (fie no- ÀrweiQ' e, no dia 26, se>ctá
va 'Jjartiida. Estes re;sl:J:tar ·feira, no "Artur Müller" -
dos deram a olassificação: 'Emrnendoerlé!r X Jarita,
AABB 15, Jar�ta 14, Urba-- Bl'Ielthlàitrpt J( Marcaltto e

. no e Emmendaelrfer 10. As Marlsol x Mlrtes.
-, id!uas últimas disputam, as

Vr8/Qâ.s r1estB!ntes com','·a Cy
rus (9) e Bl'lelithaup1J (8).
A panQ,J:lilma -rod/ad'a; ho;

je à lerde, prevê para às
'13h19 - ,Mari'slO,1 X Rio

, Molh� 14h15 - Bnelithaup�

Na próxima segunda-:
-faiira, a' Jun�a DisoipUnar
_Desportiva (JDD), reúOIE?'"
''''se. para a!preciar: vários'
casos e processos lem an-
damento.

.

" Funilaria .Járaguá Uda. I
,

, ,

, ci"has para todas ás flnall�cJes. Faça�n�s
uma

. v.lsita. Estamos em condfgaes de atendê-los'
eficientemente.

-

II

, Rua Felipe ,Scfimldt, 279 - Fóne 72-0448 _
Jaraguá do Sul-SC�

�

,

"
.

,

'A�aDdoDo de emprego
SoHcltamos' o comparêclmento !dO sr. OSEAS

,PeRE;JF�A DA SilVA, porfador �,C8t1elra'de llra
badho' 036788/0001"PE, dentro dá três dias a fim.

" i t, ,

de, se justlticar' o njo çàn\,p�!reclmento ao traba-
.

Ä���.�,esl:I��!"1I�P!o;'pom" justi�,�c:�u�a.,', '
' , "" ,

�ei·Úri!�0'.;��,\t98r;"·.'\··;�·:'.<, 7','

'-hj�gie:a,,:tr�PR,Ltd;�.>"'J
�" 7,

'i" .'S'l ';� ,) ?>1';'P-:_ "" .�r:�'::'. c�,,:. B;'1f:�·· ·\\'-':t".·

tima tomada de [ndlce,s, para as

:�:�id�es de nataçÀo e atle-

-\..",,_'_A_V_._�._a_I�_nD_:_,re....d_;o_r�_�e_1�_·,�_d_aJ_:_�:_g_�_:_:_;_r:_.�_I-_S_C-_.

..1_ / C�oàs!trutora 'S�rla .

CONSTR�O CIVIL, ENGENHARIA E
COM'IRCIO DE MATERIAL-, '.

DEI CONSTRUQAO�

, .

Os primeiros Jogos Classifi-

catórias, começam no próxilnó
dia 19 a vãõ até o dia 21 de ju
nho em JoinvHle, com as moda
Iidad8$ de atletismo e natação;·
na tomada de rndiçes. De 4 a 8

de agosto, em Criciúma, as m6-

dalldades de b_()cha' e basquete�
bol masculino. Oe' 13 a 16 de

"

,\
agosto, em Blumenau, o hande-

bol· masc�lino e feminino. _De

19- a 23 de agosto, em Campos
Novos,,:o flltebol de salAo

.

e o,
xadrez masculino. �e 25 a 29

'

de agosto, em Caçàdor, o volei
bol masculino ,e' feminino, o tê
nis de mesa masculino e o' bo
lA0 masculin·o. De à a 6 J; Se-

tembro, em r:lorianópolis, a úl-

'"A tarde, àbertura· ,do�
campeenató jlJVé,n�r' i

DuEllS partidas abrem na
tarde dleste sábado, dia 20,
o Oampeonato:' Reg,ional;

, categoria jUVrenll, - dia Liga
Jaragu'aen$9 de· Futebol,
com a partlolpação de ein

-

co equlpes fil,�adas: Juven,,:'
.tús, Baependí, Seleto, Aca
rar e Arweg. As . rodadas

. ser�o s�mpre· realizadas
nas 'tardes de .sábedo, dtJI-,

pias, 191 à primeira, neste

sá�J3Ido, reunir�no EStádio
"João MaroaJbtO" às'14ht
Baepen�i x Sßleto e, às 16
horas - Baeperidi x Aca
rar, l8SfIe último, retomendo .:

ao. fu'tlebol, alP'ÓS ter paraä
.zadb o seu d!3'pantam'ento
competente. Na roda:dla�
folga a lequiPl91 da Associa
ção Rle<:reativaWeg.

l..�
VEICULOS USADOS REVISADOS

Che,Vleitte Ma,rajó -,b-ranco ..::.•........... 1981
Senna JI L - lSiZul metálico ••...•..••••.... 1981
Oorcel II - brmlcO •.•... :; ..••.• ; • • • • • . . .. 1980
Coroei í-lL - beg,e metálico .•.

' 1979-
Corcel II L - branco. ; ..• '. � ..••....... : -.. 1979

,

Brasrná - marron � ••....•...••.....•... "-' 1978
VW 1300 - branco ..• n •• ; ••••••••••••••• 1979
VW 1'300 - branco ....•••...••.. ; . : 1978
Chévetlte -, azul ....••...•...•. ;.......... 1979,
F'OIrdF-4000 - bege, ...... : . . . . . . . . . . . . . .. 1979-

-

\

Moretti, Jordan & Cia: Ltda.

" In'ormalivo�
,

" .

'Moleque Travessl' .

o p,lantel jUVIenil dlo G,rêmio' Esportivo, Juven- ,

tue lestréial na tardIe deslile sábadÇ:) no ,pampeona
tQ Regional; ,categpr,ia júniors, da Liga Jaraguaen
sé de Futebol, enfl'leillfando ,IBI, repfleSlenJtaçãö

.

da
Soci'edade Id� Desportos Acarar, às 16 horas, no
Estádio Jo'ão Marcàtto� No meio da semana fo
r.am� Gonclurdos os Pl1e:pàra1livos para a estréi:a. O

. Departamento de Futebol, que dispensa atenção
toda espec,ial ao plantel, ,informa a' nomin:ata dos
tnsçri'bs para estei. campeonato· e a s!Ja respecti
va- comissão técnioa: Paulo Robe'rtlo Schmitz, Míl
ton Deretti, Izolmiro. A. Mabbla, Ni'lton- Pledri, Osi
mS/r Pinter, 'Geovani 'J. FOdi, Mário O � Wollan,
José Roble,rto Alves] Volnei C. ROdlrígues, Voine'i
M. Reneira, J,dsl Marcos, Maurfcio Volto'lini, Lauro
Weiss, Ivolnei LQmbardi, Marcos Á. Demarchi"
Gélson F. Emln!9!Ildoerfer, João C. . Salvador,

. Charles Vle-rc:h, José A. LeieIr, Valnr Klug,e e Fá
lJio V. Emmendoerfer. Direttor de F01Iebo'Í - Rau�
V. Rodrigues, Supielrvisor - Cláudio Olil'lgelr Vi.ei
ra, Treinialclbr - fvanir Lombardi,

-

Massagista -
Adolar Manelttl,' Dil'lett:or Médicé - Dr. Etizaldo
I.:eutprecht'é Roupeiro --- 'Wilson Zaplella •.

CAMPEONATO ESTADUAL - O presidente
Antônio J. Gonçalves I

recebleu idla Fed'eração Ca
tarinense de Fu1Iebol, circular de convoçação para
reunião' no' próximo, dia 26, às 19 horas, nlal sede
da FCF, onde serão traltadbs assuntos referentes
ao Campeonato Jl:Jnlors 1981, do qual o Juvenlus
'partlicipará. Como clube integl'18lnte da divisão de
profissionais, é obrigat6ril81 ii participação dó "Mo
Iieque Travessou, no Estadual JUVle:nil.

FUTEBOL surco .- Até 30 de junho deverão
ser confirmadas a� inscrições das equli:p!eSI intelres
sald8!s em participar do Tomeio de Futebol surÇo,
que será nealizado·no' próximo mês. Inscrições"
podem ser feita$ na redação Idleste,jornal, com o

- editor die ,e'spolrtes, Flávio, Jo·sé ou, .

no JEC OU
Ro' apsc s�bado'sJ ,0001:'0 d1inerror Raul Rodriguíeis.
Aquel� que, receberam atrcio deMem confirmar
tàmQém até o d'ia 30.

(. ,

João Eissler & Cia Ltda.

COLORIDO'
I

., CHEVROL'ET
',nscreva-sei

.

gratuitamente ,e co�corra a�'

UM CARAVAN COMODORO

UM. -QHE'VETJE MATH, SL

,ei
"

El,mendöder CO'I. dé Veículos Llda�, �

.

"

'rundado em 1Q de mllio d&t 1.919
CGCMF N.o 84.438.59110001-34

,

DIrIIor:

Eugênio Victor Séhm1Sckel
CqIaborado,. .,

�,
�

,
#

Flávio Jpsé B�gnago, I Yvonne �Içe . Schml5ckel Gonçalv
Jaime Blallk. Prpf. Paulo Morettl. Silveira JOnlor, Rudolf Hira
feld, José Castilho PintO; Dr. Joeé Alberto Barboea.

Redaçlc», AdmI....tIo • PublIcIdade:
Av. M�I. _�eod.__d,1l Fonseca, 130 - fooe (0473) 72.-0091 - C.P. )

89250 - JarsguA do Sul - SC•.
CÓntpoe19lO. ·1mPr-ao • Clrculaçlo:

.

Sociedade Gráfica Avenida Uds. � Jaraguã do' Sul - sc..

ASSinatura anual: Jaraguá do Sul e regllo • � .' Cr$ 80!0,
Assinatura Semestral ••••••••••.•. � •• • • . • .. Cr$ ,4!io,
Ou.tras cidades .; ••••••.•••••.•••. '. • . • • . •• Cr$ 1.000,
EXemptar awlso, .. _. • .. .. • • .. • .. • • • . • .. • •• Cr$
NOmero atrasado ••••• : ••• ' .•••.•.• '.•• , .••. ,Cr$,

-

1 '.'

E8t. Jornal • Se �blllza por ,arIIgÓe , ...}"adoll •
'

devolVe origina'"
-

Cuide' dCl,sua sáúdé
Faça tratamentos com medicamentos'

.
.

n.rurals:
..

E A FONTE DA $AODE PERFEITA'e NA,
,

-
,

FlÍrmAcla' Ho_eopAtlc.
'. ".r-auA. '

'

de Jalm'e Baechtold Corr-êa, naPraçada Prß.
feitura Municipal, atendendo das 7h30min às '1211
e das 13h30mln às 19h. Aos sáb_ados; d.as 7hSO
,min às 1�tl30min.

--��----�-----------------R

Jardim -São ,Luiz
em fa';'tinal de exeCução Aguardem, para 'I;;reve

�otes com toda � infra-estrutura completa.

Em,preendimenlos ' -llobiliári'8s::-
4 ,_MarcaDo Ltda�

Av. Mal. 'Deodoro,.1.179 -�fone: 72.:0106
, J;ARAGUA DO SUL -.SC -

'-Terraplenagem ·Vargas.

-- d. lido .Domlngo. Vargas - .

-SERVIÇOS- COM RETROESCAVADEIRAS, -

"

E TRATORES DE ESTEIRAS
�E-

Tubos Santa Helena
TUBOS E-ARTEFATOS.DE CONCRETO

EM GE�L, ,.'
F\ua Jolnvllle. 1018 - Fone: 72-1101

JARAGUA DO SUL -:�, Santa Catarina

,

CARJlQÇAJIIAS He

-

. f
., .Hornburg:; > laQústria: de:-;. �

-Carroçarias' '.Blindadas Ltda.
CARR()ÇARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS I
MOVEIS.

Av. Mal. DeodQro. 1.479.- Telefone: 72-014,4
JARAGUA 00 SUL. -- S.C.

,

/
j

"

,)

Bua JOAo PI'CoIII. 94 ., ·Edlt. C$rlos Spézja I

Telefone: 72-0214

,J�RAGOA 00 SUL STA. OATARINA ,

Viação -Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

'- I�TERURBANO, BCURSOIS.
..

A �'Canarlnho" preocupa-se com a sua, to
co�oçAo. Góloéando à dlsposrçAo modémr�l

.

mos Onlbus. com pessoal especl(illfzadQ" possl-'
bllltando uma viagem tranqQlla, rápida

_

e segura.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Estado 'ijÀ 'Santa Catarina:
Prefei�ra Municlpa..

,
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DECRETO N.O 683/81

"su'plem:�nta e anuta :dotaçóes do. orça-:
rnento vlgielnte".

'

,

SIGOLF SCHONKE, Anefeife Municipal de
Jaragl,lá do Sul, Estado de Santa 'Catari
n�, 'no �so e exerclcto de suas atribui
çoes, corn.base na Llei Municipal N° .•..
817/81, de 09 die jUlilho die 1981;' "

DECRET,A.- ,

,

ART. 10 - Fica IBIbet;'to um crédlto suph3men-'
tar n� valor de Cr$· 20.090.000,00 (Vinte m-iÍhÕles oe
cru�elfos�, p�r�' "neforço dos progl'1�màs e verbas
abaiXO dlscrlmlnados, constantes do- Orçamento'
vigeilltEll, a saber:

.

-,

ANEXO I, QUADRO. À
0403 ...... DIVISÃO OE' ASSISt�NCIÀ SOCIAL
0403.1��54282.023 - Manutenção '

das atividades da Divisão de Assis-
tência Social ....• "... ..•. • Cr$ 500.000,00

0501 - DIVISA0 DE
.,.

·
.

CONTABILIDADE
'

0501.99999992.030 - Rreserva Or-
·

çamentál'1ia ...• .... .•.. ..: Cr$ 5.500.00Q,00

.0601 - DIVISÃ ODE OBRAs
'

· 0601.1�76447L007 -- Ampliação e
, melhoramen1ios Ido sistema dElJ abas-
tecimento púbJ,ico IClMgua ••• : 'Cr$ 3.0'00.000,00.

0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS
.

DE ROOAGEM
.

0602.16885341 ;017 • ...::.... Restauração
e melhcmlm.ento de rodovias . Cr$ 2.500.QOO,00

q6.03 - DIV4SAO _DE. SERViÇOS
"�'o

• • URBAt\lOS
'
.• :

. ,
.

0663:106gs�5�A38.�- �Manut�A,ção
, dO,s servl'ços' urbanos de ,uillilird!a-
de públ'tca '..•.... '.: '.... • '. Cr$ 4.00�.OOO,00

·

0603.1691575.2.04°.
'

� 'Manutenção
dos selrylCQs l'1ell.a'tivos a vilaJs' ,.

'I)" 'á'
-

'

i

I'
ut:: an s ,

•.• , .•••

,

•.••• • '.' ••;Cr$. ·4,500.()()O,00
. T. Ç> T A; t... Cr$ 2Q.000.OOO,OO

.

ANÊXO II. '__; QUADRO A
0403 _;_ DIVISÃO DÉ ASSIST�N.-

,
.

,
CIA SOCIÂL .

0403;13754282;(}·23--··!r.1:3:.2�u-·'·_"'·'· - .,.�' .. -� ,.�

tros serviç()s e .,�,ncargos ...

'

..

'

Cr$, 500.oo0,ÓO
··:r ....

'

0501 ,,_ DIVISÃO DE
. CONTABILIDADE . ,

0501.99999992.030 � 9.0'.0.0 ....... Re-
servar de Contin!l)êncil;l .:.'., .'. Cr$ 5.500.000,00

" t

0601 ...:::.. DIVISA0 0& OBRAS
.

0601.1'3764471.007 - 4.1.1.0' - ,

, Obras e Instalaçõés • ,; .. '. '. .. Cr$
, �

-, �I"
•

OSO? �'DIV!SÃO OE ESTRADAS
DE .RODAGEM

'

0602.16885341.Ó17 ......: 4.1.1.0
Obras lê ,Instalações .... .. < Cr$

0603 -.:., DIVlsÄb Ôl: 'SERVIÇOS
URBANOS

OSg3.1�05752.038 ';':_.: 3�1.2.0 � Ma
trertal die cO,n�u,no':..::.

-

.... Cr$
Oß03.l0605752J)�a,� 3..1 ,3.2 � Qu-

·

tros serviiços e enclaJrgo's .. Cr$
0603.16915752.040 - 3.1.2.0 - Ma
ter:ial de 'consumo . '. .. • •. : Cr�f
0603.16915752.040 .- 3.1.3.2 - Ou
tros servi�os e, ;�nP.a!9os .. • .Cr$

'" ••. -

.', t \ .

. T O,T IA L Cr$

3.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00
20.000.000,00

"

��T� 2° � J\s !diespesas dlelCOIrr�nl!'es do artigo
ä:n1erlor, carre!rão. por ,conta da ianulação parõial
�s programas e velrbas abaixo discrimiri,áiefbs,
cQnstanites do orçamento .vigen1;e� a saber: "

,

, ANEXO I - QUADRO' A
0601 � OIVISÃO 'DE' OBRAs'

,.

60��6�8?311..�10, -:-, Pavimentaçãodovlas • "0: .,,,,.. ••.• • 01'$ 20.0ÓO�OoO,QO

ÀNexO II ��QUAD'RO ti
1 - DIVISÃO DE 'OBRAS .

0601.16885311.01.0 -, 4.1.1.0
Ooras e Instialações "" •.. ,:, Cr$' 20.000.000,00

,
. ART. 30 -:- Est«;1l Decl'1eto entrará em vigor na

data de sua' piJbllcàção, revogadas as disposições
_·"'"" ..""em contrário.

.

,

PALACIO DA PREFEI;f1a fi.. MUNICIPAL de Ja
uá d� $ul, a9�)1 dias çI� mês i�ßI hmho dê

.. SIGOLF SCHONKE 1-1 ,:

�ref,Eli!!o �Y,r:ticipAI�
,

.. ,.,
e-for,

" �l�{., � 'f

.. ,'� ,��rc .CI� .', �.,,,� ,; r .... ��

O ..p,resente Ó�e.1ío fej,.teg.lstrado a p(JbIiC�
n�� Din�to�ia de Expedi1ente, Ed,ucaçã&,-e As

. �� �I�,! \aH�,11. ß� ,do mês de junho <ie
'. ..�. '. -:' .� ,:," I�! f'"". f'

"

,

�
{l,

•

• ,'t
-

v... 'J,; '"

- Oswaldo Duarte, agente Chefe da Estação Ferroviá-
.

ria da RVPSC, em União da Vitória, Paraná e sua esposa

Lydia Wulff Duarte, festejavâm o vigésimo quinto ano de

feliz consórcio. O casal de prata anteriorm�nte residia no

vizinho municfpio de Cd r-upã" onde OswaJdo era o Chefe da

Estaçãó. As felicitações eram dirigidas ao .casal e seus fi�

lhos, dentre eles o sr. OsÍn�r Duarte, casado com IIse Mey.
etuslmente- residi'odo em Jolnville. '

CONFIRA A HISTÔRIA� ..

Bario de ltapocu

••• HÁ 30 ANOS
. _:. Falecia rio- dia, 12 de junho, com a idade de 65 anos,

o �r. Emerich Ruysam, viúvo da sra. Mária ..Eichinger RW
sam, natural da Htmgria, deixando os seguintes filmos: Etel-'
ca, casada com Eugênio Woif; Matllias, casado com Adele'

Jàcobsen; Paulo, casado com Ao'ita SoareS; Elis'abeth, casa- '

.da com Lourenço Gressinger; Antonió, casado com Mari�,
Weseie; Carolina, casada com Engelbert Freiberger; Cecilia,
casada com Álvar.o das Santos; Er.na, casada com Avelino

Raymundo e Rudblfo e Emerich, solteiros.

_; Nereu Ramos, Interventor Federal no Estad� da San
ta Catarina,' em janeiro-e março de 1938, assinava os De

cretos-Leis n.o 48 e 73, legisl,àndo sobre mercadorias em

barcadas em 'caminhões, de empresas- de transportes '�bri
gando a emíssão de despacho pelas firmas. embarcadoras

�I:I' seus despachentes e ado,tava .modelos de':glllia� de ,ex-

� " portação, ma1:éria· que era republicada através de.edital, pa-.
'ra'oonhesimento dos interessados, em 12 de junho de 195'1,
pelo Fiscal da Fazenda - Eduardo Virmond..

- O Cida,d.,ão, Er,icQ 610sfeld, Juiz' d� Paz em e�ercrcio
do cargo de Juiz de Direito da Comarca' de Jaraguá dó Su'l
expedia edital, tornan<}o público que fr!iKlerico' Neuman�:'

.. natur�1 da RÚssi.s, nascido na cidade de Andreufka, resid�n
te em Corupá desejava renunciar a sua'naçionalidad� de

origemi a filJl de obter a ci�adania: brasilei'ra, por meíQ' p�
título deolarat_ório, de conformidade com a Lei n.o 8113, �e •

.18.09.1949.
.. ,,-

. ,. !iA 25 ANOS .

,- O major/ faulo.Vrtor, o capitão Lam�i�ão e o &a�gen-
to Guenther, implic81:los no episódio de Jacaréacangá. e q�e:
a,cabavam d�, se� ben�ficiÍldos pelo projeto de �nisti�. ��l:" .

. gressavam '80 RIO de Janeiro procedente da eoIrvla" 90de
se encQJ1,t(av8jTÍ IllfugiadQs, yiaj-ando 6m �vi,ãp 'da . Cru��ra

"

..

do Sul e. desciam nO.ae�oPQtlo Santos Du,oo"t. .. �. �-� .;
_'. :�.�",..: .

� s'
(

':'rf... ; �-- .•

- J. An'driide faZIa ai p6gina esportiva do "Cor.reio, do .

Povo". 61e contava a vitória do Baependi, fre�te ao' Acarái
" >

por 3x1, quanqo da pass�em do :'Oia do FutebOl;;, j;g�
realizado no. campo da, rua Abdon Batista. A seguir ,CP,�IJ"

, ta a delrota.do América F.e. de ,JoitilVilie que clJiu ern'�Ja�r!,�
.5 Laguá. per,ante ,�, BllepeJJdj., . .p.or 1xO. promet�do ,c0l'lside-,
rações oa .se�lla seguinte.. A equipe )8ragoaense fitra\.f9tr.
mada .dos liegurntes: GauJkt', Piazera e Jorge; Tarant��'Ä
mericano,'e Schwerdtner; Guklo, Nutzi '(4iÇO), ."'élt;lot ,(Qhadé-
co), Hamiolton e Turfbio.. '

'.
, .' .' ..

�
.

'.,' ��.' .... \ • �.I .::':'I:"�
'. ; ..

' '<, .' .•... ,' :'

...,... O prefeitÇ):.Waldemar. Grubba sancionava a Lei n';O

.11, de.23 de ma,io de 1�56, .com· o artigo primeiro tendo,.a

segui�te redação:. "Art. 1: ...... Fic.a .conc�ido· um ajutórlo �o .

sr. Ant�nio, �edrottl, na Importânci'a de Cr$ 200,00 (du

zen�qll cruzeiros) ..

menllals, enquanto vive!:".

- A velha Matri,z, na ,çolina, estava .com.-. seus ·dias

,contados, pols, decldlra-se pela Sua demolição. Artur Mül- ..

.ler assinava artigo, inti.tuladd: 'DESPEDIE>A DA MATRIZ,
Lembrava o artigo a administração da antiga Matriz peío Pe.

,

F�ancken até as di�. de Padre Orlando, Jembrando ainda

outros vigár,iosl nas pessoas 'de Hen,rique· MoéU�r, Rock�.
mann,

,

Remaolo, ,6JIberto Jacobs e João §ltolte, espeCialrri�D
te este último q'ue ,reformou a ,pri!TIitiya construção, amplian
do-a" esboçando a belfssima, pintura feita pejo. artista do

p'incel MorkWardt: No seu' tempo, Stolte mudQu a· padreei�
ra, que <;!e Santa Emflia .pa,ssava para São Sebastião .. Aos

.

pés d� entijo Igr�ja enco�tta-se a imponente 'Igreja Matriz'
do,s di� de hoje.'

'

,
.

,

.... , HÁ 10 ANOS ,

� �No di.a 8 do 'çorrente . o estimado casal
. Henrique

(Maria SChmidt) Jacobi; có�emorava as ,bodas de prata ..
Para assinraAar o evento, recebeu, parentes' e {lmigos- para
uma sucule,nta churrascada, que marcou época.\

.

fienrique' _

Jacobi entã� era competente fisoal da prefeitura e ex-expe-'

dic'ion�rio. A reunião feStivli' éstiveram o Prefeito Hans Ger

hard Mayer, o Vice Eugênio Victor Sohml.lckel, 'sendo b- ca-
, sal especialmen.te ,abraçado pelos filhos Adillberto, '(Älzira
BubIi!?) Jacobi e Rudiberto Jacobi.

- O prof. Paulo Moretti escrevia sobre a 1.a Fiel Ja

�agu-aense' é ii inij)ortân:cI'B 'da leitura, finaliz'ando co� a se

guinte recomendação: "Leianios, prois, com proveito, mas

não leiamo� tudo, numa indigesta sabedoria Nvreséa, apren
dendo com �Ibalat a "arte de" ler" e com Schopanhauer 'EI

'.'arte de não ler", ,situando ambas' na súa:e>Çtra concepçfjo
e na s,ua e�evada nfOSOfià" 'discemindo, entre ambos a prô-
funda sabedoria qUe encerram". "

' .

)

- O Clube de Xadrez de Jaraguá tinha' nove;> êampeão.
Com a participaçãa de 10 concorren.teS, sagrava-se c.am- .

peão ;0 j:ovem enxadrista Edison.Marques;- de 17 anos, estú�
daAte do. 2.� ano colegial do Ginásio São Luíz,: filho do ca:
sal João V. Marques ê ,Aurora Marques. de nossa socieda

de. Em segundo lugar classificava-se o Sr. Aldo Prada, co
mo vice-campeão,.

ESTA COLUNA •.P.�1;ROCINADA POR

JD��Jtp�t �IQ_I�aJ ..J_rauoá..�[I, :'
� '" ,- • , I

• .�

.

Proeâpe participa Iicionariamente
�m . empresa) jaraguaense

Reumdo no gabil1lelte Idb" dia indú$tria Cle:râmrica de
secretário Ivan Booato, da lajotas ooloniais em Cri-

ca,racterfsticas interurbanas, pos

F"""'e,nda,
"

qu'e presl"d'e O
. , SI'

sibilitando ao usuário da bi�i-
� ciuma; elrp IBin Assessoria

,ConSl9llho die Adlministra- e Plan:ejlamenlto" de ar$' 50
,cleta viajar. "Para q,llalquer parte

ção, e Procape, I8iprovol,l rrti.lhões; para lmplan�ação
do País através desse modo.,de

�oliciltlaçõeS de diversas. de onidadie indluSJtrial'para
transporte.

. empllssas carfJ8Irinenses no fabricaçãO dlet bl1elu lem Jo-

que se refene a partic,i,pa- inviÚe(; e Duas Rodas Agro
ção ,aci,oná"ia p�ra impl'an- Industrial S.A.; nó vaior � ,------------
tação e pana expansão' e a

.

Cr$'68 milhões, - para im,.

prorrogação de pll8fZOS pa" plantação' dá 'uni.�ade' ih-
ra contratação de parl:ici- dustrial de$tinada a fabri-

pação acionária. cação de resil;las comesti-
Foi apr;ciVaidla a· partici- veis, e Bq for�imenifo die\ I

pação acionária, piara im- matéria-prima pata fábri-

planillação, das . ellJrPresas cas de goma -de mascar,
Cerâmica mfnei S.Ã. - Oe�- em Jaraguá do Sul.

'

·di,sa, no valor die, Cr$ 194 parti'cipaçã� �cioná�ia Na m,esmlaJ reumao to--
milhQeis, que pretende ins- p�ra 19Q(�,sao mdusltr.la! "ram a:provadas as ·prorro.
talar indÚlsltlr,ia die C!elrâmica fOI conÇfeclilçll� à� �mpr�s gaçÕi6{S de prai:ós, � 60
para fiaoricaçã-o der 11ellhas Inepla,sa-loIld�stnl\a, Inelkot·. ditas oada uma, !para çon� (

em Tubarão;, OerâmPc� ter �e PI�ICQS S.A., ,cIS· �ratação die piaJrticipação .a�

Metropol S.A., de Cr:$ 250 Flonanópohs, no valor de otan.ár�a, às j91mpnesaS. Me
milhões, para mODlagem

r---��.;;.;...;.;.:;;.�;;.:.;,------n
talúrgica Schultz, re Com-

'.

�

, M é d i C O
,panlilià Indu$tlrial H. Car.-

. ,:', .. � ..DR:N�LS.ON'ElCHSTAEDT "

, los Schneild1er" ambas:cte
. _

,Joinville.
Com�� de iris anos no HoepItaI dqe

-

Ser-

vklqres. d() Rio de Ja.....RJ}.
.

•

. �i,- . 1 _
'

•

,

"qO!�s·. �e çab:eça, tóh:tur�, sinusites, gripes; 'tarlngl\es,
amlgqalltes, doenças da garganta, preblemas de ,mal. hAllt(),
alte�a,ç6eS.da VÖZ; p!oblêmas da fala,' 'ob�ruÇlo"'�sal, a

.Iergla;. problemas funcionais .e de estétioa (I() nariz; dores
de ouvido" probl8!'JI� de audição, ,suFde;1! . (também Mende

out�as doenças). .

'

•. '. I . .'
.

. .... I

-
. AP-�LHJ\9EM MÇlDERt'JA, IMPORTAPA, PARA REALI

ZAÇÃO DE EXAMES' ESPECIALlL;ADOS • �M JliDUTOS' E
CR1ÀNCAS'. .", ";H", �j , '.

.'.

,

.

'.'
__ TRATAMf!NTd ·Ct.ft4ICO E clÂtiÀGiA _

i

.

.. �. _

. _ .. �. �,_ .
.

� r ... -r-. :

, "flo;_@rio - dà.?:�" às, 12 e ;d:as f5íí30 à� 19 horaS·
Enqereço: 90nsultórQ e ,Residênci� - .Rua Domingó$ da.No-
va, 252:,� ,Forie' 72-0595 � Jar?guá do'Sul-SC.

. , .

. _ ",_ �_�.,__ . :,. Z ',':r,

João Bertoli

Malha 'cicloviá-'
'-".tUI )te S'anta

'.

Catarina tem
.menos .detü km,. Alvaro

A soci�e jaraguaense e; d,e rriodo-especial, a de Ne-
.

reu Ramos, ficou pro�ndamente. c�ternada 'com o súbito

falecim.ento de Álvaro João Bertoli, ocorrido às 14."oras do.

dla 13 de junho de 1981, quando contava 70 anos e meses

de- idade.
Álvaro Joio Bertoli, nasceu em Jaraguá, na; região co

nheclda por Água Verde, aos 15 de dezembro de 1910, fi

lho de João Baptista Bertoll e Elizabeth Maes sertou,

Desde cedo mostrava pendores para o exerclclo da ati

,,:,idade mercantil. Iniciou as suas 'ativídadês, na flllal de íze

bel, no então distrito de Hansa-Humboldt, hoje Oorupá, da

firma do Coronel Bernardo' Grubba. Mais tarde passôl:J a o

cupar a g�rência da firm81 -de Wilhelm Weege, na· Barra do

Rio Cerro. Posteriormente illiciou o seu comércio próprio
na enfão, localdade de Retorcida, hoje N�reu Ramos, Ique
exerceu até bem pouco, quando' de 'sua aposentadQria,.

Profundamente religioso, contrlbuíu com' seu esforeo,

entuslasmo e dedicação na construção dá Igreja Nossa 'Se

nhora do Rosário; que serviu como um dos presidentes co- '

munais. lian:tbém preocupcu-se com os próblemas da, edu

cação da juventude, presidindo ar em Ne�eu Ramos os des-
o

\
- ',.

• 1

tines da entidade do 'G!Upo Escolat<, hoje Escola Básica

Euclides da Cunha.,
-,

. Como democrata-e homem ';que se sentla obrigado a se

interessar pelos problemas da comunidaGle em que vivia,

foi candidato, à, Câmara Municipal de Yereadores de Jara

guá do- Sul, r�cebendo os sufrágios de seus admiradores,
.

Mas foi como'esposo dedicado e pai bondoso que se

realizou inteiramente, à ponto de' aconselhar. aos casais

mais jovens de com.o se comportar.nó casamento s' para

fazer durar para sempre a união.mátrimon-ilarl.. .

I

Coincidência ou não, Álvaro era devoto d�, São_José e

o seu passamento deu-se no dja consagracIQ ra �anto ..AntO

nio�
Lembramos ao acaso de algumas passagens na. vida do.

ilustre pranteado:. Qual1do da administração ,�ayer-Schml.l
cke ele entusiasrnou�se com os, trabalhos de .niveljimEmto e

aceS!.sos (lo recém críadc{ quadro urbano cpm a rOdovi'a q�é
hoje já está quase tptalmen,te ;asfaltada. A co��ru9ão da

pracinha, '80 lado ,da Esplção Férrea. A tudO acom_panl;lava
com o maior interesse.

" ,.-.

Quando
..chegou a vez de oonstruir o acesso da Tere�i

n!:la, precis�u-s� �ón�t'ruir;' umá ponte de ooncreto. H'ans
Mayer'entrava em Ii�nça EI cabJa ao Vice a continuidade

dos trabaihos. É, invariavelmente; quando ali comparecia o

"BuerQêrm.iisteÍ''' �râ inspecionar, peia manhA; aU já >-esm- '

. V? Á:lv�ro JoÃo' Bertoli, acómpanhando os pasSos das ope-

rãrlos.
.,.

'

,:�'; ,..,.:; . i-', •

Entus.ia�mava-se p�s coisas que melhorayam a vida de
sua comu�,idade, Como a ponte recentememe inaugurada
sobre o Rio, Itapocu·...:. e Pont(:)- Alberto Bauer -, um gigan
te de concreto que yal modificar a .feiçlo d�ssa parte do

quadro, urbano ded jaraguá
.

do Sul,. Ao. seu médico confi�

de'nciava'"de .qúe queflà '8 ilêcessäHâ 'áità para poder acom
panhar ás cerimOn.ias da in'augur,!:1ção.' Jogara com. o ','ale

mão". (refàr;à-�e ãõ'pfef'9itõ agora licenciado) umas cerie

jas para ser�m bebidas' na ocasião.
"

. I

..
O destino, nas. suas insondAveis razões, não concedeu

.

ao Álvaro essa gratifiOâri,�e' aleg:rla de. ver a In'augl:Jraçâ(i)'"de
sua sonhâda ponte:

. �

." .

Do 'seu casãmento teve os seguintes filhos: Terezinlla,

casada com o dr. RehíôAdo Mu�ara; Altino, casado oom Lau

rita Marschall Bertoli; Odila, casadã c'om Aristides- Ád�jar
Morettl e Celso Mário, casädo com T8re� Werner;
I Nove netos enfertam 'a; geração mals' nOVoa' da famllia

r B�rtO'Ii.
. - -,

.

, ./
..

Às 1'5 horas de' domingo passado realizou-se Missa de

corpo presentá, sendo sepultado· l1'a necrópole local, com

gránde acompanhamento. ,

"Correio do 'Povo", apresenta à dona Justina, seus fi

lhos e demais fàmi!iares, !!S expressões de seu· mais ,senti-
do pezar.'

, . �

I

A implantação de . clclovia!)l .

em Santà Catarina começou .em
.' ,

1975, paralelamente à constru-

ção da POllt.O Colombo Machado'

SaUes, na Oapital. Há uma pas
sarela . exclusiva para pedestres
e bicicletas na parte inferior da'

estrutura, protegida das lnternpé
�ies· ,pelas passarela� de prote-."
ção das pistas de rolamento. Em

. J0inville· há duas ciclovias� uma

liga a FURJ ao Distrito lndus

trial, .com dois qullôrnetros de

extensão. Outra estA .sendo·
.construlda corri recursos do Es

tado, Prefeitura e � EB'TU. 'na lo

calidade de Iririú, passando so

bre a Ponte do Trabalhador,

onde Já há pista especiaL A

mais extensa ciclOvi'à d'o !:stadó
estä na Capital: tem 5,5 quUO:

, metros e liga a Avenida Rubens,

de Arruda 'Ramos à Universlda-
, de Federal :e1e Santa Catarina.
Ela é paralela à Vià de Contor

no Norte. As três obras. unidas,

nlo atingem a 10 quilOmet,ros.·

, Âtravés de convênio assina'"
,

do no �no passada com a GEI

, 'POT'cbnieçou-se outro.s estudos,'
ipara implantÍilçáo de uma ciclo

\ti'a ria área central da cidade de'
.' J�inville e nas cidades de Brus-

q;Il�,': Criciúma e Jaragl:lá' do
,

Sul. Os estudOS não. estão con

clurdos, aind.a: O que Se plane
, \.

ã
j�:,Et inipl��aT urna, composlç ,o
".de,oiclovias que permitam; por
·

exímlpl�, no caso 'de Joi.nville.·

qué I\) operário sai� de sua ca�

.

,. "sã. .,Vã, atê, sua: t�bri.c�,��a�alhar
e volle' .para ;casa .delliocandc)..s�
unicamente de bic,iclet�.
1

,�� �,. �I ;;.:,..:' .�.!.,.,
-

�

No érásll existemce�ca de 15
'

ciclovias; o que corresponde a
·

200 qull6metros. As mais ,im:'

portantes " sã� as de Curitiba,

Cámpo Bom (RS). ,Camaçari

(BÄ') 'a- Brásma.'HA llilameros

projetos em' andamento.
Ä" posição do Brasil, entretan�

to, é incamparável em relaçAo à

países, europeus, principalmen
te. A Alemanha tem hoje 1'5 mil,

,
800 km de ciclovias, o que .cor-

.

· responde a 10% 'da tede ro�o
-viãria. daquele Pais que tem 6

mil quilOmetros de pistas e fal

)<as, exclusivas pàra ciclistas na

área url:làna.

1 Porém, a bicicleta l8ilvez te-'

nha recebido sua maior valori.- .

, ,- .

. I

Z!l9ãO na Holanda. já que des-
·

de 1928, as 8iutoridades �ficiais
condicionam por lei a execuçãe

de projet�s rodoviários se estes

-prevêem. a construção de pistas

Rara bi.cicletás. Por isso é que

a maior parte d,as pistas exclu�,
·

sivas da Holanda (8 mil km) tem

Cr$ 3 mi�hÕleis 'Ie! 50 mil; ,

Wa�tec S.A., � Blul1l\6'nau,
diS: 55 milhões;' ·Ca:rrocerias

, ." .' �

Nilellson S.A.' Joi,nville, de

60· milhÕletSl; Ie' hnpl,ac 5.A.,
de Biguaçu, de Cr$ 27 m,i�

,Ihões.
',.

.

.•• . ,:.:F.A9A U,A :
.' AS$INA"AJRA

'DÓ '''CORREiO .

DO 'POVo''''
'.

.

'.Cr$ 8Go,00 \ /
,

,

,... t! (

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A-g-e-n-d-a

"

Está em ,pleno desenvolvimento a campanha de qu�lI"
ficação eleitoral de' novos eleitores em' Jaraguá do Sul,
encetada pelo Juiz Eleito·�a:1 da 17a. Zona, em colabólraçAo
com a P�efeitura Mun'icipal. Vai até ,o final de julho com

atendimento no Cartório Eleitoral de segunda �'sexta-feira
das 9 às 12h e das 14 às 18h ,e, à· noite, das 18h30min à�
21h e, aos sábados, das 8h30min às 11h30mln. As despesas
com fotog�afias são pagas pela Prefeitura, devendo no ato
os interessados 'àpresentar certidão de nascimento ou ca

samento" carteira de h:Íentidade ou certificado de reservis-
ta (para tltUlos novos), ou, apenas o trtul� anlteriof, no caso I

de transferência. '

'

L E I N° 8;18181 ,

(.
, Denomina: IdJS "ALBERTO BAUER", a pon
te de conc,reto sobrei o Rio Ita,pocu, s:ilt1ua
da na localidade die Nereu Ramos..

, SIGOLF SCHONKE, Rnefe.ito Mun.i:oipal' em
elXerccio, dei Jaraguá idlO Sul; EstadO' dei Santa Ca
tiarina, no uso e exercfcio de SUaiS atribuições:

Faço 'sabeIr a 1t00dos OS! habi1la,nteS dIestel
Municfpio, que a Câmara Idle! Vereadores aprovou
e eu sanciono a seguinte Uei:

ARTIGO 1°,_, Fica denomin;:tdaJ, J'ALBER-
TO 6AUJ::R", a ponte de concreto sObt1eJ o Rio 11Ia-

I
pocu, situada na localidade die NereiU Ramos.

,

. ARTIGO 20 _,., Esta, Lei entrará 'em vigor na
. data idle su� publica:ção, revogadas as disposições

, �m contrário.
PALÁCIO DA: PREFEITURA MUNICIPAL,

, de Jaraguá do Sul, aos 16 dias do mês de' junllO
die 1981.

.

\ SIGOLF SCHONiKE
Prefeito Munioipal,'
em exercfcio

'

.

A preSeinte l.JE1!i foI -l'Iegistradia Ie publicada
,
nelSta Diretoria de Expediente, Edlucação e Assis
tência: Social, aos 16 dias do mês dl9l junho' de

, 1981.
ASTRIT :K.�SCHMAUCH
Dir1etora

Aos leitores e assiilaötes
I

Para que! a circuláçã� deste jornal sej� IregU
larlzada - levitando seguidas<& córistãn1feS neela
maç6els - de laJSslnantes, princlpa,lmenite, soliolta-�
mos qUe! qu�lquer Irregularidade no r.eclj)bimento
'através da Empres,a B'r:asileif18i de.Correfos' e T�

, lé�rafos seja oomunicada .na ,redação (Av; 'Ma.J.
, �ro, 1�0 - oú teleifone 72�91), Indicando'
dia e horáno em que o sau exemplar é 'entregue'.
Pal'!8 nós ,é muito Irnportante Ei sua Colaboração.
Ao ,cpmúnia8lr Irr1egularid�deÇ verifique também se

,o; s�u".énd�re,ç.o ,postal"está corneto; ,',
'

., .• "

.

,

"'Correlo do' Povo - Depto. d8 Citéulá'çã'o \

"'"

"Guaramiri� Celelc aplicará Cr$ 6,6 - milhões
.'

- t " .' , " .

.

.
e.1l1 obras "

o m,tmlc(pio de Guaramlrim e. em lotea�en;tos. obras rurais
" Q segundo maior arrecedador da . comunltárlas e iluminação pú

, Mícrorr�gi�o do Vale do ttapo-" blica, já que os serviços pres
cu, no tocante a ener.gia elétri-' 'tedos serão realizados na rede'

I
ca consumida pela indústria, co- de distribuição. O prefeito Sa
,mérció e particulares. De acor- !im José Dequech, sobre o tra

do com levantamento da CE-, balho desenvoívlõo pela CE

LESC, no perlodo de março de lESC em Guaramirim, afirmou
79 a maio de 1981, GlJarami-' estar satisfeito por ora, em vis
rim contribuiu com Cr$, ... ; . . ta de que suas reivindicações
69.696.981,98 e, desse total, ' sempre foram atendidas.
houve-um retorno de Cr$ ......

I .PONTE EM Rll'MO
6.018;927,35, apltcados em obras ACELERADO
no Municlpio.

I

A ponte sobre o rio Itapocu,
Neste mesmo período, houve' em Guamiranga, está com suas"

d�pesa da CELESC, com vet- obras em ritmo acelerado,
.

se-

culos, da ordem' de Cr$ gundo Dequech. Ela é de \lital
289.570,87.,

'

importância, não somente à lo-

De out�o lado, a CElESC pre-
• vê a aplioação de meís Cr$ ..

6.622.332,92,( na execução de

obras, cujos projetos já, estão
concluídos: Estrada Ilha da

Figueira (2.850 m) Cr$ .

917.IT4,54; Rua Agostinho do

Rosário (882 m) Cr$ 724.050,02;
Rua Ernesto ,Pizetta - Victor

B�amorski (1.38� m) Cr$ . " ....

1.()37.554,59 Rua João .sotter
Correa (1.630m) e-s ... : ..

1.159.329,15; Rua Rui Barbosa

(560m) Cr$ 606.208,95; Estrada
Guami-ranga d .670m) Cr$ ..... .'
470.809,88; Estrada Poço Gran

de (640m) Cr$ 402.434,54 e Es

trada Brüederthal (4.004m) Cr$
1.304.171,25. Essas aplicações
reterem-se a melhoramentos.
Não estão incluldos melhorias

La'Youras demoDstrativas

tarinense (MTC),' recentemente
,
criado em Guaramirim, elegeu
seu presidente. nata-se. do Sr.

Udo 'Staatz,'que exerce a fun

lião de Agente da CELESC,.no
Municlpio. Posteriormente, o

MTC de Guaramirim deverá rea

N:zar uma série de encontros,

visancfo aglutinar, os tlí8balhado
res, de acordo com as orienta

ções da ComissAo Diretor� Es-

tadual.,
..

AG�NCIA DA CEF

yom a presença do Gerente

Gé�I, Sigfrhifo Grazliano, Ge

rentes Regionais de JoinviHe,
calidade, como de resto a to- Blumenau e Caçador, P,residente
do o Municlpio, úni�do Guami- de Núcleos, do deputado Fede-
ranga a Bananal do Sul, duas

tal Nelson Morro e de autortda-
das principais regiões produto-,

\ des municipais, for 'inaugurad'a
res de Guaramiri:m, que tem sua

,

'

às 17 horas do di'a 10 passado,economi'a baseada na a�ricuau-'
'a em 75%.,

a Agência de Guaramirim da

, Cai:lCa Econömi_ca F�eral, que

A "Ponte do Agricultor", con- Já atende com todas as linhas

forme Iniciativl!' do Chefe do e ,programa deste banco social.

Executivó, que já solicitou ao Localiza-se na Rua 28 de Agos- '

deputado estadual Nagib Zattar, to, próximo do Posto de. Abas-

que apr�entou projeto dê lei I tec�mento do ;SESI e, na o�or-
neste sentido na Assembléia, es- tunldade da mauguração, usa- ,

lá sendo construlda em convö- ram da palavra, enaltecendo Ei

nio com o Governo' do Estado, lmpcrtãncla da nova Agênéi'a da

através da Secretari'a dos Trans CEF, Nelson, MQrro, Deodato

portes e Obras, com um custo Maggi - Presidente da ACIG,
superior a' Cr$ 15 milhões. prefeito Salim José Dequêch e

,

MTC IMPLANTADO o Gerente Geral da CEF-SC,'
Ö Movi'mento Trabalhista Ca- Sigfrido Graziano.

para aumento da produção do milho
te trabalho: WiHy Piske, em Rio
da ,Luz II e, de Arnoldo Grütz

macher, em Três Rios do Sul.
OS' demais produtores das res

pectivas regiões, acompanharão
0, uso técnico desse pl'antio e

acompanharlo' até a colheita,
para testemunharem a produção,
e posterior aplicação dos éo
nheclmentosJ8Cfquiridos em Sllas

propriedades, que é a -finalidade
básica do projeto, considerando
ser baixo o nlvel de rendimen-

,
to das colheitas' pelo sistema
tfaéficlonal. Com ó emprego da
_noJoglá éOr18ta - disse De

Jair - o' milho ,que hoje tam
bém é 'adquirido de outros cen

tros para C9r:npletar a cota de

consumo, ,teria produção! auto-
'

sufitiente para suprir a deman

,da que o municfpio necessita.
Jaraguá do Sul tem área de

cultivo de mHhQ de 3.600 hec
'tares.

passar de importador para ex

portador de milho, garantiu que
"temos ampla� condições de

passarmos. a exportadores num
'

prazo de três lanos" .Acentuou,
porém,' que 'atualmente os nl

veIs de produtividade da cuitu
ra do milho no Brasil sÃo bai

xos, em relação aos padrões in�

ternacionais. E explicou; 'a mé

dia de produtividade nacional é
da dois mil quilos por hec:tare.
enquanto que a produtividade
potencial' de_outtos palses atin

ge �'sels mil ql;lilos por recta

re.

Até o final do mês, o Ministé-

rio da Agricultura anunciará o

Programa Nacional do Milho, a

crescentou Luthero Coutp, em

entrevista à imprensa.

VIS.ITA A VIVEIRO
Na semana paSsac:la, técnicos

de 18 municlpios da região a:d

fllillistrativa ,do' Escritório Regio
nal, da ACARESC de Jaraguâ do

'Sul, estiveram reunidos em

Nereu 'Ramos e, dúrante os tra-
-

�a:lhos, 'reálizou-se visita ao vi

veiro de eucalIpto na proprieda
de do ,Sr. José Scheuer, em Ja

raguâ-84, j� objeto de reporta
gem de capa do 'mais anUgo',
destinado, ao ,programa. de re

florestamento, em execução.

A ACARESC de Ja�aguâ dt?
Sul, através do seu escritór o

local., está desenvolvendo prQje
to de, .itnplantaç�o de lavouras

demonstrativas de milho Junto
a agri.cultores do interi,or do

municfplo", com vistas ao' au
mento da produção, com a apli-

, �ão .de t�cnicas que possibi
litam ßubst!l'ncial, rendimento.
Pl'Gduto utilizado' tanto para con

â�mo humano como animal, em

larga', esoala, . o milho prodUZidO
no nlUl'llcri)lo.; ê menor do q\Je
o consumlc:lo, acompanhando o

quadro nacional.
Sendo órgão que atua dire-

\

tamente. no meio rural, 8 ACA

.RESC, de acordo com o exten

'sioplsta. Dejak Pereira, seleci'o

nou ,agricultores par·a desen'lol
ver as lavouras demOnstrativas
em área de melo hectare (dois
morgos), utilizando, para - tan

to, semenltes hlbridas, calcário,
adubaçAo . qufmica, espaçamen-
to adequado, controle de plantas E a propósito de auto-sufi-

'I::fanlnhas (capim), colheita e ciência, do produto, o Gerente

ex�urgo, as duas llltimas como Nacional do Mi,lho, Luthêro Cou-

etapa final, ° que pOssibilitará to, 'disse que cerca de 990 'mil
uma prOdutividade média' d'e '80 he,ctares de terras serão plan-
saoas ou 4.800 kg/ha, contra fados com milho nos Estados dei

2.100 kg/ha., média de rendi- Rio Grande do Sul, Paraná e-

mento pelo $Istema tradicional. Santa Catarina, segundo metá
Quatro propriedades foram se-

'-
do Governo e, ao ser indagado

leclonadas pars desenv�lver es- se o Brasil tem condições de
,

I

Bombeiros coa'fenlam, • entidades são sllbv�nci.na4as
Na I�ardel de quir.Jlt&- gião. nanceiro da ordelm de

feira, duranlle o aimoço Cr$ 500 mil, enquanto
oferecido às lautorida- a Associação dos Muni-
des 161S'tald'uais lei lidlerlan- No m8'Smo alto', doo- cJpios do Vallei do �ta:pd-
ças poUticas microrre", se a enfre!ga dre auxf;io cu;,_ AMVALI, através
gionais; no Baeiprendf, finanaeiro do Governo do GAPLAN, Cr$ 300
pl1etsente à recepção ,a do Estado ao' Corpo de mH.

,.

comitiva govtername'flta! Bombeiros, a' tftulo de DOIS MILHOES
que naque'la ld\aJta visita- subVlenção soc.ial, no Er.n Nell'!e!u Ramos, idJu-
va o municHpio sede da: valor die< ,Cr$ 6aO mil, rant� os atos inaugu
Microrr�ião do Vale do detstinados a a:tél1lcf,er

. rais dia, Ponte 'Alberto
Itapocu, foi·' assinado d:espesa� de man{jten- Bauer', Ó prefefto muni
convênio entre 'o Gov:er- ção, re8lHzadas no 'Pri- cipal em leoc:ercfcio, SI-
no do Estad:o de' Santa meiro' .:stemootre deste! golf Schünkle, recebeu

I
Catarina, através,dla SeI- "ano. Foi enltinegue tam- ,das mãos do governa

, cretaria da, Fazenda, e ',bém auxflio, por intermé dor Jorg,� Konder Bor
, o Corpo Idle! Bombeiros dio da Seoneltaria da Fa.. nhausen, ohe'que de Cr$

Voluntários de Jaraguâ ze!ndta, ,no valor de Cr$ 2 milhões, para aplica:'
do Sul" qUe prevê o re- 237.616,72, ao D,islri'to ção nb Corredor Prlnci

,'� �p��� ,mensal, a trtulo !:cllesiástiço Idlel Jâraguâ pai de' Jaraguá do Sul,
de subvenção, do valor do Sul (Evangélico), re 'fruto de convênio, assi
corl"�pondéme 181 trinta -fel1ent� a juros de apó- ,nado - enltre o Govtelrno
vezes o' menor' vtenck lioes in8llienâveis do Tel- do Estado ,e a Pl'!efeitu�
mento de. cargo .público souro Est�ual. ra Municipal, dentro do
do Estado, vigorando' ProQ'rama de TranspÇ>r-
l(fe 10 de julho d.e 1981 I

. tEllS AlternaJtivos, para
a 31 de d9lZlembro de

'

A Prelie'tura Munici- Economia de Combustf-
1983. Com esta subven pai de Massa;rancfuba, o vells. O processo de ra-

ção, o Oórpo det Born- titular Dâvio Leu,' reoo- 'passe possiblutou-se, a
f)eiros ganhará condi- beu do Govelrno do Es-

, parti'r da Inclusão de Ja
çôes çte melhorar ainda _ 'tado, por Intermédio- do ,raguá' do' Sul entre as
mals o seu atendimento, Gabin-ete do Planlejarn,eh. ci,dlades die,!p9rte i'l)édi.iQ,
e' atua:ção junto a CO':" to e COÇ>rdenação G.eraJ <"de Santa C'afa:rlha-,· no
fn\lnldade de m;J.ororre- (GAp�N)", auxr�iof' fi-,;"._ an9 pa�saídit?

. , ,

AVJ80

EDITAL .DE TOMADA D,E PREÇOs '" 0418"
"

'

A PREFEITURA MUNICtPAL de Jar

do Sul, Estad'o de Santa Catarina, teYa ao cori
otmerao dlOs tntereseados, que se ache abaRt)

_
Edlital de Tomada de Preçc;>s N° 94/81" pare a aqu.
sição de placas de l1egulam.entaçAo lei adv.ertênci
"com pestes de 3,OOm, �arJa Implantação da: sina
lização vertical na cidade e placas 'inC!'ica�lv.as d

ruas.
As propostas dleMelrão ser apre,sentad,

.na Secl'1eta.ri'a Ida Prefeitura Munictpal, Praça An

gelo piazera, 247, até às 17:00 horas do dia

de junho de 1981.
,

'
,

,

Ö Edital complelto com as lexigências p
ra a particip,ação na licitação será ,fornecido se
despesas aos interessados, pela SeQl'leilaria d

PI'19ífeitura Municlpal" onde p�'em ser obtidos a

pios escla:l'1êcimenltos, sobre '0 iassunto das 13:0
às 17:00 horas nos dlas úteis. :

.

PREFEITURA MUNICIPAL. DE JARAGU

DO SUL, aos 16 dtas do mês die Junho de 1981.�

SIGOLF SCHON:KE
P.r.e�eito Municlpâl, em exercício

A Y I SO

EDITAL DE TOMADA DE PREçOS N° 051181

A'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DQ

SUL, Esfado dê santa Catarina, 'I,eva ao conhece

mente dos inte'l'1essacl\o�, que se acha aoerto IH

Ed'ital de Tomada de Preços N° OS/8t, para a aqu�
sição de tubos de concreto armado para obras

municipa,is. '

As propostas deverão ser apreselnltadas na

Secrelta;ria da Prefeitura Municipal" Praça Ângelo
Pi.az�ra, 247, até às 17:00 horas �db dia 30 dei ju
nho de 1981.

O 'Edital completo com as lexigências para a

. participação na licilfação será fornecido sem des�

pesas aos intel1e1Ssados, piela Se'cl'1e't�ria da Pr€

fei�ura Mun,icipal, ond'e podem ser obtidos amploS'
les�al'!e'cime'ntos sobl'le o assunt01dlas 13:30 às 1'7:00

horas �os d�as Meis.

PREFEITURÂ MUNICIPAL D� JARAGUA DO

SUL, �os 16 dias do' mês de' junho de 1981.

SIG'OLF SCHON:KE
Pr.eJeito Municipal, em exercfcio

Estado dA Santa Oatarina
Prefeitura Municipal d& Jaraguã 'do Sul

.'

DECRETO NO 665/81
Determina a locâlização de em;presas fu
neráriaS e dá 'Outras provid�ncilalS. ,

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Municipai de'

Jaraguá d:o Sul, Estado de! Santa Catarina, em

eXlercfcio, no uso dei suas altribuilções e de confor
midade com o item XIV do artigo 70, da ,Leli Com
plementa,r N0S, de 2.,6 de novembro de 1975, que

"

detJerm'ina a proibIção die localização die empresas,
funerárias nas proximlidades de' hospitais, casas

dlS saúde, ,estabete'cimentos de ensino e

residenciais, e
.

.Oonsiderando que 'BIS empl'!etSIas' p1ermis
sionárias ç1:e serviçO$! funtelrários devem localizar-se
longle dos le'sltabel'e!cirnen�os hospitalares;

Considerando que sielndo essa localização \

próxima a no-socõmi'os g,eira, naturalmente, uma si-.
tuação de mal-estar, nle'gativa para os dOlentes e

seus familiares, como sfmbolo permanen'lle a invo-
aa,r o mal maior; ,

Consideirando 'q'ue: a pl'lesença €Ie funelrâ
rias junlto a ,hospitais aria um clima altamente de-

'sagralClláve., que o màis' rudiment�r bom�senso ,d61-

sacQnselha;
,

, D E C R E,T A :

Art. 10 - As empnelSl8iS funeráfllas obede
cerão, para sua localização, no Municfpio de Ja

raguá do Sul, as seglrinte� d9tietrminações:
a: - GtJardar iCflil��ncia mInima de 500

(quinhentos) metros de raio, Itomado como centro
/ai divisa na "via OB logradouro, pú�lico dias imóve'is
dos hospitais, ma'llernidad� casas de saúde, selr

viço die pronto socorro e: oongêneres;
b ...._.. Proibição, <;i,e' lexibição. em vitrines

com vista para via: pública ou lograd:ouro, de a!l:aú
dies,. coroas 1.91 dleilÍ1las amigos fúnebres.

.

Art. 20 _;_ As câmaras-ardentes dei pro,.'
pr�edade de empresas funlelrárias ou outras enti-

, },

dadles, de aluguel ou não, Qbedeoe:rãQ, no' que lhes
couber, às determinações conltld'as nas letras "a"
,e ccb" Idb' artigo' 10 deSte Oécreto.

I

,Art. 3° - Este Decreto ,enJtr:ará em vigor na

data de sua public�çã�, ficando '�ipuladp. ,o p.ra
zode 30 Ctirima) dias para, que as empnesas esllar
beleóidas a menos distância no disposto Ipela I'etra

"a'� do artigo primeiro, transfiram suaiS! lojas para
oultrb local, bem como, Sei adaptem às Idlemais dis
posições desf!e, Decreto.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de

Jaraguá do Sul, aos 1.2 dias do mês de lunho de
1981.

'

, SIGOLF SCHONKE ;
Prefeito Municipal, em exercrcio,

O presente Decréto foi registrado e publicadO
ne'sta Direltorfa de Expedr,emle, Edlucação e AsSIS': ·

t.ência Socral; �os 12 çilas do mês. de, junho dIe
1981..

' . ,.

";

'. 'ASTRITJ(.,sc�Ni�Gd�'
Dlneto'r.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




