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Na viag'em que reaãzou
junto com aí sua equípe-de
gove,rno a Jaraguá do Sul,
dlia 1'8, a convjbel da 'Asso

,

claçäo dos Municípios do
Va�e do ItapocU, para tra
tar die assuntos polltlco
adlministrativos da mlcrér
região, o governador JOIr.ge,

.

Bornhausen recebeu uma'
série die n9livindicaçôeiS die

munlcfpíos do ViaJe dlo Ita

pocu , Massarantdluba, a

,través do prefeito Dávio
Leu, en:fll1egou memoríat
reívíndloatörlo, cersende o

selguintEll:
.

\

�
Conslrução de Unidade

�econstruçãc>-' de pre- Sariitária: Pelas precárlas
dios escola!,": Apesar de 'condições 'das atualis aco

que vários estabelleioimen- modaçöes em que funcio

tos lejstaduais já tenham �i- na o Posto de Saúde, Iocal;
do atendidos pello Govemo há urgênoia, segundo, Dá

do Estado, em convênio via Leu, ma ,edlificação de .

qOIlJ a-,adm·in.i'st�a'ção d'oa-' um prédio próprio, com' . O:' programa. de refloresta.IÍü;�nto 'ein Jaragu·á .. dQ· -Sul
tuai Prefefto, outras lelSco- possibilidades para no ,

las pneoisam ser recons- meSimo ser instalado um Com à. frinaJr�dlaidle priTlci- cfleI árvores a plantar. Nas o tnabalho de produção.

truldas e, para menho", a- Laboratório de Análises' pai de, despertar os agri- comunidades sellelcionadias das mudas, sublinhou De

tendií'nento, o cronograma Qulmicas,' tendo como ras- cultores da' rieoélSsidàde para desenvolver o iIlraba- jair, sendo posteriormente

eSllabeleddo foi leste·: 1981. c'opo 'princ·ipal facHitar aos dlo reflorestam:entó ,e 'O lho, aproximadamentiel 100 treinado, capacitado, e

- reconstrução das, Esco- massárandubenses, nO'ta-' bom negóciO que esta ati- agricultor.es candida'llatram-
'

com o asseSSIOramento da
'

las Isoladas de Alto Gua�a... damlel1l1leí aos mais earen- vidade relpn�enllla!, fi EMA- ;se em 'plantár c6Irca dlel 50 EMÄ'TERIACARESC, as

niaçu, Alto Guarani-Mirim,' tes, de poderem utilizar TERIACARESC. de Jara- mil árvores, lembra o ex- mudas. encontram.-se em

Estrada' Itapocu ie Braço' desse important61 meio die, guá do' Sul estiá d�eiívói-' rttetnsionista, corres�den- plerno desenvolvimento.

OitnEll.to; 1982 - reoonstrú- pr�ejrvação da saúd�. A vendia um 'programa de ireI" doportanto, uma médija de Os agricultores que irão

ção das Escolas R'9iunitdias mun.icipalidade doará o flonelSltamento, à baset die SOO árvories por :propri!eidla- formar o bosque die 2.500

"pe

•...
Aldol,ino GueSS'elr'!, I terrenO para! a sua ecl!ifica- eucalipto.

. O trabalho dei, suficientes pará forma-
.

m2 estão sendo 'insllrufdos

dlet Guar1fN1iaçu e "Maria K ção.
. constou

'

ini9�aJmen�e .

de ção de um bosque de . . . . a r1eIS�ilto do plantio e tra-

Bornhausen": de 1.0 do' •
" I pal'es'tirás hás comunida- 2. 500m2.

-

tos culturais atraves de

Nonte ie mais as Escolas
.

des,' toritactoS cQm Uderes �lmiQis que estão sendo

IsOlaClas de Braço SàlPo e :"'.. . f "
,. " ,

Ie aútori� da 'sédle;, a- Após pesquisßi da coo,r- reaUzittas nas comunida-

Massar�nduba Baixo. :••�U#Ho-:� �.étifi�o lém de'.alTlp!a•. d, iv.u.lg,ação
. danaÇão de agricultura, des.'

,.'

, "J=ol>sorrcl�"'afntdlál:�' e-�ineIho""",·�'6ee,.t, -em r,âdlio, EoornafS. ,No �" pet6 plamt&, de .',�dàsrserão-·fomech- .

474 - trecho Massaran.. "Correio do 'Povo", o' as- eucalipllos citriodona, pOr, dl8.s gratujtamenba, com

cluba divisa com Barra Ve- sunte>
/
mereceu iecentfe- JtIratar-se dlei excelen:tlei ma- pro�ndo-se o 'interes

lha: O pnereitto de Massa- menta ir�orllagem de -68-
.

dlelilra e, 'pará á pro6ução sadio '8Im curtivá-Ias oe con-'
FAÇA UMA

......

ASSINATURA
r-ahduba, se pf1o.p,pe a con- . pa lBIbordando p assunto. dia mudas, conseguiu-se duzf-llaJS conforme orienta'-

A, edifldad'e, segu,nda- DO "CORREIO
tinuar ,cohservando o nefle'-

..

\ i<1EtCursos da Pnelfei-tura'Mu- ções r.eclebilCllas. pára se

feinal, aprovou a ampliação, DO, POVO" ,
riqo t�etCho, .

numa ex:ten- O Extelnsion<ist'a I Runa! nioipal no Vialor. de Cr$ . . . !ter uma idéia, um hectare

do perlmetro urbano do, são de 18,5 km, contudo, Dejäir Peneir�, explica que 91 .800,00, que' continua die ánea' nelflorestada de'

Municfpio ie, 'também,' o Cr$ 800,00 c
é necessáni'O ·0 alargamteJn- ein ead1a 10caUdade um a- pnestando apoio pana o eucaliptos 00'11 25 anos es-

'Projleto-�Iei autorizando to 'e melhoramle�nto da lerS- gricultot ficoÚ . lencarnega- bom desenvOlvimlenrto do 'tá lavaliado leim Or$ . 1 ••••

o Ex.ecutivo a pagar dies- Ligue 77-0091
trada que nas 'condições' do de con'liaictar com os programa. 2.500 mil, aJém do apro-

pesas co(1l fotognafias da

'1 I
attJais não oferélCel SlelQu- demais :81 elabonar uma re- O senhor 'José Schteue'r, ,veitamento de áraas deso-

oampanha "de qualifi,cação rança párta! a diemanda die, lação de 'interessados tem da localidade die Jaraguá- cupadas, emberl�amento

-eleitoral, 161m landamenta. ,tráflego que busca á BR- participar do programá, 84 foi conwidado ·a par.llici- 'eI. valor.ização 'dia propria-'

O oposioionista ÁlvarO ----- • .: 101; no municfpio de Bar- bem oomo a quarittida.d:e par do programsl61 acre'itou
.

dadlel agrf.cola. •

Rasá tez voz à reunião dos
)

ori:z:icultores, setmana 'pa$!-
-------............

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

:�������Ja���:ar.i��u�lJ� Jciraguá do Sul: importantes reivindicqções Ci Botnhausen
Governo acate as deci'sÕ!es
tomadias, pois ,os presiden-

Dunante a vi'sita go-
. vernamental a Jaraguá

Ites <dIEli sindicatos ler da fte- do Sul, sede da Micror-
deração estão �igadlaSi ao·

.
região do Vale do Itapo-

gov9lrno e '�presos" a el,e, cu qUI'nta 4:el' a d' 18., -", Ir, Ia ,

segunatndo o gOVierno com
o Municrpio apresen't'Ou

uma mão leI" com a outra

orien1lam os produtores. A-
1910 governador do ,Esta..

do,' Jorg� Konder Bor
firmou que diesta forma es-

tá-se enganando o produ" "

nhausen, i rt:Jiportantes .

Itor. O Uder d'a Oposi,ção
ireivil1ldliaaçôes, nas á-
reas

.

ligadas a \Educa-
disse! qUe não irá eon'tlna a E
decisão do Podlelr Judiciá-

ção,' nergia Elétric:a,

�io no casodo .ve�elado·r Secretaria da Fazenda e

Ivo Baehr lei que aguarda o
Seenetarila doS Trans-

deSifecho dia questão' do l°rtes e Obras ..

chieqUlel da Pnerfeitura Mu

nicipal para emitllir opin,ião
sobre e assunto polemiza;
dor.

eXlE!lCução de I·oteamen- a contrapartida da Pre-
'

municipa�id-ade, para!elS-
tos e construções, além t�itura, uma linha fO,1 e- ta Secretaril8r, três soli-

de onerar violer'lo1Jamentie xecul11ada pela Eruse, fi- citações. 1) Ressarei-
no futuro os cuStos de cando um saldo de 33 :i- menta die! Cr$ .

indleniZlações"., nhas.' Tendo 18 adimiois- 14.639.491 ,04, v�lor este-
Para a Secrprtaria da !tração mun�cipal a difi- ,qurer se refere a dlileren-

F_enda: Segund·o,. o cu�C:ta.de que exis,ia lem ça existelr1�e en1!re os

memorial, as indÓstrias, conSeguir' a real<ização convênios assinad9St pe-
jaragl,.laenses senltem destas linhas diel imedia- Ia Prefeitura Municipal
uma dU.culdtade . muito' to - revela o memorilal com à Secretaria

_

da E-

grande na' locomoçäo -'; nesolveu lefetuar a ducação 'Parra. a e.

constante a Joinvill<91 pa- construção dê ,9 Ilinhas cução de diiversas obnas'

ra con�gu;r vistos na, totalmente com nelCur- no seItor educacionaL

Inspetoria Regional dre sos próprio's, licando, O conwênio firmado foi

Tributos Estaduais, em portanto, 24 linhas a set- da.ordem die Cr$ ... '

..

.
dlocumentos fiscais que rem execulladas,' d'as .5.478.960,00,' sendo que

I acompanham os prodlu- ' quais 8 foram Ucitadlas o valor contratado pela
Para a STO,: A Pnerfei- ' tos destinlldos 'ar Zona reCienrtemlenlte, fiçando, Preteitura para a reaU-

�ura Muni.cipal die Jara- Reivindicou-se tam- Fríanca die Manaus. Di- então, um saldo de 161i- zà.ção das 'Ç)bras conv�

I.'
guá do Sul, -quando dia bém o asfaltamle1nto do ante disso, foi solicitada· nhas. "Considerando. niadas 'foi'.dIe Cr$ ..... ;

Ielaboração de suà pro:, 8!cesso,da ,SC-301., ��re-" a inStalação' i9lm,Jara-· que á Celesc efetiva- 20.118.451,04, apnesen-

. posta 'orç,amentál1ia para cho dia Vi.adluto sabre a guá do Sul de um posto' mlelnte não lestá cum-' tando, desta' maneira, a

1981, incluiu na previ- RFFSA à ipropri,edade pêra a1Jendimrento do p'rindo com os com'pro- diterença çb v�lor orte':
são dß reoeitas,' 'o re- ,dia Sr,. Bruno Mahn'k!e, contro.le de remessa die missas que :assume com do. 2) Convênio para

passe de Cr$ 45 milhões 9bra .çom custo estima- meroadbri� para a Zo- os municfp,ios ei de mo- construção die prédio
de recurso·s do Estado e do em Cr$ ..... , .

'

...•
, nrai Franca da Amazônia do especial Dom cy'muni", escol'ar na 10caUdtadiet da

" Cr$ 75 milhões da União 26.869.626.56. E além Ocidental; bém como cfpio relle Jaraguá do S""I Barna do Ribeirão Gran-

para atendler aQ progra- disso, foi sqlici!l:ada delfi- outros selrvi,ços que pos- - con"inua -, vimos de. Já foi e�eltiuada a Ii- (

ma dEli pavimentação as- nição do qontotrno d� sam serr idescenltr'aliza- solicl,tar -que Vossa Ex- citação :para a -20nstru-
fáll1iàa die! cornedores BR-280 - aoesso a SC- dos, para fa�mtar as ati- celêneia autoriZiel a im- . ção dlelst� . prédio.esco-

estruturais n& MUl1i'crpi:o,. 301, através' da ,'STO, �,idades' bunocrático-fis- plantação imediata <lias, 'lar, de ,acordlo com o

Como até o 'pres�nte hmlto ao, D�partalmernto .' oai's das empresas 10- 16 liríhas fattaflt1teis pellal 'Padrão' DAE, eStandO

não hOl:lve qualque'r re-
"

Naéional tdle'E'Stradlàs ce cais. Cetese" . Nlesta área, orç�a a "9bra Sim C4

passe, houve! a ·solicitar- Rod*gem.,' q "ltra:-ç�9 ainda, foi j5edido a imo. 1.303.460,00.3) QUe! o'

,

'ção para�qUt� tal.oGorra, da .BR-28Q, treeh� die: 'Area 'de Energia Elé- plantação de 31 lumliná- valor lacusado de Cr$ 6

I
.

• dentro do possrvel, por contorno da cidadle de' trica:'o documento', ex- flias nas ruas 224 e 225 milhões para a �Iiza-
I . parte do E.db' 'e h'ala Jaraguá do Sulfoi ;,justi..' �tcitta que ao tniciar a a, também, a implanta- ção das obras, de acor-

''Na segunda eOI�ão ficou '�"Equipe 3 e\.Aclimi- geSitiona:mento" â'a Se- ficado "�m virtude, da
.

g'estao acI1ininis�ralliva.' 9ão die: 59 lumináril8$ do �com a proposição·

ração O" com 88,6 ponte,s, na 3a; "j;quipe'CQgmu's', ,c.retaria' dos Tnànspor- grandIe leOCpansão urb� BaueJl'!Sphün1<e, o mu- nas ruas 221, I 35/ 36, die alteração dO projeto'

818, PQl',ltQs; na quarta ooloçaç.ão, a"Equi.Bombª
- terse:Obras',parà:-llibeta� na existente, dif.icultta� nicr:pio possula 40 'Ii- 137,190, 2IT, ,181. 230, dtel ampliação do Colé-

!cóm, ,7-88, .8" na,qwntta ..cl,àssificação -:- "Eql!l:ipinga"
, ção;� .. recl!Jr.sos 'junto

'

das,. isto'Rar.a não·díz�r:" - nhas de creiteitrificação laJ 192,139,87 e 138. gio Estadual �bd�n Ba,,:,

. EqUipe Rush", com 659- pontos. Seguiram; !sem d'i-:. ao�;6rgãOs;'i1á:ferE!H's, .er-'.. im:posSibilitando a 'Pne'-" ,sêrem'" execuadas, dias' , tista, seja Itotalmentlei co-,

. �to.a P,r,le1milalçãó,: J�Equli'pe '8kÖ1Il�'; -J576, 'p()nt't\ls:,:' vitándl�'I.deSlt� fOirma,"::�' li fe)itura MU['licipal ,de
'.,1 quais'síe'is fonam eons-' P,ara a Secr.ria �al b!e1rto. pel? '8E1:cr::etariÇl da

5 qlJ'IPi� BhJei"";_ 528 po·ntos, "EqUlp!e'1 Bob Marley"";_ para:ti:z:a.ção ."do prôgra: eOh'detdrelr'-licemças'l;p'ara .,ttuldasl �e;lao.91res.ß'cQm Eduoação:"Formulou, aO ,4 Educ�çãG.:
14

.24 Pontos a, com. 581 (6.0 ,lugar) �- "Equipezão". ,.;'�'E
-----......---......---.- -'" -,_-_--......-_. - -_---,."-.__......._..;;..:;.�..;...I

Coletivos sobem pára
na quarta-feira

AlIendendb sol·icitação da concessionár.i,a do
, serviço de transporte coletivo' urbano 191 inlberdis

�rital, lemJanaguá do Su1, o Execut.ivo Municipal,
após estudos e acatando as ponderações, decre
tou majoração nas tarifas, a partir de 1.0 de ju-

�

lho, quarta"fei�a aumentando em 25% o pneJÇo das

passag,elns ,dos coleãvos urbanos, passando d�1
'Cr$ 12 para CF$ 15, no primeiro reaju. anual
concedido a V.iação Canarinho. Em 14 de julho
.do ano passado, dlecreto autorizava a elevação

"

dos pl19iÇOS, dlar Cr$ 4,50 para Cr$ 8,50.
A 'em'p.fleS8I pleiteáva o preço da passagem

. integral'nas lirihas urbanas em torno de Cr$ H ,e,

nas linhas ino1Jelrdistriltais, lapli,cração' die um peroen-
tual ao nível aproximado de 40 a, 50% sobre os I. p�etÇõs atuais, o que. não foi acelto , As linhas

, intel'1oistriltais, fracíonadas, obedecem orientações
..de preço,' die acordo com o trajeto .percorrldo.
, A conoelSSionária argumentou, dentre oullros,
o agràvameniflo dos Indices inflácionários, que tor

, naram ntecessáriias as revisões dos pl!9IÇOS, u'ma

vez 'que os relflieDcos nos'preços dos produtos in
,

terfeliem no custo dos serviços' de :liransport� co

�ivo, aliados aos fator� conjun�urai'S da nossa

e,conomia" . Justif.ica ainda qUEll a atividadlei qo,
tnanspo·rte ooletivo pouca influênc'ia pOde exetrcer

sobre os custos, /pOis a sua ,gnanc,fle maioria são

fixados 'Sem qUle a ,empresa possa estabe,lecer ,al

ternativas sobre seus refléxós.

Os elevados peroentuais dei aumenlto sofridos
no p'êríodo novembro/80 a l11!aiol81, foram: ponde-,
rados: chassis e 'carroceria (58%),. combustfvel

(87%), lubritioantes (33%), pneus novos (79%),
pnl6ius recapados (47%), peças e aceSSÓrios (66%),
segLlro de responsabiliid'ade ,ciyil ,(50%), corrigido
semerstralménte com o salário mfnimo, além dos·

tiaiários da adlministração, motoriStas, cobradores
.�",..mecânicos�," "

-
> -!

"

'Arquivado, laquérlto coalra' yereador .

Por não haver. "prqvas
cabai'Si", o JUf·zo de Direilto

" e!Cl Proinotoria Pública dia
Comarca. de' 'Jar,aguá do

Sul, expondo um arrazoa

do dlEil it9ln,s pro'cessruais,
de cará1!e'r l1eservaqo, não
'do conhecimento dia im
prensa e do,públiGo, olptOÚ
pela arquivamento do in
qUérfto polio�all9Jnvolvend'o
o.veneador Ivo Baehr (liar
til), ind,iciado !por furto:

, qúalificadlo. e abuso. de

,confiança. Isto devolve ao

vereador, ,caso' não h,aja
IieVjsão do prooesso, ou a

P�tação die provas par
parte de lalgum efeitoir
comprovando a fraude e

pedindo a Sl,Ia' cassa,ção
de mandato, ou' a 'própria
empl1esa, <O di l1eito da assu
mir em agosto a sua 0Ial-;
lfeirl8l no Legislativo jara-
,guaense.

'

�QuancJb ,d'o "estouro" do'
ca$o, IvO'

.

Baehr . sol1oitou
,
e-� dtéf.erido o pedido
de,licença por um mês pa
ra �ratar da questão. No

�ês de julho, Ia Câmara die
wereador.es IE!in1trará em 1'181-

�.
.

,lIlqaipileque" vence a Gincana
do São" Luís

, Comm '1 .111 Ipon:t$p, a "�E"quipi!e9ue" Vien,cieu_, ,com
$Obras, a IV GinQana Cultur tio Colégio SãO' Lufs, dlet-
8envolvida nos dias 19 e 20 die junho e prQmovida pe"
� Centro Cf�ico Estudlan'liU "CeI. Joundan". A gincana
e um. lI:01!all die vinte tal1E!1fas, vari�, Ie qu� selrviu

'aquilatar, a capacidade diaS equipes na resolução
questões solioitadas. A promoção em sf foi um

QStssó.

EdiçãO' N.o 3.143

dar do E$l!aidb, dia 18, SO"

liciita a sua inter1ielrência

para a solução de reivindi

cações ainda pend:enfteis,
tel que sãf,. as seguintes: a)
IS/tivação imetcUata da Cen
trai Telefônica do Munteí
pio, construlda no ano pas
sedo; b) apressemento na

'

conclusão do nove projeto,
]lara reíníclo das obras .e'
abastecimento de água'à
,cidade,; c) in.s1Jal'l\lção da .a
gência do Banco do Bna

sU, uma Vl9/Z que já foi au
'tlorizado o seu funciona
mento lei, ativação de am

bulat'6rio médico junto' ao
Funmral, haja vista que 9

proClesso.ISIOHeillarn!él!o con

vênio ,pana les1'a ' finalidia.de

já está no Ministério oa ,

Previdência Social.

Massaralduba
.

reivindica Governador,ao
ra Velha. Pana a execução também a Ilurränação do
dbs serviços, foi solícltedo campo de fu11eibol �ex-Crll
auxUio finanoeíro die 'Cr$ 8 zeiro), conStru[ido anexo,
milhões, fical"ldo, ao enear- pella CelieSc, uma vez que
go dia Pire,eitura os traba- o projeto técnico já f9i ela-
lhos necessários.

'

borado pela lefT1presa.
, A�ílio para o ténninodo Prédio para a Delegada
módulo,espor1livo: A fim de . de Polícia: O prédio a ser

que sei possa !etntl1egar def1� construido abnigará a De,.
niotiViamen1!e à comunidlade legacia dr91 Polícía e a Oa!-

,

massarandubenss o m6du- deia Pública, . que atul8il
lo esportivo que êstá sen- meinte funcionam em pra-
do construffdtO, junto ao gi- cárias condições, inclusive'
násio ,die Ie!sportes, com to- até com dificuldadteS die a
das as suas instalações, dessa das pessoas que �i
Dávio UelJ reivindicou uma d'irigem à Dellegaci·a. A mu

aju�la flnanceíra de Cr$ 1 nicipalidadlel também doa-

.

milhão, p,ar.
.

.a .ser emprega-I rá terreno pana a sua cons

dai' na conclusão da obra. trução , Um outro. expedi
No rnemorlakfol solicitado :e�te entrte'gue ao governa-

construção die dui81S can

ohas de esportes a serem
executadas em anexo a

Escola "Pie. Bruno Lin

den", dl91 Braço Campinas!'
e a EScola Bäsloa "Re'l,iipe
Manke", de Massarandubi
nha, O alfiendimento a les

ses pedidos é pniorittário,
uma vez que citados esl1a
betecímentos não possuem
conotções. aproprladas à

prática da educação física.

ma em execução. Asflal
tamento das ROdovias:
JGS,-346 e J�S-432 fali
solici,�ado iet justificado

-

por tratar-se de radovia
diS! acesso a Schroeder,
aléml de atender

'

à in
dústrias de <eiXpressão
do municrpJo die· Jara

guá do Sul, 10caNZiadas
.

em João Pessoa 19 San

Ja Luzi'a. O asfaltamen
to dlsstas :rodovi�s: é,'
compromisso politico e

de honra do Pref,erito

Vidtor Baue!f.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



''''o, & -cl:

dia_2.7.�flº_,. Qnt!:tID, _às ;�O !l01�.�'0 'lim:
Baeper:ldr, promoção art(stica e elégante. dos Jovens Cláudio feira, às 20 horas. no
I • � ,...JiY. .... .. ... " fir , , J,( � -

� -no: ,_
•

II ,";9:io , ." �, tl
-

de moda" em ,J:)eneffci� �a... BIosfeld 'e Mileni Casag�ande; o LioM Clube' de Jarag'
,APAE,,:par� po.n�t�ç&!? ;Ido n;1:I�.,. '1'8. 'Igreja Ma�r� São S�bas�ão;" SI!JI�qidad,e" I�dustrial, pr
;'0 no terreno da 'Assoclaçãö, e de. Jar.aguá do Sul. Cláu�io é o seu ��ntar 'festivo de

conclusão da sua Oficina Pro- filho dos amigos. Hains e Syl- da nova. diretoria, que'

tegida.' q Coral. d� :S'CAR: fará via B,losfeld e M-ileni, filha de os distinos do chibé no

sua.,pfIm�!r� �pr,���r��", �o . Lr�e�o' e'lsold� l'er'ezinha 'Ca.- .' J�nhö;ài': a junho�S2. N

público. este ano; a� p,upilaS sag rande,' oper, -, gerente do - tuniC,tade ,o �igo Aléir
, da Profa•. Edl' da Öostâ" dEdo Bràdesco. No registro. da colu'" court passa o bastão p

deni�nst.râçõJs áe. ginástica es- 'na, 'as felicidades mil, ao" jovem ci�l. ao, seu suc.sor,
tética J:e ,i'íttniéa,

"

ãlém' de desfi- casal. Mengarda ,e � 'assume com

les de modas com as últimas
.

"

..

' (-*-) presidente I' imediato. D
novidades dá FENrr.' A�ém dls- Quem',éomemora 'ós' vinte 'e 'cargos: 1° vice-presidê
so tudo, Ó vlolGnlista 'M�rio 'de.. cindo' ános' 'dá' matrir'rlônio .no

'

Lauro vegini, 2° �ice-.pr
Barro� apresentará números dla. OS de' agosto, li o c�äl a- - W�lm,or Zonta, 3° vi

.écm Ci) seu instrumento· o 'vio- migo' Victor (Elvira Herischel) 'sidente ',-' Darci "Buchrna'
-IAo. E para' feêhar; O' ;J�ntät:tí- Bauer" eie o nosso prefeito 'mu- secretário"":'�José SahnÇ
pico;' fra:nQ'o com' polenta: Pot, nicipai, 'atuarmente licen.çiado. soureiro"':" Ademir Ronc

tudo' iss'o, 'o c'aí:tÀo está' sehdo �a<juele' di'a, havenf culto às, fe-soUreiro - Walmor Mo
vendidó por "Cr$ 500 00, E', uma! 2G horas na Igreja, Eval'!gélica retor sociál - Aliberto

pröfii'oçA& beFlefieent�;\portanto, Luterana'. com recepção após .e diretor animador
'a coluna sempre!' ao 'lado de nas

• d��rid�nci'�s"do áristódrá Lazzár.is.' ",
qlllem ,ajuda il ,faz ärgo pêlO PfÓ- tico CA' Bàependr. { 1i.

, (-* ......)
ximo solicita 'ql!e:todos:,ap6iem (-*-)
comprando ,o ,sel:l' cartão, e,p�e-' Mui,to bem receb(c:ta pelo pro-
senci,andb o' espetáculo, que {essorado· do Vale do Itapocu, 8'

promete S!ilr urn', sucesso: . colocação do- sÉJcretário Ante-,
,

,....*� ro, Nercoli,r1i, da Educação: des�
,
tacando. que a:-área de'coorde

nação da '19a. UCRE. está; em

primeiro 'l!,Igar em termos
\ ,

'CIe

qualificação de ensin'o em San
ta Catarina. �em" dúvida, um

excelente· Cilesenl'peFlho. Para-

béns!
'

. (....:.*-)
Outro' �as6�ià, eleQi:mte 'rte$

'te sábado; I unk, ,as 's�Õiel!!�es,
jaraguaense 'e floriailopoJ.itana, .

às, ,20h15mill, na Màtriz' SÁO$S��I'
bastião. Rossana f.ilha do 'nosso

>. ,/' li·' \

colaborador José Castilho Pinto
e Sra.' tornar�se-á; a eS)90s",", �e
Sé�gio, filbo do 'c�àl AI.�etJ!Pe
reira . S. Thiago e 'Sra. Ao. térmi
no da cerimônia ,os convidados

. ,"
.

. � �

serãó r.ecepcionados 'FIas .(;je�n
dênciàs da ASsociação Atl�tioa

J Banco do Brasil. Aos núbentes
e familiares, o 'Correio "do 'Po-

'

vo' envia os seus m�lhQr.e!'l ,cum-
.

prim,entos.
" '

COLUNA ROTÂRIA
.. j. ,"�' J �;. <"

_
'( -i

.AniY�. Hc>Je .

�� dia 21: '1)Ia 04 de Junho:
1"','

Sr. ·AntOnio·· J6sé GOQça""es, Vanderlei.)tlho. d,e Os�ldo
dirétor de A Comercial;

,

(Zóraide)" ÇardRSO.
Sra�1Ma;'iir da Graça Ferr�a, Dia 07 de ju�; ''',' " ...

'C,J��' �ra�ál .:
. 'Mat.ia�, tilha' de Qlá,:,jo���a..

, \ 'lr;en,e lrúcia' Bertôlini, '!:Ja La.- Jiafl) de Souza;
,",R��Pft�',

'
.

� Regianej, filha .de RonaldQ
, ,s�à,;Q"sula Rah'n; BraLDSbIJr-' ,(Ma�ia) ZehnlCle�•.

ger, e'm CUritiba-PR. Dia Oi • JUnho: ,

Dia �8' de JunIiO': ' I!!aiane, filha de""Hilário, (�al- ,_

Sra; Ad'�ie Heríschel' "

'Elfria), 'R.íC,he·rt. ",,

Sr: 'Mário ,tJielío, e�, Joinvil-' 'DIa 10 .de Junho: 'I \,

Ie;
.

Juci�aJ;a"
.

fill;la de, .

Narciso
: Sr, qerlJ1ano Behrens Júnior; ,,' (Verôni.ca) Sevegnani•.

'.,

Sr. Gustavo I:.:ang,e, em' Itapo-. Dia 11 dé junho:'
cu�inlt,O;, " -,' ,

. .'
. Aíexal)dra, filha <,de fntönio.

'Pedro João Pedrotti; (Isolde) Righi;, 'I

Pastor' Jitgo Plské:' 'Eduardo, iíilÍo de Rubens (ivé:
.

,\ Dia. 29 de ,u�; ; _,

'

te) Friedeman,n.

;.. • .8rª. P�iiki WieUe;
• Dia 12 de Junho:

Sra. Ednà, espos�{(fo-sr. kurt; Jonas, filho de, Danili (lIza)
Hel'l,ma�il'!, �11l. 'Rio. dó Sul;' "AiltOlllio; 'e',

.

Sr. luiz Prestini;' <'.
"

Màrilize filha de Jóio (Edla)
,Sra. Tereza; Weiller Müller; '\' 'Fitz:'

'" I , �.

Sra. 6ltdda" 'Hoeft; , ,.

Sra. T�re�tn�à,?á 'éosta F�bio, filho de Ademar '(I!.ina), .r

'trapp. em Joinvlllé; Stein •

Sra. Olga' Meyer;' Dfa 13.:cte Junho:
Ez��an,' _!'Jeek�l, !un�i�nário EugêÁio, filho de Júlio (Ma-
de 'A ComerciaI'; '�ià) Jaroczinski; ...

Séiglo
•

Páuíà SféphanW
"

Gustavo; filho de f;ridmar
Nilva, lilh� de Joã,O (Maria (Oláudia) Pocher; \ '

I .nene) Beckhaú'$êr. Eduardo, f,ilho (Ie ·Gd.io, (EIeo-
Dia 30 de junho: - nora) � Heltz. ••
Sra. Hilda Gí-ubba Meister;

.,

Dia 14 de junfio: .

Coluna registrando o f�leci-
Eunice dos; Santos; Marcos filho de Rolf (Ma:ria- mento, dia 15 de junho, aos 64
Sr, N�rbeJito Flöler. na). Al:lbnér;' ," anpsr E1m, .Joinvitle, do sr. Ed-

.

Sr. Donaldo
< Schroeder, em Adriana, ,filha. 'de 'He(n�: ��ar�.: g�r: �:ar,�ua{:dt. is!?guaeríse de

Rio Negro�PR; cl) Roweder; ,.,' - '< ' I'!a$c.lrnentq.,: �i<lho de, Eroich "e
�I)'� Vic�nt�· - Wagrer, filho· de' LaUfo (ßu� Clara Scllubert Marql)ardt. Oe-

,

"
"

C'
!

, A'
i

' . �.dilo ;�amchem; láir,) Severino; 'dicou 47 'a'nos à"firma Martric:
.

, ODSú tora' . JAS Ltda�; [ MárciQ 1,.4(S, .Kr\,(.eger.., , , Janaina, filha de Amauri (10- era casado ,com 'a sra. ,Ipga
, C��ö êIvIl,'Cêicuios, Pro""_;;é

. Dia �o de jld.i19:" t � l'andalOias. Meier, 'dei.xando enlutados ain,;
" , ",

"�O�, .

I,,!","'_ .sr� GuilhermQ Pradi,; Dia 15 de junho:. da os filhós Sílvio.� M,arguit,
� Rua Walte Mä' rd .

.

, , . 'r .sr�� Ast��t bi,ane,: esposa I
do �efàf'$On.. filho de César (Mar� nora, genro, 4, netos, irmãos ,e

-

',,:"':-: 'J tq�a It. 49�..;._ Fo,A,� 72..,1Q�,2 � V"' �
. Dr. Luiz Ferreira da Silva; li�e) Mattar.'

.

deinàis pa('8ntes.•No registro dQ

r ... ; ;:",'ii \""aÄ�(i�çICA $IOM' LtDA.
.

�!�: �À�I1Jlir�rG�[uJ>b.a;.'" Dia, 16 delu':'hO�. in�fausto 'árcofltecimento" � cO(1l'
, -'-1=UNDIÇAO"":;;

, .

" , "Jair Murara; "

'. \ , �l�I'!$I;, filha �e Jo�o (Solan� dol�ncias.<!este jornal.
. , ,. MiquJoaa a Equlpcuhentó8 paJà CôßcretO ;

ValEiemifio Pellins;'
"

. gel �rim;'
' ,

� (:-:*-) c' ,

"

.

,

".Rr!"liIS8s pl,J.abr . ..,tl:lbos de ,cçnlCreto,;'sem;'armração desde O 15 '; V,rsu!a.!'t. RliirXiel. André ,filho de Clauzemir (Le- O cO'}lpanheir-q•.,Eliseo Ubira;
.,a PiJ6�m_,-.�ôtm8l!, llIl_éis d�,base, êmbolos'e lêmiÃas pA�, � Di,a �'��"j�I�:.. ' :. ..', '. : lia,) 'C�nce. i.ção;' \' ,t�n' Tajes, a Rádio Jaraguá, re;:PQS /ç o .em PfElnsas �e tu�qs de todas.as marcaS', -'Co"'- ,

.

SI'
. , - .,.

" il:lnt�s yl�rBlf6Hos p/, fabr. de tubos �e cóncreto desde O 15
". r, Adudno Baumann;

.

.

Adelino, \ filho' öe Adelinô (lra- cebeu na quinta-feira à ,no.ite.
_a 1,'50m.slmpJ� e V�-1500, \'AOS tipos ponta/bolsa e �a-

'
•

Sra. AI�ina :Kâr$ten Schwe:' ci) aincQs. durante.a homenagem a cronis-'
ChQlfêmea, nos"-pa�es'Standart/aNER; DER' etc, _ Ende-' ! .,d'ler, 'em.' �tr�a :N?l'a; : ,,: Dill 18.de junho: tas e amigos da Associação d�S
re!tadoras ,d� ferro - Pre'1Sas (je ·bleqos,:..... Rrensas de. 1a-" � .�r� ,.Célio.' ,G�cho;, em Caç� ;Van, fi.lho' de Adqlf (Ivone) ,Cronistas Esportivos de Santa�101t� Pfpªvll1J�nt!lç�l\)r, 'ßuindast� tj!;lC) P9rtico -fixo. e �....

>

iii
. ,

' ,

vel-'Talh�s ,SlétrJc�db tam,,ºrí::1.i�te :3 tôns'�..::... �l�l"'!':-'l, I I � 'qr; �,>,h "'i;.,, r.".' ;;!'j�\ : Vffilis�;" . ';' ., ,�t", ';;', ;'F,�atari!lr, - AC,E�Ç,; .,0: Jrof�u
rv"?,�at6riaS -'Fôrmas i:!Ivigàs i(pté-moldados �m' erá�� Drta. Ehs�,beth.'Gru9ba,. ,1"" '\ ,.Moacir filho de Re1nald'0 c(Na.. ,"O Comunicad.or", homenäg�m

=en�1��\de çorreia p/prensaS ê viflràclores, � Osr"i:" .

Dia 03 .• (18 júll,lo:" ,,,,.. 'ii) �odi·' :., '.' q'Ue entendemos Justa pela sua

" ,s .p lU. S' 9i .pr§;.moldadeS - Red'uto.f\9s de velOcidades ' Sr.. Re�ro. Winter;.,�"
- ,

c�isiiari�, filho de V�I\m�: (1'e- 'í atuação no campo'esportivo. A
",7,';;Jl!ilhO�Iríl:$, r�v.�rsfy,eis basculantes. '& """Ráte'ls _ "'Ietr..... S M·rt R 'Id

.

-Vibrad ...,..,' , '. 'r:'c " .. , ...� ! r&, a a oml a Joenck reza) ,Oliveira;,. AC?E$C comemor�,u sua Boda

'�'R·';I'OSéPSretsl·· "SO' (
- t.� \-�' j' }' , ,

s., ','li'''' ,
c<:' 'Hoertet, emr�lbh;ama;�. ..�.+. �r;'du.a'�do,.,.. ' .•.:·I"�,.de,·,',"'1·7 .. (M,a-,. de. Prata. no dia,- �4,: desênvol-'

_. ',
.... uzer" pr6x,:allt1.�iltíéIÍ1'l)- . .f�n�,(0473)72-1071 "" .' ' ......u .........

,
.

7 Càbcarf>QstSI 21,1 i_ S9.250-JA'RA'GuA'oó' SOL' _ g" Ca:t'afh,à<" !,Sra"'Ana' .lzabel Mascarenhas ria) Baiter;
-

vendo as comemorações no, dia
,

.•. ",." ..s,Charqhark, n� Para�á;, .,';: ": !=,d�:��dO;�f!lhO 8�Maid,., �Már 25. Tem �a pres,i�n,ci�; reelek
'Ü,:

-,
,-é" ,

'
, ,"' t

Sr. Ca�los ChiDdiní; ci'a) Schust!ilr;;. ".
"

to, o cromsta Gilberto Nahas e

Ulica';�,d.D,;:��a'�a'"Iha':do:r' . ': J:rij'iI�o.BOwe;,�".:'"., iji,cardo"ürbo, d,e Pr.ilT!0. (�I�i- integra a diret,oria da,entidáde,
, ,·111" ,g

,

�li�ngeI8l .. St�l!l ,: .d� .Sou:;a;., ra) i Ronc:;l'\i; ",

.

:' �í '., J,. ,.' ta!lJbém" o companheir� Flávio
" <,

,(OPt!l,c-Ládeil .der' Àrb8Jte,) er,n;J�inville; .'� 'Cati-ane, filha de. Osmair (ßi- José, aqui dá casa"

I -

"
.', , Flávip, FI;sctl.�r;

"
"

,
"

, • sela) Garcia. (-*-)
,

,
'
,l;Jisa 1;.4ed�rs. Dia 19 de jJ,lQho: . !-io,n$ Clube de Jaraguá do

, _.

, _,' Cristian;a,�,fiJna, ge Luís .(Sue... Sul-Centro, convidando parà ,8

�*..:._ íi) Gonzalez;. posse festiva da, nova diretorta

,. .' Ca�los, filho 'de I;.alilreci (Ivo-" -elehaj gestão,;_a1-S2, no Itaj,ara,
nete) Sabei;

,

quinta-feira qu�'.passou;
Janice" filha de, Gabriel (Ade.,. 'i (�*-!, >

IIm�) 'SchlT,litz.
' Uina notrcla- naä� ,boa para

�ra ,20 de junho: quem é usu�rió dos celetivos r

Fabiani f·ilha' de Pàdro (LiHo- que .trafegam no município. E'
, , -"

..
' ,. "" _

sal' Kniss; ,que as· tarifas, à partir de 1°

. Cristiano, filho de'
'

Januário de jUlpo, serão reajustadas, pas-
(Osmildt;!), Nascimento; S8ll1é10 p,ara Cr$ 15,00 .as li'nlJas
Sérgio, filhP de, Edgar (AnU- urbanas. A ;'dona inflaÇão" con-
da)' Schvetze. tinua ertgolindO a todos,

Dia 21 de Junho:
• .;

.

(-'*":_)
.

'

, ,

M._ônica, filha de' Mário (R�-
_via) Borchardt;

.

Iraci, filbà de HeillT,ll:ltlí (EIvi
, ,ra) Basshammer .

Dia 22- de junho:

• .

A �euniã� de �rab�lhQ desta s�r;nana;/terça7,feira� f�i a
'

ultima pre�dlda pelo comp.. IId�, qu,.e entrega no' dià 30
t, dp �o�f�te 'ar �r.��jd.ê�cia eara:o �OIDP.' Qrwno;.nftleUn'iA'o ,

festiva <!_e posse que ocorrerá 'nas dePendências d� Äes
taura�!e Itajata. Ao dirigir '8 sua últiJil1a reuniãö lido. agra-deceu \,8' partic'ps'",li 'd t""" .

•
.

.

\. I s-o .e ecos os, cl:)mpanhem�s durante 'a
s�� gestão, enijmerand'o o trabaltlC)' ..do Rota'ry junto a co-
mtlnida(fe.

' ,

.'

" .Woi r:é9is�rado o.
/ recebimelilto de' vários 'convites pà�a.

.

pa�rcip,açAo nas I festividades de posse dQS' RC' de' jÓin"
vme� '$0 ·BentO do Sul. Gúarami;rim «lia 02 de julho) �. 81o.

',: F:�rtCi�CO do �tiI. CQ�pàn�éíros deverAo marear preSénça na
'. ��,ada; de posse das-noVas diretotias desses clubes' prln
,:"',?I�aJmellite em J�inville e'Guaramtríin, ·que são ós ciub�s pa-

�r,"p:o� . afilhado,' respectivamente.
'.
"() 'cbmp. Marlo;informou .de sua indieaÇÃ� pelo. Go�er- IR�do'r ,ele�t? �o Distrito 465. R�ma:eIO Fischer, :par�l' r�re- '

.sentar"o �ISttito ... Vale Ge Ità�cu. J� o. comp: LÇ>urival
Cl�staco� o tral?alhc;> ,do comp. Marld júnto' a várias em

presas, do Municpio�' proferindo �Iest�as dl:lrian,te, a' Sema
nâ I�ter.na de,PrevenÇão. de A�dentes do TralJalho -'- S�PAT.
Registrou igualmente os ,seis anos de implantação' d� SE

NA.' ,em Ja��gl;lá'dO Sul, 'inicialmente' dirigido por Paulo dos
ReiS :� �tual'met)te ��or J�rôni'mo L,oz� �óm�tJm desempenho
claSSificado c�mo "excelente". O Protocolo registrou os 11 '.
,anos Ele, admissão" no Clube' no comp. Lourival' dia' 23 é

. o. aniveré?rio do' eom'P. ÀntOn'io,' Jhoje dia 27
"

,.' ,

'

. Neste sál:!a.do, ta�mr vários c;inpanheltos do Re de
Jaraguá �o �I;II,. estaíiô participàndb, 'na, Capital, da 24a.
�ssembléra DIstrital do 465, que, a partir do dia 10 de'
JUlho será desmel'lbrâdo e"Tormado mais um ,novo Distrito
o ,'!74• P. Dt�J'itó 465 ficâfâ tomiado pelós Se9Uintes.o.hibes;'
Artr�llJ(lá-cenfeifárig: -: �rri1aiéni Balneário Cambo�iú Blu

men�u. BlUine�àti-Noh�� ,gru8'qu�; Criçi,dma, criciúm��este,"
. Fpohs..! "Fpolis.�Estr�I,to, �1�rianópolls;Leste" Florianópo
fls-I"0roeste, Guaramllam, Indallill Itaj!'lr J'araguá. do Sul .'

Jdinvi'le� JOinvill�Nöi1e,'JÔinviOê=SUI, 'L'�g'una:, NÖ\la vene�
za� P�n\ha, Rio doS" CedroS, Rio do"'Sul' Rio Negrinho Ro-

. d�I<>:Asc�rra, '. S�o Sen,to, '�AO" 'Fran�i�c�, S�o JOSé,: 'Som,.
,

_

brIO, ,Tala, 'f.rml:i6, Tubarão, TUl:)arão�,leste e Urussanga.
�

• � .' _.,.� I I , ..., . .' j'

. Passe na, Menegótti
e' 'adquira' o seU' ,Volksw

gasolina oU "a álcool, no

I1Sãdo. Sempre um verculo

nômico, robusto, comq
ql:ier. Não _

perca telTlJ)G.
gotti 'Veículos S:A. - ,ali n�
Deodoro.

Satisfeito ,cpom o sucesso da

sua ótica do Trabailhador, 'alí,
na W8IldE!mjr.o lII!azurechen" pér
ti_nhO' do 'Sãl>' Jos�;, o amigo
Marcos Wun:derlicl1. ,Avant� e Sl)- (..:...*-)
cesso.

,

, Na tard�' de hoje,. na I

Matri�,:São ,ß��a$tião,_ o .r
l. ). I

tro',' do {enlace matrimonial .

j�:vens, ;.Eggß.. Erdmalln
-

e

de Me:lo, José Josmar. Si,lv

Terezinha Fáthnã de And

Antâ�í.o -Moacir Mateú$ e M

Ecljt� Rosa blàvio Corrêa
gdlte a8llCi� Stei�, Elpídio

•

neider� e E!1�dj'r Leite, e, S

de CaStro S. Tfli�go eRos

Mafra Pin,to.' Ome.m, casaram

na 'Mafriz .� 'Marino Vólpi�
DoÍ'Ji Ramos Valmor Berri

, ,.,

MarJa da 'Graça Ma:çaneiro"
Claudi.o BIosfeld e Mileni "

,granEie. '.Todss as alegrias' e
;liêiClá�es,� ;são os' 'augö'rJos :

CQluna. ,�' :'1
.

Nasceu cQm 3kg200 . gramas,
às 2h3drpi':l.dO dia' '2lf dó q'c5�;
renle, r.lô flo$pitat e Mát�midà-

, J.. ......,. \; 'll; t
de São José, a proimqgêmta Cfn,-

. l'tia Helena filha 'dO 'câsa�' Juvé� \ .

.

\

,

. , .

.. Foi um verdad!ilire "ßuMs$
nal (Ir�cema 'Terezinha Mefrbis) 1\( Gincana Clilltural 'do cOI

'Tl>mai!il1Ii, ela, funpiOnária da _'. , ,

ó
.

,'l.' 'r,)' O' '··t'áb.' A C' '. Sao luis;' desenvolVida s

rganlzaçao on II." omer-
f' áb d

.

t
• ".' I •

/ elr.a e s a 'O en re as
clal S/C Uds. Aos pais e avós .'

. . ü' V· t t
, .

'.' 'equl�s mscr as. 10 e ar
os nossos. cumprimenfos. f' ·.d I.'.

.

oram ,éump�1 as pe as pa
- _'� .. ;;Ji,: ... :>.' _, '.' 'paRtis e na�apú"ação dos�'Po

"Tod'as aS participantes 'dó, tl'ei- tps, o..,�rimeiro ,lugar cQube'.

riãnÍénrl:o <h Programa· NaCional ".E!;IuiP,6leque", segun_do pairá

dó' VOlurlfariadb, dê ,Jaraguá 'dó �qUip!il 3� At;im. 'O', �erc,!.
, P!!l,1'8 Equipe· �o.gm,:,'s, qua_

Sul 'estarão reunidàs 'nó dia 02
, " lugar para .Equi ,Bomba IH e

aà 'julho� 'na Faculdádá de Estu�
qi.!into .Iuga! .pªra 'Equipe R

dos Social (FiERJ), para Ipreen-, e Equipingà. Destaque !láchiníeritb de' doçu'ffi�ntação, 'es- ,

tal:)àletiriléhto de diretrizes I,e, c::apa" .anotado pela ,c�!l:Ina, ,

prógramaçãö à 'g.er, desenvolvi- otganizaçãq' �a çquipe C

da
. p�l� voluntári'as" Na oca- mli's, _terceira' olassificaáa�"
'. mada por Crntia . GÉminhb

'

sião; também, seTã marcada a
. "I" '. 'H""I' .- ". H' '(

. ,

C' ã 'lange GI mar .. CIO e [
data pára' a posse da' omlss o '. .

' "

.

.

"
.

to Ki'ko Vandro Cleyde
Oi,reto�a, 'que, contarä. com a pre- /

'. ,. 'CI;I 'All
... ·'

'G
.

'I'he' oi

,
. '. raldo a an' UI

$enoa da Prrmelta Dama, do ".' d' ";1 d' ,.,i,\l
... f

' Ise, Evan r-o e' III' a emIr. 1'11

Estado, D. Déa Barreto. Bornhau., "

é
'

'.. ," Ih'
'; tr"'I'1' tamb m a 'eqUipe me or ,,',

sén. .

".. ,.
da e onglnal.

; ,

" .

Uma ótica' P�P�'�I':co';' ÓO�los a POOç��,
f1e:Cifl:rztdOs. QuaJ.id'a� garantida.
l' , �

Rua Dr. W81JdfêmoirlO Mazurechen 38
"

:<PerJ;ô do Hospital Sã9 José). .,

� -
" .."

.

, Jaraguá de:> Sul esteve ''6nga-
lan,�o qtiintá�feira, quando por

algl!maiS bor�s foi $ede dó go-
.

veroo, estad",a!, ,,(I.ce�end� �I
tas autoridade.s, deFltr�, älas I:)

seu, Cidadão. Honorlirio, J0rge
K6nder Bor,n�ausen, cjiJe,pàrtici
pou de três !impo,r.tántes inaugu
raçQes .e, de o�tros atos. 1'0-,
dos s'aira�' �a��vilh�do� ',pela
r.ecepç_ã.o fi' carinho, dQ .p01(o. ja-,. '

raguaense e. C!o Vale do Itapo-
/

'\

.

Calce • vr�.. , melhOr<
, neste verIô eöm a

Clnderêla
Quatro lojas" pàra 'me-'

•

i Ihofurvlrra',dfsttnta cl1.;;' ,

, enteia. 'duas lia Gettlilo
Vargas. uma na Mare
chal·Ce.odoro. em 'Jara- '

. guá: dO Sül e oútta na
rua 28 d& Agostq, 2.1'77

.

(Gtiaramlril�).
,CINDERELA

.. lI18ß:Ior�o pàrla .. ! ".
'.compi'á8'de"verI6. �

',' .1
,

.� M <,

,

) IEm qua"'uer época, '

em qualquer estação; os
prtsentes da �nzriaSter
caem 'n9 gosto 'e�no re-.\
qutnte de,cada um. VOo
� sabe" ,..

\
"

,

"

. '.

4gr,a<\�ce
Nasceu. dia 15 o menino Ra

fael; no H�Slpi.tal Sãb 'Jösé, fi

lhó do casal Wal,ter (Maria Lú-
,

Cia El1.1mendoerfer) f�lc';ne, ele, .

o novo' médico ur.ologisfa ,de
'

\' \ -

nossa cidade.' A mamãe Maria
lúcia é jaràguaense, filha. de

Adolfo �LeonHaj' �mmendoerfer.
(-*-) .

,
Na últjr:na quarta-feira, dia,24,

,

a ,sra.c EIi�a :Rü�k" da, �idade de

'Jaillvi<lle ree-ebeu em seú' lao-
"

'"

I" \

che senhoras da nossal socieda-

. de,' nas pessoas de ,Janete
Marcatfo, tauriia Weege e 'Elia
na ,Vieira )RbdrigúeS.

(-*--)'
'''':

I .
. ". '

'.;' - "" � A$�9Cl4YJO�A1;�el!C�.��N.cQ .Q9�'BR�:,'
Sll, manifes�ª, �eu ,i�.rªdecim�lÍt�,!a!t_ogo� '�9ule'li9!:'
que, çf1e uma forma 'ou 19'e Qutr,a, c9Iabo'rara,m' �!Jm"
a ,realização ,de �1;Ia,. FESTA J�,N,N4. l1�atiz�d� �P',

. dia ,13. çlíß: jU,nhq d.Q' çg:rl'i9ll'!te ano: '). \
'

. A todos, o nosso 'r:nelhor muito obrigiado!
..

.' {
A DIRETORIA

"

"

t �4' '".. "' >I'"

cu.

(-;*-)

Av:Mal. Deodoro, 364'
Jataguá" do SÚI � SC'

, "

Ewerton, filho de ,Teobaldó
.

(Úrsula). Fr8l11Í<owiack;
Gabriel" filho de' Gérsen (Ze
nir) ZapellS:. ,

.,

Padre El'e�a; Scheid ex-Vi-'
J

" ',"'" '"", ,

gárig da Par6qui,a� atualmente,
em Iilöma, conifir.mancfo sua vin
da ª J,araguá (lo S\lI, ,quando
fará as celeb�a�ões . e preg&
çie!! dur�l1ite a f�sta' de, São Se-
bastião; dias 10

.. 1_'�':1"e 12 de Sesi�Senai completa�am dia
I julho. '24, s�is an09 de a!ividade$ em

, ,:, "

" '" ,
Jaragu� do; ,Sul, junto � Jltl,laiS

"

.' .'
1 ": > '"

,-

: bel'as t:. ,arroi,adas " ins�aJlações.

�."MilIIIIßGIII� Cump�i'!l,e'!t�s �s a�i�?,S Ade-
, .

, , '. ; mar �rassetto 6-. J�rö",mo 'Loz;
, COMPLexQ �URfST'CO diretpres, destas emid;ades.
'.'

. ,r JARITA
'.. I,' c � ," I

. Um' passé,io'
. (-."'-)

inesquecrviet
'Kaff�eJ Hatls: LàrichoÁ�

.

"

!la;; Pönlef"tu:rfstiico, .

.

Play-Q'round' e
amplo !estacionamento.

'1•••levi.Uh" •••••••• '
,

Decorações' peta casamentos.- De-
,I 'coraç�":par, IgreJäs � DElCor.�Ç�

,,�iJ,ttI .. ,para. clubes,- Arr.anjoS' para festas �:

Plantas omemeAtalS e ,Buquês em G:e::
râI�,

.

.' ,

: Jaraguá dÓ Suíl-��jARITA"
presentes -Da .26a. 'FENIT, ;em

São, Paulo
.0 crescimento dá INDÚSTRIA nOSSO Estado.

TEXTIL JAR,rtl\ S/A. p�iAé::ipal
mente IilOS dois wl,timos anos,
'quando ati'ngiu Um índice verti

ginosa, praticamente os obriga'
'

a partiqipar de .todos ,,9s princi
'pais even�õs que'envolvem a in-

. dústria,têxfil tanto .. em ,âmbito
"àçjonal có�o internacio.nal: já
que seu volume de expj?naçãQ

l

taRlbém aumentou çonsíd'eraveI
menll:e e, ,qom t��dência Ja' p:ré�'
cer ainda muito mais.

.

, Nes�a eufórica escal.a€l,a pr.o-:
QFessista. a pretensão da dita
Empresa, ,pelo que se observa'
com'o o é, ,por ·exemplo,,' a FE:

, NIT (Feira Nacional da Indústr.ia
Têxtrl) .. ' '. _'

; O, ' ,mençjonad�' c,QI;J,clavl!! de. '

moda. em, suã 26a. versãb
-

a-
,

poilteceu' iflllrante -O Parlödo' de
21 81 26 de maio-. de '19S1 ·'no
Pat,gue, Anbem�i, ern:;t��Q;, Rãjtlo
(�P)::

.

\ '

(-*-:-)

FLORICULTURA 'IMPERIAl:
" \

It... fl&lRQldo Rau, :,_ .-, JaragUá do
Sul Se. ..

'. ,

.
.

.'

Quem '.reC'ebeu" (ambém co�m
lanChe' esta s�ri'iana fái a Sra.
Esther Bonilal:lri, no Parq4e,
Màlwee, quart,a-feíra' à tarde, e

� • noit�, O oaslil!" BönUaui:i (Dr.
LUiz) recepcionoul caSais dê a-

.

migos em sua residência' para
. '.

um gostoso quentão., '

!\ (..:..:.*-)

.

I N'E> Igreja Eva�éUc.� I,.utera,.

na-Céntr.ó, àS 17'horas,d� hoje,'
o 'casamento do� ,jovens V,HlsQi'I,
J;lerri ,e. Céli�.,.Al2;ira Trisotto.,Às

'R�via 8C-301 ';_,Km 5) 1à"horas, Amo,:Dr.aeger e ZtJ

'�Járág(Já'do: Sul':'S.C;'· !eide: Jesufno." Com .os ,no�sos

......_.",..........""""'_<.�r_"._;.""'_.,..;._·
o

_..: çumpr-imentos"

, ":R�1910arià,;Avenlda'
_,

,'\ \.'� �
:._:

.\
,+
l,

.

E'l'ERNÍZI! OS BONS;MOMENTOS

!.
.

presOnt�e.M 1�las e as ni�,��as SU9-";
I

!:V��OJ���
,

"'�A. '. :Ma��oJ _ �

�elano>1 �;

,

� I,"

! ComuDicado �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'-•• cu.III,
�u�)MOUer, ' Grubb., 0ftcIaf ,do Registro Civil do
DlStnto � Comarca d. Jaragti6 do Sul Estado de
nta Catarlß' BruII."

,

Faz saber � COl1par8C8l'8l1r ... cartório, exlbin
os documen�s exigidos pela Lei, a fim de se habl-
rem para casar:'

, ,

ltal 12.041 de 18.06.1981

ZapeHni • lAd.
, .

brasi'lelro, solteiro lavra-
"

,
. natural de Gaaramlrlm

,

Estado, domiciliado' e t&-

e em NeFeU Ramos, MS--

.

Cllstrlto, fl!ho � Luiz Zspe-
e de Llberata Z8!'8l1nf.'
brasileira, soltefra, openl-
natural de Jaraguá do Sul

lada e residente'na Ru�
Sauer, nesta cidade fHha

.

monio Tltz e de eecn;a s.'
,

TitZ.

1'12.042 de 17.06.1981
,....... e UícIa

• bras11elro, solfelro operá-
"

,

'natural de Massarancluba
I . ,

,

e Estado, domiciliado e fe-

trerite em rJha da FigueIra,
te. distrito, filho de Alofslo

rance�er e de' RinhHd,a Fr,an
enar.

, brasi'lelra, solteira, costu

ra, rratura}' de Jaraguá do

'I.
domiciliada e residente em

da FlgueiM., �ste distrito,
a de Vlcent�'Marklewlc� e·

Sofia Maglerska Markiewicz:
I 12.043 de 17.06.1981 •

da Slva e Denyae Mett
'

, brasileiro, solteiro, e'il!Je
Iro mecânico, natur-al de1Ja
uá do Sul, dO,micHlado e re

�e na. Rua ,Epltáclo ,Pes

,
n'esta clda(le�. filho de ,Eg-'
Joio da Silva e de Laura

ata da Silve.

a, brasileira, so,teira, profes-,
,n�tural de .,Iaragu� do

I domiciliada e residente na

Relnoldo Rau, nesta clda

I
filha de Antonio Zimmer

n e de Iria Maria Ràlzer

bràSilelro, solteiro, modé Ele, brasileiro, solteiro, progra-
natural óe Jaraguá do mador, natural de FloreStÓpolis,
d�lciJjado ; e, residente no Estado do Paraná, domiciU�
Nereu Ramós, neste distri- do e residente en:t Vila lenzi,
ho de Plf."io Ropel�to e de neste distrito, fi.lhn de Marceo-

a Marta Rope1ato. , nlUo José dos Santos e Mathil-

brasileira, solteira, .
do ..,r, de Alves dos Santos

rar d8' Jaraguã do sur, do- ' Ela brasileirà' soltei:ra cost ... -

lad
. .' , , ...

a e residente na Rua retra, natural, de Itajal, neste-

Ia, nesta cidade, filha de Estado domiciliada e residen

Backer e de Carmellna te na ,Rua joio'Bertoll nesta'
er. cidade, filha de Heitor 'ÉugeniO
12.045 de 17.06.1981 dos Santos e de Alayde Faria

•'1...".....e RaeeII dos S'anto�. .

editai 1'2.050 de 23.06.1981

brasileiro, softeiro, ·Indus
natural de Jolnvllle neste

, '.

o,. domiciliada é residente
Lourenço Kanzler .les-

,
"

e, filhO de 'Geratdó

mlnghaus e ae Liiilin Wer

baus.

quardt Schulz.

E,a, :brasjleira, solteira,' do .Iar,
oaturai de Jaràgua do Sul� do

miciliadá e residente em Rio

'Cêrro I neste distrito, filha de
, ,

Wrlly Kopsch e de Loni Mathias

Kopsch.
E;dital 12.053 de �3.06.1981

Moacir FormIgart.!' EIIza.,..

Kosloeld

Ele. brasileiro.' sOlteirÇ),. ope.rá

rio, natural' de Rio ,dos C�ros,
neste Estado, domiçilladO' e �

sidente na Rua Walter Mar

quardt, nesta cidade, filho de

lolanda Formigari. ,

EI'a; brasileira, solteira, operã

. ria, natural' de Doutor Pedri

nho, neste Estado" domiciliada

i3 �esidente na Rua Walter, Mar-

. quardt, nesta cidade, filha de

Boleslau ;I(osloski e de Cecilia

Kosloskl.
Edital 12.054 de 24.06:1981,

José RIbérro da Costa e .Ioal.. /

ApiareCkIa MaHlwame de

Camargo r ,

Ele; brasileiro," solteiro, indus-

. triãrlo,' natural de São José dO,
Rio Preto-Sp:; domiciliado e' re

�idente em Sio Paulo, Capital,
filho de Manoel Ribeiro da Cos-

,ta e'de Mercedes Feleto_ Ribei
ro.

Ela, brasiJeira" .solteira, do Jar,
natural de CapA0' AJto-Lages,
neste I;stado, domiciliada e r&.

sidenta na Rua, MaximOiano

Hiendemayer, nestá cidàde, fi

lha de Raulinó Matos' Camargo
e de' Dalma Antoniettl Malin,ver

na Camargo'.
Edital 12.Q55 de 24.06.1981

Jaime Joeé, :J(I1iIkow1ld • Irici

M8Ifa: voltolinl

Ele, brasHeiro, solteiro, sel'V18fl'

te, natural de Jaraguã do Sul,
domiciliado e residente em 'Ga

ribaldi, neste distrito, filho de

An,tonio Kiatkowski e de Geno-
'

Egon Norbert Undner e A..,

ArIIIe' 8u..,.Uo

Ele, brasileiro, solteiro, lavra-.

dor, natural' de Guaramirim, .

neste Estado, domiciliado e re- vevlil Tissi Kiatkowski.

,
sidenle ' na Rua Rio Branco, Ela, brasileira, solteira,' costu-

nesta cidade, filho de Bertoldo reira, natural de Jaraguá dQ

Lindner e de Lili Schuhardt Lind- Sul, domiciliada e residente em

ner.
Garibaldi, neste distrito, filha

Ela, brasilei,ra, sOlteira,' operá-
de Vergflio Vo'Itoliol e de, Ida

Maria MuraM. Voltolini.
ria, natural de Guaramlrim, nes- ,

,

.

E 'Para que chegue ao conhecimento.de todos,
mandel passar o presente Editai, que será publicado'
pela Imprensa e ,em cartório, onde será afixado du

,rant� 15 dias.

,

l

.

"

reeleita" nl presidência da Acasc
reunilo realizada !fIa 17,
mbtéla Geral da Associa

dos Cronistas Esportivos
Santa Catarina � ACESC
,.

r

eu a nOva diretoria da en-

e para o perfodo 1'981-83,
reeleito o atual presldeli
rnalista Gilberto N�nas;
120 v'otos contra, 26 da

b. A posse deu-se dia

OS festejos das Bo

Prata da entidade, com
Gatedilal Metropolita
o na Riodense, o�
la P.réfeit1:l1a· MunJci-

QrlanópQIls, palestra do
Fllvlo Adauto,

.

presJ.;.

Asso.� Braall,ira

t:sport!vos, Ift$I"'
d'a plfC8 denominando

,.<fit f:.,rtet :c.t1OI

Alberto CSinl1os'" '�".P�ÓP�i�(dà
Prefeitura MunicipaJ� n� Estrei-

to, entrega de medalhas e tro- tor Departamentó Jurfdico-

féus e (8nç�ento do concurso Dr. Wilson 'Reis. Conselho Su-

"Os. Melhores do Futebol em perlor - Efeftvos .:_ 'luIz Os-
Santa Catarina"; seguindo-se nlldo Martinem� Pedro Paulo

um coquetel'. Machado, Fl'8.ncisco MllloU 'Net-

A atual diretoria" que conta 'to, Jae! Ferreira do Nasclmen';'

em seu quadro com O cronista to, Rodolfo Sestrem - Suplen-

láVio José Brugnago, do 'Oor- tes - Marcos A.. Bedin, Pedro

l'éIo do Povo", está assim cons_ Ranieri Parcianello, Apar'rcio

tltufda: Presidente - Gilberto Borba' Duarte, Evaldo Bento e

Nahas: 1° Vlce-presJdente -, Ricardo Passos. C�missão de

Roberto Ahi.; 21» V1ce-Prest- Si�icAncla - Efetivos - Hugo '

dente - MArio,Medáglla; 1 ° Sa- Silveira. Lopés, Oar.Jos Eduar-
.

cr8tário - VAnio Bossle; 2D do Mendonça e Mãrib Pe�qa.

'Secretário _ Márll> Ignã�o Suplentes - Luiz Lopes Viel-

Coelho; 10 Tesoureiro -,- AdV ra, Carlol Air CRIl; e Cléslo .BCI-

Brfgldb da Silva:! :lO Í'esoure.1'O rigo; Comissão Flscal - Etetl-

- �Alberto Fene_ DI-. vos - Célio Alves. 'Marintlo,
'retor dã' PetiimOnlo _ Nlmar' WJ.fSonbo,* de/Franca e 'Na-

8IIrencouit: �OI- oepa,.. dir dos ,Santos Cama:rgo ....: S�

mento Social, - Antô�io, 40sé' 'plentes
,

- RatiI ThomaZrOriI�

,�da cSilva; DIretor' ,Relaç6es, ��-",�Flá�io.,,,�?S�. �fUgn�gÔ�',��Gil(10."
blleas -.ii,' Daltir Cordeiro; .. D:re- Vezafô�"

" " ".' :t,

.' �'h ,'S;�" ,{'ii' �

".

"

;,--sc- 1/","'_7,!;:,;.<:.: 'S' :'t;:(!:;{:� :�,";',:,:�; ,.-.; l!t'"" ,'i,'{:t;:{,� e?i�':::>l":i:;\\,:,$:e;';-;',::,I:'-,i':r
"

•

.... : . _'-'; ,'r:-;:;' ::�.::-,.'" '._: '�irn)}·jj·· _,;f;;' ;:T�+)'·- , -f:\:'��i; ".§:�-:"
.i

'�' -i',

Clrreit Jnlonaativo
te Estado, domiciliada e resl

derrt�'em Guaramltlm, neste Es

tado. filha de JordAo �usareflQ
e de Terezlnha BusareIJo.
Edital 12.051 de 23.06.1981
JoIo.llaxllnfano Neto • WIrma

'p"_
"

Ele, brasflelro, �olteiro. opert
rio, natural de, Doutor Pedrinho.

Cópfa recebida do Cart6r1o de
. neste Estado, domlcilladt e RI-

.

B.wmenau; neste Estado�\ sidente em Vita. Lenzt, n�te dTs-

lnDobeIt Falt •� trilo, filho de Altair João Maxi-

GHItzmacIaar
mlano e de Margarida Maximia- ,

Ele, 'brasileiro, SOlteiro, operá-
no.

rio, ....tural deste Estado, do- Ela, b�i� �Itelra, do lar,

miciliacfo.·e residente em 8fu- natural de Witmarsum-Presiden

menau, neste. Estado, fUho de te Getúlio, niste Estado, domi

Friedrich FaJk � de Thecla falk.
ciliada e resider:ate na Rua Epi-'

Ela, brasileira, solteira, Indus- táclo Pessoa,' nesta cidáde, fi

tr�árla, ,natural deste Estado,
lha de. D,aoiel' paterno e pe lnes

domiciliada e residente nesta Paterno.

cidade, filha de Selvioö Grütz- E_ 12.052 '.25.08.1881

m� e de Ilda Steiner'- GfÜtz- Rudolfo SchUIZ.• RauIIno'

macher. 'Kopech :

Edital 12.047 de 22.06.1981 Ele, brasileiro, sOlte�, operá-

S!k9Io CflrdQzo da SIlve e rio natur. de' Jaragl.iâ" do Sul,
,
,.

Mwga.... Lulze Melar domiclikldo e residente n8 Rua

Ele, braSileiro, soiteiro, técnico '. Bahia, Il8sta cidade, filho de

mecAn.i,CO, natural de Jaraguá . Eduardo Schulz e de Ema Mar

dO Sul, domlcmado e residen

te na Rua Joio Januãrio Ayro
so,. nesta cidade, filho de Dari

Cardozo e de Cecilia Leithold

da Silv�.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar

de escritório, natural de Join

vllle, neste E'stado, dOl')1icFIia.
da e residente na Rua 'Rodolfo

Hufenuessler, nesta' cidade, fi

lha de Gerold Meier e de Eva

ßramigk Meier.,
/.

Editai 12.048 de 22.06.1981

JoIáI DercIIo C......ncro e' Ja-
, Iwete Madal VIeIra

'Ele; brasileiro, solteiro, �rei

rOl natu,ral dEt Ituporani18, 1leS-

,te Estado, domicr.liado e' '�i
dente em Vila Lenzi, neste dis

trito, filho de Dercilio Crescen

cio e de Bemard'� Steinbaeh
Crescencio.

'Ela, 'brasileira, solteira, balco

ni� natur8!1 de Rio dos Ce\-

'dros, neste Estado, domiciliada,

e residente -1181 Rua Epitácio '

P�ssoa, neste distrito, fÍlha de

Henrique Vieira e de Euclides

Vieira.
Edital 12.049 de 22.06.1981

José. c.tos doe, Sanlve e

, ...... doe San'IkI8

CARTAZ ClNEMATOGRAfICO: I:m exibiÇlo desde t:iu.
. t.felra, � 30,' O IllPéRIO DOS SEN11DOS, uma super-

.

produçlo do clneina Japonês, rigorosamente proibido pera

menores de ta anos. o filme é suC� d� bilheteria: Do-.

mingo, às 14 'ho� em matinée� HI!RCULES, O HOMEM IN-

VENe censura flv-..
.

'

,
COMUMD�DE CATÓLICA: 1) - No 'dorrii�go, dia \28, ,

'

,.
novo curso de noivos, ou seja, curso de' preparaçlo ab ca

samento. na Paroquiá Sio Sebastião. Sará no. Sallo. paro�

quiaJ, das 8 às 17 horas. 2) - O reverendo Pe. EJemar

Scheid e,tará em Jaraguá do Sul por ocasiAO da festa
, . _"

. ....

, de Sio Sebastilo, dlas 11 e 12 de jul!l0. Ele fará as cele-

brações � pregaÇões da. festa, quando também terá opor

tunidade de rever os amigos; 3) _' O resultado flrí&rtceiro

,da feStll de Sio Luiz Gonzaga, do Jardim Sio Luis, ultra

J)assou as expectativas, sendo superior a um milbIo 'de,

'cru�eiros o lucro bruto; 4) A festa c:s. São Sebastilo está

programada para os di8$ 10, 11 e 120 de julho. De 1II0men

to está-se fazendo a campantla do Livro Ouro Junto 'as em-
'

. presas; 5) _ O sorteio de brindes na festa de Sio Luiz Gon-

.
Zaga,�teve os"�ülnteS vencedores, pela ordem: Ciclomotor.
Monark para Adilson Pedrottl, Telev,isor à Cor.es para An

dré ,Vieira, Conlúnto Estofado MlUWles' para Marta Da:lprá,
Roupeiro de três 'portas para Valdemiro H�, Balclo para..

Ademar Richaröt, ,Máquina de lavar Mueller para Arlindo

A. FelclJmann., Bic,icleta para Orlando, B. da Silva e Jogo

de Jantar para Haroldo· Melrlng.
'

A SEM�NA NA HistÓRIA: 'Pia 27 - Dia Nacion do

Progresso; 28 - Dià (lo Agricultor; 29 ..:.. Dia do Papa, do

/Pescador' da Telefonista e de Sio Pedro e São Pauló.
,

.

I

.•

Dia 1° - Dia Nacional do SESI; 02 - Dia do 'Bombeiro

Brasileiro, e' do Hospital.
�

�

.

\

.

.

COMUNIDADE EVANGäICA: 1) - O Curse> de Batismo
.

, I

para pais e padrinhos serã no dia 04 de julho, às, 15:00
,

horas, -no Sallo Comunal. E' proferida Uma palestra abor

dando as' resPonsabilidad� de P.8Js e pad'r-inhos com rela.

_ção. ao batizando diante' de Deus e da. COmuriida�. I Ins- ,

criç6es Ila Secretaria. O· curso tem .. idade pára dois anos';

2) - A partir de julho será cOlocada' à' disposiçlo da

t .

.' I

Comunidade espeoialmenttt aos Idosos uma biblioteca com
, ,"

'.

livros em Ifngúa 'alemA, entre romances, a'lfenturll$, blogra-

fjas,. entre .outros; 3) _ Em agosto, virá a Jaraguá do Sul,

o Pastor 'Álcides Juckch para dirigir a Semana de Evange-
. ".,. , '.

,limçlo. Cada 'noite haverá duas palestras, a I>rimelta' em

'al�mãQ e a segunda �m português •.

, ,

,SEICHQ-NO-IE: _ A· Igreja Seicho-No-Ie, NúcleO de

Jaraguá 'do Slll C01'IVkhi à todos a particlp8l19m das relJ-
• • I

.

,. •,',
.....

,

niões desta filosofia, cada segUnda-feira, às 20"hO�" na

. Av. Mal. Floriano, 59 - fundos•.

IMOBILIÁRIA ,
,

8ANTA MARIALt4a.
Com,pra - Venda e AdmlDlatraçAo de nn),,� ,

Crecl N.0411hJ

ConsUlte-nos, temos vários imóyeis:

':lua Dr. WaidemIro Mazurechen, 42 - foße 72-1342 •

72-1101

Jaraguá do Sul - S.C,
.

� �
.

". � ..

1.-',

Vende-se
ESCORAS PARA CONSTRUCAO DE 6 E'a me

tros.

, TRATAR NA GRAFICA AVENIDA, TELEFÓNES .

72-0592, 72-0772.
.

SincflCato, cios Tra�8thadoreS ,nas I� Mefa�
lúrglcas; Mecânicas e do Materlàl Elé'lrlco de

. Jaraguã do Sul

- EDITAL DE CONVOCAc;AO �

PeJo preSén11et Edital ficam convooados todos

os assOciados do Siridijcàto doS! TrabalhadoreS nas

Indústria� MeJtalúrgioas" Mecânicas SI do Má1ie�ia;
,Elétrico d'e Jaraguá do. Sul, para se reunirem em

Assembléia Geral Ordihérla no próximo dia 27 die

junho de 1981, às 15:00 hor�s, em primeira, con
vocação ou às 16:00 hor$$, em segunda çónvoca

ção, com qualquer número de I8Ssociado& presen
tes em sua Sedie $ocial, sita à Rua João Plan ins

check n° 1'57, para tomarem conflecimento da se-

guint�
. i

- ..

.

ORDEM DO DIA:'
,

.

1° - Leltu.ra. d1scuSSão.te votaçÁo por aserutrnio

( secre10 e à conta de �ita e 'deseesas,
assim c:>mo 'I1ElIIat6rio dia Dil'lElltorla refenente

.
ao exercrcio de 1980 COh) 'o parecer de) Con-
selho FIsc8f;

. ,

'20 - �i� �t08 Jlrf�cadlps peJa 'Di:retoriia.
,

�araguã d9 SUl, 2(J de ju�ho dei 1981':

,çElSO S. MEDEIROS
iPrßsidente "',

"

"

.i;;; T:
"

.Ilt...· 'prMld. Q Ifro" ela_.
O '��icrpio de;Jaragül dó 'Sul, 'ii exemplo

dos �is;cltalmicrorregião IE!! qQ Estado, tleive ins
talada' no lnícfo de junho, a ComJ�,!'l\6Unic'jp'al
Provisória do' Movimento Tràbalhista catàlrrnense

.

do Partido Demporátlco Soçlàl. que. se p�� a

ombrear-se à 'classe trabalhadora sfndlc.nzäda &

d� gozo de 'Sêus dIreitos, ",SI 'ruta pelo"Setl�
nt,ecimen'to e dtreltos. .

"

I

A l18U1liäo ,de lnstafaçãó do MTCem .,araguã
d� SUrl deu-se no MarabA, assumtndo, na oporta-

.

riidade, a p,J1e&idência, O ex-candidato à Wiieaaor

nas releições de 78 ao Iie9tslativo loçal, Laur'Q Vet

gin i • 'Na vice-presidêncfa da Comissão provtsórla

do MTC, Renato Schutz, na secl'lêtarl6 HeribertO

Fritzlre; na teséurarla Ad Vlel'ra ,e, eomo vogal,
,

Hans Egon Burow. Como repres8Í\�tIes junto ao

mretório do PDS. - VlilmorNicoc m: e Maurl',F.e.r
razza. Como suplente dO,s representanteS Junto ao

Oir:et6r.io do PD,S,-, .Mnton.GrlJleltzmacher �I eqmo,

Delegados junto ao Dir�rio RI�iona" �o.MTC -:-

Ivo Baahr e.Sandro l_mano.
.

Nos 'PrÓXimos di'as, o MTC inicia trabalho ele

filiação dos trabalhadores.
'

.

I �

,

,

, ,Industrial,iZação, ,a, alimentol
caseiros-treinamento

Vinte e três senhoras e

moças participaram no d0-

mingo de tI1elnamento des�
, tinado à in 'ustriallzação
de al-iment.'os ca&eliros, na

Dia 03 de junho:

residência do sr. Augusto
Maria Schumacher, com

Manfrini, na,Tifa dos Mar- minutos, ,nesta.

tins. O treinamento 'foi mi- DIa" de Junho:,

nistrado pela Extensionls-" Edgar Terhorst, com 63 ano.,
(

ta, Social da ACARESC,
nesta; ,

Arlene Boos; inclusiVlê Henrique O
.

Carlos Fri8d:- I

com prática, que explicou, mann,;com 1;1 �s, em Gua-

à rti

.

raroirl';' •
-

s Ipa 'cipan� técnic�s'
de preparação e conserva-

I

ção ,� dOQeIS ,caseiros' a, Dia 07·de Junho:

manutenção. de sua quall-
Otto Kuester, com 72

"" d
'nesta',

iu;a e quando aecn
•

iona-
dos em recipientes plástl-

Adolfo Ramthum, cam' 73 a.-

oas ou vidl'Q. Rece.tas�, nos� em Ri<;) da Luz Vitória.

b"e a utili�ão do soja co- .

Da' 09 c:re Junho::
, mo alirmmto 'e sua múHi-

'Arexand'19 Stenger, cem '58 a-

pia util1dade foram tema do nos, em Jaraguá-84;,

treil'lamento.
' Car.lo� Danker" com .,66 ano."

.

',na lIl\a da Figuei@,. ," .

.DIa 10 de Junho: .,

E� fludolfO..AI,b�t, co,m

81 � .,. Setitoedef.�:'
,

Na semana passada" em
encontro realizado no

Oentro Shalon; em Nereu"
Ramos, da região adm,inis
trativa d'a ACARESC ,de

Jaraguá d.o Sul, na área. de

Educação para Saúde, fo-'
rarn a�rdadbs ·assuntos

sobre plantio de üVá; 'aléi-'
tamento m�1térno, eduea�
ção piara coopetraçã9, hi

gienizaç�o do leite, san�
met;lto do meio ê alimen
tos infegrais, JEl'Ste último,
oóm palestra do sr. Mar

trn Elsterer;- d'e J.olnvllle,
que, possui uma casa' ma

crobió11ca, e que Iex'P.O� a�
vantagens na utl ação
desses alimentos para .0

cO.rpo hU,J118no:

Di. 17 da,,Junho:
Maxlmm� Decker; com 28 a-

.

,nos, 'nesta;
OnmJ)ia <Hilbert StelleIlt, "-oom

'

47,'an08, � Gàrlbald�

Ema t.leital Hoflel'; éõllt 73

anos, riett.;:

l)Ia 11 ... junIlo�
Antonio Alexandre Bassant .1

.

,

com 79- anos, ne�.,
,
Dfa ,12 de Junho:
Arn�ldo Sasse., com 85 anos

..

na Ilha: da Figueira.
DIa 13hde J� ,

Alvaro JolQ Berto.li, com 70

anos, em Nereu RafQos.
DIa 16 de Junho: .

.

Henrique clwaldo 'Fra�ko-
,

wi�, com,81 anos, ,m JÓlo
Pessoa,

•

LEI N.o 820181

Autoi'lz.á o Ch!91I!e do Executivo MOn.fcipa.I' a
piagar despeSas da,; campanha dé quSilificat
ção de novos eleltoJ1eiS ê dá outf18S J)rovl-
iCMncras.

.

,

..'

"

/
�SJGOLF' SCliONKE; Priefelfo MuniclPäI dê!,

Jaraguá do Sul, em e�ercrcio, Estado (fie' Santà
'

CatarlnBi, n,o uso 5f'� -suás .�tr.lblílç�:' •

FAZ SABJI:t a todos os "abit�ntes de� MunlCJpio�
qU!� a Câmara.d� V�readol'1eS �proyou � ele san

ciona a, seguln1Jet Lei:
' ,",

"

ART. 10 .- Fica o Chefe tdQ Executivo'Múnlcl

'paI autorizado a pagar' aS "desPesà$
.

diécorrien1'ea
da campanha' para qualificação dei novO$ ��
res, encetada pela -!ustiça Eleitorar _;. '174 Zona.
,

PARAGRAFO ÚNICO - As diesp!�as com

'preendidas n!8ste artigo sA9 l8S I'1eIlaolonada:s 'com
fotografias, transporte, serviços e demals encar-

g�.
\,

,

ART,}!,:'" As dlespesas 'oriundas dia JelXecutão
da pne.sentelei cor.rerão por conta dá seguinte do-
tação do orçamento vlgen1le: /

,

,0303 - DIVISA0 DE SERViÇOS GERAIS
'3.1.3.2 - Outros·Seirllços' te ,Encarg�'-

\

. ART. 30 '-, Esta LeI' entMrá em vigO!" n� data

de s,:!a. publicação, revogad;:lS as dispoSIções em

contrário. .

:

PALACI.O DA PAEFEITURÀ MUNIOIPALde'�a
ifaguá do Sul; ISOS 23 dias do mês de junho de ••

1981-.
.

,

SIGOLP SCHQNKE
Pr:efeito 'Municrpal, em exerc(Plo I

.

,

A presente Ld"fot registr� lei pI.Iblicada 'nes-
'

. ta Diretór:ia dei I!x'pédiente, SdtIéâçlo II ·�stên"
cia Socf$t, «os 23 dias dO!'lh 4=tI jurihO' de 1981.

:·'i.<ASTRll·"K.,.SCHMAUCH
;q)i,retora.·

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



COI'�'FIRA A HIS1'ÓRIA ...
,

,
,

.' .

:.. • ; ��. ..... I •

, ,,', '." ..HÁ '� Ái�IOS, .

,

, "
- o, aRO de 19S�. e�� dif,íCil. A carênôlade energia elé-

,

• triGa pr!lvoca�a ,o. ,d,es�iriprego ,é a ameaça de ,iliàs, âma�gos '

�'era'uína; �Dnstante. (3ovßrnavà ,p, Estado, o sr. Irlneu 80r
"Iltíàus�n: que' dava',entrevistã. à imprensa 'local: "Já tlvernos .

éntendimentos 'com o'governo fe.deral quanto ,à, ajuda finan
'ce,iJ1a;, mas devo fri�r que mesmo sern essa, áJl:Ida, o plano

'< que ela.boramos sei� executädo.. O, C!Ju� não ..
é pOS�rVell; é

,deixar que pe:rrnaneça tal éstacfo' de coisas, riscos .para a

"eco�omia do- EstadÇl. Vlmo-hos ,ol:!rigados a enfrentar a, s).
tu'açAo e para isso, contamos .corn, 'a, cdle,bo,l'8ç�o .das .clas

:
ses prcdutores que, és�r?; lião, faltará, 'uma vez que o pia.,
no a ser executado visa bÉm�ficiar grande região de Santa

, Catarins;':'., O sr. Irineu BQrnhàlJsen 'acrescentou a �sta altu
ra da pa,lest!1à:, "NãQ quero rnals ver este quadro d� ope
rärlcs ssm trabalho e de fáb�ié!!.s fechadas" .

- ,:Ql,lando esta coluna; aparecer aO público, talvez já
'

tenha sido �inaugurada a po'nte :que 'um crnico descreveu c,o-, - .
,

, ,) " ,
"

mo sendo aq�ra que tinha de um, 'I,ado .um pequ�no povoa-
do e de outro uma r09a de milho. Acontece que há trinta
'anos tOdós 4á '� 'preôcupavám com a 'ttávessia do rio Ita
pocu, em Retorcida, hoje Nereu Ramós" quadro' urbano de

Jaráguá do Sul, Dizia a nota:' "Comunica-nos o sr. 'Anto,nio
pa'eiri, Diretor do Departamento' de Estrada de ROd�gem que,
�SQ !' t�mpo 'pe�mit.a,;a ponte' ,sobre' ,o Rio Itapocu, em'

Aéf6rcida; datá 'trânsit'o Ci,ntri(de 'quatro dias, espaço de
tempo ainita,necessário par:a.'tilíimar os coris�rtos a que �

,''':I�sr:n'a está sendo .submetida"�
f '

- Pejo edital n�
o 3.005, de 23.06.51, corriam os pro�

8í�lI1,a� �,pa;rà ,Q' casamen�o de Wiegand Vol,gt, filhei de Fran-
'

cisco Alberto Voigt /e Hedwig lihzmeyer e de Cacilda Piaze

ra, filhra de Luiz Piazers. e Eduarda Piazera.

(
... HÁ 10 ANOS

...
' , �"

... HÁ 25 .ÁNOS
,

- Era., nom�á�o escriturário do Tesouro do, Estado o

jQr,na�!sta, é,j ver�açQÍ'. Al,lgusto Silvio,.Pr0doehl, através de
cretö 'assinado pelo .sr:. Governador, �esignando o nomeado
,p!lira servir �u)'lto à C_PletC!ria Estadual áe Jaraguá do Sul. A

irÍ1pr�n!la' loca) cumprimlmtava o ilustre' confrade"
'

, - O' Dlári(), da Tarde,-.!de F,lorianr6poHs, . estampava
a seguinte nota: Teve gr.ande repercussão nesta, cidade a

,decisão dó Tri!>l!nal, 'de Justiça ,do Estado, conce,dendo a 'Of- J
." ' .. - 1 .

dem ,de "habeas' corpus�' requerida ,pelo sr. Artur MüHer di-. �.
';' ,

•
'. I • ,

retor: do semanário "CORREIO DO POVO" . A sp.licitação,
.fQi �eferida I?or �nanimidade,' por motivo de.' prescrição e

,i!egitirn'id�de do autor da denÚncia. A ação promovida con-
.

tr-a o jõrn�.rlsta foi interposta pel'o sr. Juiz' d� Direito da �
,Comarca e' aPresentada, pelo aqyogado 'Arquimedes 'Dantas,,

'

':C-oh'lo lprbr:notor ��ad hoc". ,', '

"

_;,: Causava profunda 'emoção na cidade a morte do rev.� ... ,1 .'

Padre JqÀo, Stolte, qu!" pbr cerca de, 11 anos foi vigário dß.
par6qu�a: de" J'ar�guá, mandando ampliar à igreja matriz da
colina. Em: 1956 re66ilÍeu-se ao hospital' de Joinvißle onde� • • \

_ t ,,I.

fat��:��rn(HIJ��8 dO,-:cdrr�nte ql!l,nf1�)'f sendo s9pu.ltaclo na

eidac;fe 'dGS ·'P�fn'cipeS. ,

,

.

'

- O "Diário Carioca" noticiava ,que a Políclia evitava 'a:
.

ex�cução d-e um' "bbmplot'" int�rnacional para assassinar õ
,

'pre�ide,�te Juscelin'o' :Kubítsche�, ,ao' pr.en�er; até�dend0 à '

denúnciia' 'eia 'Eni�aixaéf'a b�àsilejra na BQlfvia, o espião al
banês 'Antonio' Cobsulich Valentim. '

- 0- góvernador Jâri;io Quadros retomava de uma- via-
,

gem aos' Estados Unidos viaj@ndo 'a bordo do "Urugua,j
Star". Do '�iO se!i�ia im�diatamente para São Pá\!IO, via
aérea agua,rdandd rio Congonhas pelo Vice-Governador, to·

.' ,_ -.
-

"r ,',

-

". '

do O secretariado e demais autoridades.
"

'

'\ ,

/

,

',- REfalizaVla-se de' 25 de ,julho a a 1.0 ',de Agosto de
1971 a 13a. EXIJA, - Exposiçij.o l'Aidustriál de Jaraguá do,
Sul" no Parque Agro Pecuár!o ':Ministro João Cieopf;las", em

.

comemoração do 95.0 �ano de fundaçAo de Jaraguá do Sul. e
'

"de honienJagem ao ,','Dia -cio Colono".
__: 6 sr. Manoel Póvoas Net�, Ag�nt�, da Emp(esa Bra

",- -sifpH:a' de Corretds c'e Telégrafos da ç,idade, oomparecia a

uma' reunião da .l\CI�, ,p'roferindo interesSiante palestra'�obre
" o,CEP:��digo de Endereçamento Postal, já e".) vigor em"
. todo o País, r.essaltand� a importAnoi'a para 11 modemiza.
ção dos serviços que o Correio presta 180 pÚblico brasileiro,

" notadamente às- classes �rodutoras que mais se utíJlizam
,dele.

'

:'
'

-:- Pa\lb; Maluf, é I:I'0me já conhecic;fo em, ,1:971 e ainda

n�o' 'pen!!�va 'em, perfur!lr poços. de petróleo. N1aquela épo
qa M�uf :prometia a, 'Estrada ,da Banana; ,na "quaMdªde de
S�cretário dos' Transportes de Siio ,Paul�r.ao telTlPO do en

tiig Governado!' Laudo Natel; prometendo: a' sua con�lusão
:até janeiro, de' 1972; ,O 'litoral' sul de São Paulo,' como se

'sabe, é particulárl)l-,ªnte,linportante para 'a cultura, da banra

oa,' grande conCoFrente da ca'taFinense e a su� llUperação �6
,seria vhrvé�' com a, construção da mencioniaQa estrada. AnU
almente são embarcados no pórtQ·de Santos, ,para o Exte

_fior" cer:o\l,,(fe..6 ;.mH.h(íes de. tonejaaas, d�, fruta" Maluf já
eri,xergav_a_ IGnge, ,M, lO anol? ....

'

..
� _r

_,,;.
."'"

f.'uilaria
..

Járag�lá .... Ud•.
< )

,»'
�

; -,'l.,... .

....
-

..•::' � • .,
'.

"\,. � l '-. ,"Caibas para todas as finalida�s. Faça�nos
uma visita. E$tamos�'_, '�.oncuÇ6es.,cfe: alendê-Ios
'eficient.e.�') ,,:�, \";',"<

'

'" >C'
�

�, �' ',' :
'

'" "lO

,..,,"·'.:':":'i �.,��,��, L ,.}. :�'I ��'�'-:>:2:;;';> L.'l)�

. !'

res 'inicia'm a

11,' 'de:
'

'·'Hlh�o�
.

.f' ,�' :', ,.1 ,: ", "

,A partir do dla 11 de ju,,:
nho, 550 mil iestudantes da
redre estacfuàl de ensino,
lnclutndo o pré-escolar e o ,

3.0 grau," lenhar�h! em fé-:
rlas. Até o rnomento a Se--

,

ér�aria da Edü�açã6 ain
da não definiU se a meren-
.da escolar s�lrá (Üstribuíd'a�
'nest,e ple1ríocfJo. 'PEJlo ,da�
lendárlo escolar die' ß1, ee
tão previstos "cursosr die'
,alfabeltizaçã.o,'d� : 13'817,
avaliação' Ie 'ril;!lplanejamen:,

'to das ,at'ividade,s dàs d,i
versas Ucr9r$," '�ames su�
pleillivos d,e' �ducaç�6 ge�

,

rlall, ,entrIe' outros.

Esta semana o Secrert:á
rio da E,diuoaçã6, Anltiero
Neroolini reuniu-se :corn os '

"

Coordenadores, da"S 119
UnirdiacfJe's Begionais drei En!'
sino para avaliarem o d�" ,

sempenho da S�cr�tana
,no primeiro seme�tne, �elBJ-,
-nal"2m o pr:ogra'mä adm,i-'

'nisrt:rativo e técnioo.Jpeda-,
góg1ico e orientar os coor

dlenadlones,
'

sUPE!'rvisol'les
loeals de educação ,'e dirf:l-:
Itores de Coleg_ios. ':= .,� ,

Aléin da ,nedIe 'estaqual
de :elnsino, também deve
rão entrar em férias, ,rio
mlelSmo períodlo, os :e'stu�,
dalnilles da nede, particul�r,
municipal' e �e(jéral. Em
bora oada uma das redes
de ensino lr�lf1haril àu�ono
mia de maneira nI€lral elasl' ,�\
se baseiam, no' calendário
es'c,01Ia1r ;ellaborado pela S'eI-,

'

cretaria rdla t;:ducação. De
,

qualquer forma, os 846mil
, estudantes (fias, qua1ro re
dies não telrão muito .o que
fa-Zielr duranlte as féri,as. A
malona das atividlades
d:ßstina-se a' professores.

Em cont.acto com a im·

prensá no início da sem�

na; o Slelcl'ler1:ário Antero
primeiro se,meStre foi pro-

'

N'elrcolini afirmou qUlel este
veitoso para a ieducação
de! Slanta Catarina. Disse,
que foram, construídas 38
le:Scolas básicas lei 2,5 c.olé-

,c.

gios; aJprovaidlo o' Plano de
. Reclassi'ficarção; ga$ttos
mais de' Cr$ 160 milhões
lem obras; construídas,
mais de 280 salas de au·
lias, 11 laboratórios; el 40

depeindências administra
tivas.

"Correio do PovoO" -

,qual'idaidle :$Iu!p'eirior para
qUl9lm exigia o melhor.

Leia assine, divulgu:e e

anuncie no marisl antigo
semanário de San�a Ca
tarinla. Colabore para a

manutenção da c,imula
çã-o dia' verdadlelira im
�l1ernsa de sua cidade.

Leia mais Jornal. Jor
nal é Cultur1a!' J'Corne'io;
dlo Povo" - Ano 63·,

CON'C,URSO": COLORIDO,..'
-,

,.' , .

"CHEVROLE Tr,:
'. ";�-"::,',,

;" .

éolu<nä Boliria de 'E'c'oloDia'
,Colhe:rTl.o'S na lição de i=ra�cisco da, 'Silveira

.

'Blieno; <O serí,Üdio ,e,timológi:e:o do vocábulo ECO

L.oGIA: "s.1. Parte ,dia geografia humana que, esru- J

.da 'as: relações mútuas dos seres duma me�ma
régião" ; E ac,nesoent� qu� p !t�r�o vem, p�r co�:

• 'posição, do 9re'go "olkos" (= casa) com ,Io��s
(= Ie!Studo) e mais o. sufixo "ia;" (in "Grande DICIO-

, rrárlo Etimológico':Pr;.osódioö da UnQua portugue
.sa", Ed'iç�o Saraiva, 1968, pgs. 1 .,057, vol, 3.0)..:. O
que .devernos felntlendier, portanto, I como c �S1tutio
do iaJmbilente em que vive o ser Ie as ne'laçoes do" .

ser vivo com 'esse amt;>ilell'lte e com. os ,mais V!VI�I�-'"
. tes, pois o vocábulo "oikos" vísa mesmo dar. Ideia

,

ple�à dlel moradia" de tamtüartdade, die. atMdla�le
vivencial Intima '� permanente do ser VIVO. Pons
so que .oswaldo Fro1larPessoa dlefililel na sua "Bio

)ogia na ,Escola Secundáría" q�lel a Ecologia é "?
estudo dias relações diOS orqarusrnos com o �m_bl
'einte, .tanto inanimado como vivo" (2a. 'e!�,lç?O,
M�E,C., 1962). Vê-se assim que lO' qu�·Sél.vlsa
fundlamentalmente no estudo le!eológico, e a II'Ite�

ração ;dlo s�r vivo com o, mieirO �mbilente.'So sua
integ.r:,ação nieste, mesmo porqu� �o.o ser' vlv�nte,
animal ou �égle�ál, possui moradia . .os jllellac.l.On�
men�os :entre os seres, nito vivenltles � ,(v.g. aS,a
guas, as rochas; os astros) são ��ul:!!men1!el Im,
por1lante!s, mas objleto dlel .o�ras ClenClas especI-
ficas .(Geo,logia, Astronomia, st.c.).

. ',.

O'ilustre :pesquisador Donald PI'e'rson, ha m�.l
�os anos radicadO em nosso pars, procura desvln
"cular a Ecolog'ia Humana dos �am'pos da Geogrlal
fia Humana, 'diziendo que fazer 'aquele ramo ,�!eStla
é' errôn.eo (aliás vê-se que Silveira Bueno da de,�

finição genlelrlalizando a n�'ll;lci�n.aml€lntos de! se,r��
e toda'lia pre'l'IIdle o conce,lto hml�adlam�nte à Geo

, grafia Humana) Ie que dlelVemos conoeltuar ? Ec�
logia Human8.mais vinculadamente à Ecologia Am

'miall, e à Ecologi,a ,Veg,eltal (in "Estudos de' Eço�o
Qia Humana", Livraria Mar.!in�Edi�or� �.�."Sao
'Pau�o; 1970; pgs. 9). � propna lexp�e�s'ao Ecolo

gia Humana" induziria, já, a Ec?log+a Inumana, no
'oaso,-a Animallel a Viegietal. E Vincular O'S; homens:
animais e' vegietais nó mesmo plan(}...de es�udo e

l'19'almenf,e o melhor modo die �ma vJ;são natural ;dlo
humano, no Imenos como convite � lJm aprofun�
damenlto naturalístico do ser racional: e I?v�n�o
a uma consoielntização die .qu€I a _sobrevlvencla.,
dio homem deper:lde, no nível àtual dI� vida que
temos, de t?,m9ém ,sobre!ViVielrem as: mais formas

, dis, vida, animai e veg�L. ,
,

AtraveSsando;:ts décadas desde selu nal?oe�

douro ie:m quase tOitaI d'escon�e:cim:�nto pop,ular e

mesmO>lem grandlei parte Bus,ente até nO'sl cursos

universitários e surgindo' como grave lacuna nas

legislarções" nos últimos 'ano,s a Ecologia, tanlt� a

quel trata do fenô��no " h�ma�o ,quanto as qUie
tratam do.s mais vlV!enitEfS, surgiu como a �agn�
preocupação dos :povos, firmando��e nas UnlverSI�

dadie1s, apareoendo na forma de .hvros po�ullalr�s
ou elruditos e' incorporando, pne'celtos legaiS �ro...

tetores do !'neio ambi'ell'lte: Selndlo', resrponsave,1
por uma �eliz e útil pre,ocupação ,dlo. homem )��IO
seu ambie'Flltiei 'e dos mais viv�ntes" mformando a

humanidade'd,as· terrí�eis
.

deylalstações:, qu«: 'ocor
"'rem na Terra (a maioria como' fruto do lelgolsmo e

, im'pl1e!Vidência humanos), reVl.e:lando' ao �o�em que'
'ele está a jogar armadlilhas'lelm Siel� pr�pno {utllr�
1aI0 pon�o de faZier ame�ça die extlnçao, da pro

pria iespéci'e, a Ecologia no� s�rgle' �gor� oo�o
solução para' tão' angustiante sltu�çao (soluça0
crescente, inda que, globalmente, perdendo, a ba�

talha pana os Ipr:e'dad!ories hümano� e IUlt�tndo,c?n-
'tra o tempo pouco que re,sta): ,Neo r�Sta duvl�a
de que·essa oiência definida em 1869 pe!lo all�ma.o,
Ernst Haeok,ell é como a coloca Laurenoer'Pnnglle
no seu "EOOlog'ia", a verdladeira' "Ciência da So-

\
brevivência" .

NOVENA PODEROSA AO MENINO
, '

JESUS PE pRAGA
Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás; pracur;.e

acharás; bata.e -a porta se a�rirá. Por intermédi, de �a,Fla
Vossa Ságrada Mãe, eu, hurrilidemente; vo� rog.o qU� m,"h�
p�ece seja atengiaa. (menciona-se o �dldQ).

_, O�. Jesus
,

'que dissestes: tudo que pedires ao Pai em meu no�e Ele'

atenderá" Por irltermédio de, Maria Vossa Sagrada Mae, eu
,

.

, humildemente rogo ao vo�so Nome, que minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedido). Oh! Jesus que disseste,s:.o
Céu e á te�ra passarão mais a minha palavra não ,passara.

Por intermédio de Mari� Vossa Sagrada Mãe., eu' confio que

mil'lha ora,ção seja .Quvida. (mencionlPse o pediao): Rezar

-três Avé�Marias e uma Salve Ra,inha., Ern casos u�gentes"
essa ndve de;erá ser -feita em nov� horas e m�ndad'a pu-

blicar por se ter alcançado uma graça. \ M.E.C.
,

'
,

" RESULTADCfl)Â :f.8: FASi;': ,

t.e) prêrn'ío:' Clévjo Fern,ândo C'avarzeri
'ConceSsionária Veib.râs _;_' são Jós'é :do s Campos�SP.

.

\
,- -, .

�. ,� .

2.°' Prêmio: Agostinho' Sarí\P8io Moda
Conoessionária Móvep".- 'R,egj'Sitro :--' SP:,

,

;':':, :ein :
,',

E'lnle,ndölfer'. ,COI,� de Veículos \:[tda.,..

Àv. Mal. Óeodor.o ,(em" ',fr�nte à Igreja �a�Í"i�J ._
·:""'·:'Fönes:'>72'.Ö060 �>:12�065'5 '-; 72,-0969 ",

....
';' . ."; � 1''/' ..... -

,\ -,' '.',.",: �: ",. :'''' -. - r:' ,

'... .....

,
. ",

'''','; - ,.,Pö.stä' :de vêndils e, �ntre,g�;" ,

.

."

, ":, ' 'f, .k:,::� ;, 'àú,tO,r1J�.tJêä �'��!:gulg'ás ;::.i�{ "_, �'�.,
"'"

- \
, \

Flávio:José Brugnago, Yvonne Alice Schmõckel Gonçat
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl. ,Silveira, JoolOr, Rudóif fll'
feld, José Castilho Pinto: Dr. JQ8é'Alberto' Barbosa. '

'

'"

'Reclaçlo, 'Aclmlnlatra9lo e PUbllcjldade:'
,

�,

Av. Mal. Deod. da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091 - C.
"

' 892�O,- �aragu4 dó Sul - 'S�. ", '
'

,

,

"

COmpoelçÁo, 1"""'0 e 'círcolaçio:
'"

Sociedade Gráfica Avenld, Ltda. - ·Jarliguá "do Stil -

Asslnatúra anual: Jaregu4 do'Sul e reglAo .' •• Cr$
Assinatura Semestral ••

'
•••• '." .: ••• '. i; .•• � .'•• -Cr$ "

Outras cidades ••,: •••••••• ' ' ; • ; ; • • Cr$ 1.0
Exemplar avulso •••• � •••• � ." �.' � ...... ; • • •• Cr$ 1
NOmero atnisado .••••••••••••••••••••••••• Cr$ -

,

Elite Jornal' nIo 'se'�Mabiliza por�i1IgOé ,.Inados e'
devolVe origInelL

I, ,.
• ',-" '

Fundado em 10 de maio de ;1919
CGCMF'N.o84.436 ..691/oo01--34

r ,-
, <,EugênIo Victor

"

SchmlJckel-

-Cuide' da suà sa'úde
'Fàça 'tratamentos C'9m,'medicamentos

natura'ls.' ,

E A FONTE DA SAODE PERFJITA @ NA

Farin6cl. Hoftl••p_tlc,

".ra,gu� ,
, \

de Jaime Baéchtold Corrêa, na Praça da P
feitura Municipal, atendendo da�' 7h-30min às 12
e das 13h30rnin às 19h.· Acs sábados, ,das 7h
min às 12h30min.

----------�------���

em fase final de execução Agu8rdcm11 para"breVe
lotes com toda � infra-estrútura, cornpléllla;

Empreendimentos' "Imobiliários,
MarcaDo 'Lida.'· "

Av. Mal. Deodoro, 1.1,79 - fone: 72-0166
JARAGUA DO SUL: - sq

,
, \.

Terrap'�enagerri:', :'Varg�-,
- de lieSe; Domlng� �arg� -;-, ", '

SERViÇOS' COM RETROESCAVADÉIRAS '

.

E TRATORES DE' ESTEIRAS'
',.' ,,'

-- E'';''';';

tubos Santa,
'

Hele�c:I.,.., ..

"Y,UBOS E, ARTEFATOS DE CONCRETO' '

,

EM GERAL, ,

, Rua JOlnvllle, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGUA DO SUL -:...... "

..

, Santa Catarina

I ". __

CARR()ÇAIIIAS HC

�Hornburg ,
Indústria: 'de,' ':"

Carrocarias . Blindadas: Ltda.
,

CARRoçARIAS
BLINDADAS E

../ 'ABERTAS _;.. CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
M6v.EIS.

,I Av. Mal. Deodoro, 1.479

"

Tel&;O�e: ;2-O1�":
.

JARÁGUA DO SUL _..;. àc."

(
....

Coostrutora . SerIa
CONSTRUÇAO CML, ENGENHÁRIA E

, COM@RCIO OE" MATERIA[ "I
, qE CON$TRuÇAO. ' ',:, :

c'

,
'

, Rúa .,João Plcofll, 94 - Edif., C.rlos �pézla,
Telefohe: 72-0214 '. i )� ,

\

JARAGUA DO SUL, " �' 'ST.4: CATARINA,' J.

\: :-- :.
"

'

Vià,çãô',' ,: ",Canarinho. . \;,.

''rÀANSPOR�.�U�.��"-O" , ,

íNTERURiiANO, bCUßSOES.
. ""'-; .

, -', --- A' �;CanaJ'llnho'" pr,eocuPIHe com' a sua 10-",
,comoção, colocando - à disposição' modemrssl- ...

. 'o mos .. ,êri�uSw ,co,m, .p�SlSoal especializado,' p.ossl,.."�

bjUt�ndo 'uma v�gém"j:ranqQlfa, ,rápida' e segu .... "

; .. " -1 proiJrätn�; :bamt' p���IP,��N�RI"��,�' 7 c;:
: 'tl:anspo.r:te Qa�lnhol;Jo� � , .• ,

"

,.
, 'c', ��;\ . ::��\ ... :�,*ß�(��[\,\",t,t;i���:T:', :}\:;'-àf!i';"'�':� ',: .

')

�'- ..

A' ',.�·oi;' '. . ii;, � l:'.-" ;ia'g�f:' /�
. .,'

""JARAGUA DO.,$UL: " ;""""l:'. 1íSANTA ,CATARI�� :',"�' �.;.. -',". ,'-,
."Ie

�•. ��. �_, .. � . � � . �
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I,'
'

• '\. • "'-"'�"'�.1'f��\:,''\'' i. ...,� •
I -'C;I "'�1 _�, oi} "'" '

I 'G:iD:���i�a�., �l�p\c�: �r���.� para esmpeoneto
'trainafKIo no único e
f'

t"I, I'J I,' "\:t �':':'Ir.." r.'

�aiS, corrp.l�t�, gin��o ','�à,
ginJsticat.olí,!'lpica de,}?a'!.t�
���rinl!" ,. �� �tl�t�.·, j}!��-.

.

guaansas., ex�rc.itam-s�' no

AgroR8CuáriQ, �iart�PJ,ª'!t�,
, SQ� as ,qrd�ns,,,do ,p;r:qf��l!<?r:
Durval:; B.orbji, Nat,,?, 'Ç9� ,9

'obJetivo maior, de, f��r'a b9,a"
ilgur� nos . Jogos

" ����os,
.

. OU pelo menos, .manter �"

, "posiçãO q!l� vam os�entan-,'
dO' '�S:I 4Itim�, anoê, Alta-;.
da a,Federação Cata!inense,

: de Ginástica) a equip� �-�q,
Clúbe Atlético, 'Baapandl ·val.

à Videira nos dias 04·,6 • .05,

de JulhO, 'disputar o I CAM�

PEONATO ESTADUAL MI- .

: alM ,e INFANTil "(Idada .até

.15;18,..,s),,·;a buscar· .. a, .efas

sificação o 'que assegu�e:' "o
. ítulIl'PosicioO'amento;' no'Es�'
"I "tadO'. ' r,; ',I .•.• '", . ::.') ,.�;,:

r'1'reza"alletilll IrAodfo Es-'

'tàduai: DUl'V'al 'saledlonóu p�
ra á equipe Infantil femin,ilTo'

atletas que se oloasslflcraram
, !' ,

em segundo lugar nos IX

Jogos Escolares Oatarlnen-

"''''<;ó''ii,
t:stádb de Santa catarina
PREFEITURA MLJNIGIPAL DE':JARAGUA DO SUL:: ,.".�", l ( , "','"

I..
'

. ': ' 'LEI N.-0 819/81' .:' . - ., -",

t-

, ';, •• '.� ,.ÄiPPtt.· o P��'.,'Urb8nö·dO Munidplo�de'Jaragu6cto Sul_dá,
.... ( ��:�. r", : ,Ot.4r���nd� I ';' I�" j. , ...t· ... , ',1' v., .t , '}. t�' � I •

,jse�'/l{ea,�l�'�9S
.

te�rite�en
J�, �rn'iLa9.��, ...sa��i:), IMlir,ia
,Elisa��t� Kleine; Andréia

,

��ö,cia S��on....EIi�ab�t_!l' ·.':d�
, ,�.i,l'(a,:;���iapa '�!3! �a�o!i',
Marina Rudorf e Lenita Feli-

,pa,_ e,. no !)1lrlm' ,mascullnd, I

� X�j!!lir�(fA�t�O'ig.",.:?:�nQh.�ti,n!,
Osv\�I�t��,l :l\m@ral <,R�bia�01 ,

Pedro, Ivo Richter Jadír., Fa-
.

, •...l� .. ' '..r e- �,;� ... tJJ:;) tJL,..' Ól./
• �tlnd�s.MachadÇ) a Jplio Pé-,
sar da Silva além de Edson" ,

'" ,'. I:
• laobertQ, Gaivão ,�I�ine e Jo-
�é Ll!Ji� Pereira 'no irifa�til,

" " �
,

· masGlIllnó. Os damais. atletas
· ·�tã� ,�m fasé de treilíamen-

.

,e- ·to--;par-a o�atingißJ8ßtG.do fo-

dice parà' a partlclpaÇ-ãoj� :.
certame. I

"

, 'ß��aC'ordo Com o. técnico,�,
, ,para os-'JASe" irá a\mesma�
:equjpe,-:-que'·T:larti,éipolI ... ano,
, j:)à$!I'adG' 'em' 'Jaraguá:'do, S",I, s
.' tom 'a' h,'êft1sAo . (1& 'atlefas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, o ,Prefe:Jto Municipal de
.

Gl,Jaramirim, Salim José
Dequêch, fez três impor
tantes pe(Hd'os ao G0Yelr
nador do Estadia, Jorge K.
Bornhausen, por ocasião'
de SUJBI visita·a Jaraguá do
'.SI4I, Sed�'da 'microrl'1e:gi,ão
do Vlale dolltapacu, quinta:'
feira, dia 18. O Chefrei db
E�ecutivo' MtlnJci'pal 'solici
tou �nv�nio para a eletri-

ASTR.IT K. SCHMAUCH "ficação rural. das..localiidja.:. .

. Dir_etol1aJ' ,.: ,dé,s, de"�!eii'énata, Tíbta'gi�
_����,���....__........i�__'-"';;';"''-''';';'''�__ ';,.·-e,ut,anga .

Ie Tifa. Ba,ruff.i ..

O GrlJ'po,Selie:nidadle de ÀlcoóNcos Anônimos'
de Jaraguá do' Sul, programou atividad�s' par�
comemorar o seu quarto aniversário de fundação,
d:ia 05'IC!IIe julho, nas depelld�nciias da Comunida
de Evangéliça Luterana. Às 8h30minutos o culeo , .

. �cumênic!:l,: r161"uniã'o do Comitê dó Grupo de Blú
'menau as 9h3ÔttHn, 12 horas almoço e às 14h,
reunião Jesthra. .

.

\. :,;._

,�}.,-.:.>'(,: '

.• 1.:
\'.. 1

••

No,rii�lo\'e�eador el. professor Arnoldo'SCh�lz ;

da ne:gião' oe Rio dia Luz, foi indicado para a Su
pervisaria Loeal-de Educação, com sede em Jara
guá 'do ,Stil e com jurisdição ainda sobra Corupá,
em substltulção-. a Pro'fessora Vara

.

Aparecida
Einkbetine:r, que irá assumir carpo '91m JoinviUe.
Schulz foi retenendadio pelo prefeito Sigolf Schün
ke, pelo pl16lsidenlbe do PDS Enno Jenssen -e pelo

,

I' deputado
Octacílio ROOro Ramos, !em onclo en

tregue na 581: felil'1a1 ao Seclretário dei Educaçãc, I.An,tero Nercolini.
.'

'1 Desde o meio desta semana, Iodas os a'livl. ,I
dades foneinses foram trans1eridas para o novo
prédio inaugurado di,a; 18, desdie o Cartório EI�i
tiaral, ao Crvel, da Fia2enda, sala' de auóiênc.ia ,e'

gabinetle do Juiz de DineitQ e promoltor Público.
'Assuntos ligados ao Fórum deverão, de agora 'em

d,iante, serell'): tr:aifados nas novas de'p!E!lndênCiias.

Analisando Ia, arrecadação do ICM' 'elm 1980,
\nêrifica-se que 'os 10 municJpios que mais arre'ca
daram (Joinv:lIIe, Blumelna�, Lages, FlorianÓ'poUs,
Cri'oiúma, Jaraguá do .Sul, ltajar, TU�alrão, São B.
do Sul e Chap'elCó), ,.,�'Sponderalß por 63% do total
ses 187 municrpios; o que iden�ifica uma fo,rre'
portanfto, com 'apenas 37%. A a:,.,recadiação dlel Jo
inville· e Blumenau foi quaste id�ntica ao total des-

.

ses 187 municípios, .o que identifica unma fort,€!
oonoe,ntração de r.iqu9!ZJas em d;ei1lelrminadas áreas.
'.

'

I .

!.:,',

ÁUREA MüLLER GRUBBA
. Tabeliã Designada e Oficial do Registr()·de,

'Protestos.
'

.

........ ·EDITAL-

, .p ,9110 presente edital de citaçã� pedimos aos,

senho'res abaixo ,relacionados que compare:çam
em nosso cartório para tn8Jtarem die assuntos de
saus intel'lesses: Ag'ro Comercial Rancho Bom Ud1a.
Rua Gustavo Streit, s/n.o., Schroeder. Frigovalie
Ind. Com .. Carnes Ltdlal., Estrada Bl.umenau, 12,
nesta. Gerson Maqueitti,Av. Mall. Derodo'ro dia, Fon-.
s�ca, Gall91ria Dom Franoisco, loja 7, nes/ta. Hilá
rio Fr:itzke, 'Íflla i'ömazelli, Scnroeder. Max Spuma

. Oom: Ind. die: Espumas Ltda-., Rodovia SC-301., n.
2013, nelsta. Moacir Fachini, 'Rua 25 de Julho, sI .

" n.o, nesta'. Sergio Hasleingler, Rua Barão ,do Rio .

, .Branco, lÍ nesta.
.

Adalztr.s, Piazera de Azevedo
Oficial Maior

Estado de Santa Catar.ina
Prefeitura Municipal de Jata�uá do Sul

DECRETO N.o 667/81

Rleajusitia -a �rif81 do Serviço de Transporte Co
'. letivo dO Município.

.

,

SIGOLF SCHONKE, Prefeito Muni'cipal de Ja
ragu@ do Sul, Estado diS' Santa Catarina, em eXielr

cíclO, no uso das atriblJições que lhe cõn�e'rel o
item XXIX do 'artigo- 70, da Le! Complem;eln�ar N.o ,

5, de 26 de .novembro c;t'e! 1975 Ie:, com laut!"riza
ção baseada na Resolução N.o 112/79, dei 06 de
junho die 1979, da Conselho Interministerial die
PI'I91ÇOS - CIP, _e

.

j Considerando as cl'1eSoentés elle!vações do pre
ço dos combustíveis e o seguido aumentO' das
despesas de manu'tenção da frota dias veículos da
permissionária dos transportes coletivos dle:st� Mu-

. nicípio; e .

'

Considenando que, para' faze'r frente às deiS,..
pesas �nelrentelS aO selrviço, a permi�sionária n,e:
cessita de uma receitá compatrvel, sob 'pelOa de.
nã<? 'poder suportar as consequências de um défi
C!t finanoe!iro iminente,

-

'DECRETA:, ._ ,

,Art. �.O - Fi,ca autor:izadla Ia Tarifa d,el Cr$ ...
15,00 (Qlfin�e cruzei.ros), a ser· cobrada peja 'Via..., ,

ção -Canarinho wtJdia., nos ônibus. circulares que
ipelrfailem os trajetos dentró do. pe'rrmeltro urbano ..

. Art. 2.0 -. Aprova os Vialores das tarifas das
linhas .INTERDISTRI"FAIS, fracionadas de acordio
com"os trajetos determinados rias tabelas aneiXas,
que sã.o parte ,integran:tlei deste Decnelto.
,Art. 3.0,,_ 'Este Decreto entrará Ie"'} vigor no di:a

1.° die julho de 1981, permanecendo em vigor as .

disposições const�ntes do artigo 1.° dp Deereto
N.o 527/-79, de 20 de feveneliro det 197.9 Ie' al"l:igo'·
2.° do 'De.creto N,o 567/79, die 11 dlel de�embro die
1979.

Palácio dia Prefeitura Municipal die Jar.aguá do
Sul, aos 19 dias do mês de junho de 1981.

SIGOLF SCHONKE.
.

,

Pnelf&ito Municipal, leim eXlercfcio .

,

, O' ,presente Deerl9ito foi registrado e pUbli'cado
nes1la Diretoria de. Expedilente, Educação e Assls-'
têncila Social,. aos 19 dias do'mês die'; junho de
1981 .

•

TOTAl- ,1 ••.•••••••••••• Cr$ 3.117.546,30 /

3.� INSPEÇÁ:O:
Vales � .. � .'. Cr$ 299.095,00
Despesas pagas ·e não le!mpe.- .

\
-

nhardas '.
'

� . . . .. Cr$ 2.058.609,00
Assim: sendio, Sr. Pr,esiClente, as apal'1entes ir

regularidades'l sempre fanam de conheCimento
deste.Tribunal, face à dificuldade pela I'egislàção
vig!erite, no senUdo deIQ mun'icípio çontabilizar'ri
gorosamente suas despesas, fato que n,unca pro
cunam.os ocultar, visto a l'1emessa dos Balancetes
mensais ,e trimestrais e 'publicação do Boletim Diá-
rio die Caixa, bem como Balanoete' mensal na im
prensa I'ocal.

Não queremos dizer que o T. C. E. , comunga
va com tais sitUlações, porém, sempre alle'rt�va é

ensinava o l1lelhor caminho para a solução dos
múltiplos probLemas le!Xistentes na órbita' munici
pal, aconteoendo agol'1a uma posiçãlQ contrária a

todiOs os princí:pios qUie sempre 'o nortjaram.
, Salientamos que a Edição de'''A -Notícià", do
dia 23 do corre'nte. publicou quase na íntegra o

meneiQ.nado l'1eiliaJtório, cuj� matéria ao nosso v,er

foi fomecida no .dia' antêrior e, na Edição do dia
24, o mesrpo jornal C?itava que tal l'Ielatõ'rio foi
cedido a imprensa, tão somente, no dia 23 à ta,r
de, fato que, nos causou lespécie.

P.titude:s como estas não são digna� de um

homem público, sobr.etudo partindo de uma Presi
dência do órgão die fiscalização dos. municJpios
catarinénses. /

P,areoe-nos que' V. Sa. está muito ma.is pr.eo
cupado 191m sensações bombásticas e jornaHsticas
que lila dever de fiscalizar e orientar a causa pú-
blica. .'

-A título de ilustração, queJ'lemos deixar regis
tnado ,que: nad,a deN'emos, tanto a nIQssos' fO'rnece
dor.es como ao INAMPS, FGTS, IPESe, 'e 'outros, .

'fatos 'que,por certo não poderíamos estendlelr à
\

maioria/dos munic�pios ca!,arin!enses, e que na fis
calização dos quais esse Tribunal de'ixa muito. a
deséjl�,r..

-

.

� lame'ntâvel q�91 aconteçam atos -impensa
dias como este, pois 'o analista 'e o homem. publi'
co devem posSuir um mfllimorde discernimento ..
ObserveV. Sa. que lO refatório da insp1e'ção ape':'
'nas diz: "d;eixando dúvidas quanto ao lempr,e'go
�:o referido numerário".' f' ..

Ora, e$sa Pl'1esidência dev.eria ter solicitaldiO
19sch;trec:imento:s prévios !eI necessários, em ve,z de \

agir impensadamente, como o f.ez, pa$sando infor-
'

;nações.à Impl'1enSia sem qualquer possibilidad1e'
d.e �efesa' ao acusado, desrespeitando a máxima
"in dubiIQ pro rao".

,

__-:-_� .:;;A:.:::s�m.:..:.:.a:.:.nc:;::.h�!e:t=es publicad1as, fugindo .à verdiade'
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auer ,e" Sê'I1'unl<e',-esclarecem \ denúncia .ao TC Ie' prova
OFICIO N.o 536/81 _.,: Jàraguâ .do"Sul, 25 de "FALTAM 4' MILHöES NO CAIXA 'DA PREFE1

.

junho de 1981. RA" em "A Notrcia" de 23.06.81, dão i: a iil)p
Senhor Presldente,

. são die satisf'aZlerem apenas a vaidade pe$$Oal
Em atenção ao Oftcio N.o 4505/61 de 19 do íntormante. ". ".' , .

.

.'.

corrents, a nós chegado em: 22.. 06.81, e no quat Isto posto, reíatamos a segUir es mOÍlvos.QJ
V. Sa. comunica que a Egrégia Câmara die Va- levaram o Sr. Victor Bauer, Pnefeito Titul,ar', a:.

" "rE!àdones foi ctenttftcada da' irl'legotaridadle"c(;nsfa" -

xar em garantia de dés'Pe�s não p..rocesSadás;·
tada pela DMU - Diretoria die Controle dos Muni- chequei no vetor de Cr$ 4.000.000,00 (Quatro
cípios

. dessa Casa, conforme relatório de 12 do Ihões de cruzeiros): »:

fluente, cumore-nos, a bem.da verdade, informar ouando assumimos, reoentemente, o carg
, o 'seguir:1te: . die Pne,f,e,j'fo Municipal, nIQ atastamento do Sr. Vi -

Oueremos inicialmente' estraohar a rapidez ,7 tor Blaúle:r, o .sardo .de caixa apresentava-se assl
.

, com qu.e o relatório dia inspeção tramitou da Sub- - composto: . "

-Diretoria dire.tamente para a Presldêncía. eís que, Em dinheiro e oheques Cr$ 5.943.481,4
revendo as demais inspeções anterlores desse Tri- outros documentos (ORTNs) .; Cr$ 521 .098,7
bunal, assim não aconteceu, senão' vejamos: .

(

..". A primeli'ná Inspeção ef,etuadla; na nova moda- TOTAL ; '. Or$ 6.464.580,1
lldade implantada em 1980, aconteceu em f,eyerei- Existindo documentos a regularizar e cor
ro daquele ano, sendo o-resultado comunicado a- pondentes a PAGAMENTOS EFETIVAMENTE �
través Ofrcio-Circular N.o 07.180 die 08 'die, abril de L1ZADOS, o Sr. Proefeito Titular entendeu que :&

1980; o qual somente recebemos em 25.06 .,80; responsável por tais pagamentos, não querenu
Asegundla Inspeção transcorreu em julho, a- � que esta responsabUidadie: fosse transterkía ..

branqendo o período ,de 07 à 18.07.80; e suas Assim sendo, retlrou os documentos oompr
conclusões foram-nos !enc�minhadas pelo Offc,io- bartórios e vales, de'ixandlo em garantia 'Um cheq

. -Cir.cular N.o 09./80 de 15.09.80, recebi'dO em ... de sua 'e-missão.
13.11 .80;'

.'

Em 18 die mai'O, daquele total foram contabj..
Da teroeira, em: 12.11.80, o nesultado {lOS foi, lizados vário,s documentos (val'es, p.or o'casião d

comunicadlO p'eilo Otrcio-Circular N.o 12./81 de ... pagamento, notas fiscais por ocasião dias emP§t
28.04.81, recebido lern 06.05.81. hhos ,efetUiados pella q,ontabilidadle), r.estando a im-

Como se deprende da amostnagem ora feita, portâncill de Cr$ 4. OOQ. 000,00 (Quatro milhões de
a urgênCia não' !e:ra característica desse Tribu_nal. cruzeiros).
Ademais, todas as inspe'ções 'Ora mencionadlas fo- ·Este último válm rieitere-se a pagamentos ,efe;.
ram aprovadas plello Egrégio Pllenário; -o que nos tuados por serviços extra-contratuais r�aliZla:db�
causa certa apre:ensão 19 ,estranheZla -quanto à ins- pari empresa tesponsáVlel por obrás públLç:as no:
peção ora em lexame. muniqr(1)io, cuj()s comprovantes originais .encontra·

A composição diO Caixa assim se apr,esentava, '

-se em poder do Sr. Victor Bauelr dos quais ane-

naquel!as oportunidades:
'

xamos fotocópias 'para a devida comproVlação.
\ 1.8 INSPEÇÃO: Como V. Sa. bem 'o ,entende, tr:4t�iO-sel deComposição 'física do saldo: despesas de s;ervi,ços 19DCtra-contratua� ido e�e'fcr-

Em dinheiro , Cr$ 358.865,00 cio passado, sua· r.egularização envolve o chama-
Em Ch!91ques ............•... Cr$ 1.069.541,00 menta da Egrégia ,Câmara de,VereacJlores, para fi

locação de l'Ie'cursos orçamentários� para pronta
contabUização, o que prelllendíia o

.

Titular fazar

quando cf'o selu retorno à chefia do EX'ecutivo. �. '

. Outrossim; frisamos que o Sr'; Victor Bauer"
chamando a si toda responsabilidade, fiesgatou Q
citado cheque' em 1-7 de junho, conform� compr�-,
,va o Boletim Diário de CabeS. daqúe'la data, pl<?"
curando ,evitar, asSim, tão somente que, como,·a,
Lei o \ define, fôssemos julgados o "RESPONSA:.
VEL" .

Com este prooedi rtIento, tornou-se novamén�é
"c,.,edora'�, junto aos cofres municipais a firma e

x.e'cutora dos se,rviços e por lelXtensão o Sr. Vi'c;·
tor- Ba.uer, cl'ledo,r da em'pl'1e'sa citada,
/ Com .re�6Irência ao cheque die Cr$ "10.000,00

�. (-Dez mil cruzeiros) emitido por JOS!! AL:.BERTO
KLiTZKE, NA QUALIDADE DE FUNCIONARIO' PÚ-..

BLiCO MUNICIPAL, temos' a es.clarecer, que, ,na
verdaGlle', trata-Slel die' um "VALE", devidamente au-'

torizadll9, Ipara atendim!elOto Ide despesas m.éldliC:8s:'
Tal procedimento, totalmente l'1egylar, sobr.etu-·

do sob o 'ponto de vista humanitário ie"social, 'não
mereoe censura.

Ainda ,em l'Ie:lação a "VALES", importa frisa'r..

qUle, inúmel'1a,s ve�es, a admjnistração pública .a-:,
, 'd'ianta numerários aos seus servidiores, visando
,

principalmente a,te!nder às nece.ssidadies urglentes
ê irpprev,isíVlelis, princip�lmente no que �ange ao

fator saúde.' .,.

'Sob nosso 'ponto d,e vista,. como ,,.,esponsáveis
.

diretos pelos servidores ie Si,eus dep�ndentes, 'e,"- ,

'�endl�mos qUe seria exllrl€llmamente ,injusto ,e desu�.'
. mano, não atender Ia -tais neoe'ssiiCIiada's simp'llels-

,

mente porque o Egrégio Tribunal de Contas COA-
.

sidera irl'1egul.ar. .

.
. .'

Isto 'Posto, concluimos qUlel: Se irr,;egularidade
houve, deve ela �er atribuída unicamentel ao d,ese

jq da administração pública jlaragl1aenste! ·Iem. hon
rar os comprpmissos assumidos oom terceiros;
compromissos h,<?jl9! fi durante tod'a essa adminis-
tração, rigorósamente em .dia.

_ .

.

Nãó hOUVl91 jamais qualqUle'r desvio . ou i,nten-
. ,

ção de desviar dinheir:o público; os pagamentos
.

fbram l'Ieializados; os comprovantes existem; as o

bras, concturdas é inauguradas.
'"fiemos ae'rteza que lOS legrtimos repl'1e'sentan

'teso da comunidade jaragUiaJense haverão die', Co-
.

mo sempre e-fizeram afé .hojIEll, hipotecar '�'olida-.
ri�dad� ao Executivo quando' oportu!:,amente cha
mados a apreciar la màtéria objeto, da inspeção
>nelalizadia.

.

-

Estas' são, Sr. Presidente, nossas· pondle,ra-
ções. '

I SIGOLF SCHONKE \

Pref,e'ito Munici'pal, em exercrcio.'
.

JOÃO MODESTO SILVEIRA
Diretor dia F8Z!elOda

O potêmico assunto:do
::; .

-chequs 'da Prefeitura Mu- .

· .'nicipal de Jar:aguá do Sul,
qU!€lI ganhou manchete na

i,mpllensa le1staälual, denun
ciado ;

peío Tribunal die
Gc;mtas do Eslt1ãdo, através

'. do Presidente, Conselheiro
\ Nélson Pedrinl, foi esclare

· cldo quintia-felini à tarde,
.:
quando o. p,ne�elito licencia-
do Victor Bauer e o prefei
to em 'exercício, Sigolf
Schünke, reuniram a im
prensa "para que desta
forma' sej,S! colocadoum
ponto final ria questão, e
que o público tenha conhe,
cimento, oe fato, do que
está ocorrendo'' .

o.preteíto em exerclclo,
subscreveu documento ao'
Pl'lesiden1i€lldo TC, lé�pon
do todos os detalhes do 0-

c,orridb, manifestando es�

'pécie 'peila divu.lgàção da
notrciá, em forma bombás�
tical "dando impressão de
satisfrazieir apenas Ia vaida..;
die! pessoal do .informanltie''',
atitude que "não é digná
:die um homem públrco, 'so
bretydo partindo de! uma
Presidência dIQ' órgão de
fiscalização ,das municí-

-. pios catariniense:s".
Para Vi,ctor Stauer, con-'

formEll' provas que p.o'ssui,
tal falto é de rotina, normal,
ocorrendo 191m �pelo menos
98% das pre�e'ituras o a

d.iantamento diel num.erá
rios para 'Plagamenta de '

serviços, conforme ocor
l'1eu no casopara a CESBE
S.A - Eng. e Empr. O pne",
feito licenciado afirma que
não ho,uve má ,intenção,

· mas sim, quiz "fazer o

bem", adliantando paga
mento corneispondente à
obra 'e�ecUitada

.

pella Ces-
be:

.. ,

A. RESPOSTÀ A
PEDRINI
�. esta

.

a respos�a . ao

Pl'leiSidiente dia "firibunal de
Contas do Estado dlet Sta.
Catarina, acerca ido rumo
roso :elpisódio, subscrita'
pelo prefieiito municipal em
exercrcio, Sigolf Schünke
,e pello dil'1elt'or dia Fazenda,
João Modesto· Silveira:

, ..

Considera justi81S as vi�
torias que o Tribl;lnaJ de
Contas faz nas Pr.elfeitur,as,
porém desaprovou Ia; �ua
divulgação., quando a pró
pria muni'Cii'Palidadle de:ve
rja Iter sido ci'entificada do
ocorrido, antes, e não di
'vulgada pela imprensa, fa
zenda. slelnsaciona.Hsmo,
envolve.ndo inooenllemente·
o P.refeito. Bauer conside- ç.

ra taml::?ém quet a o'Peração
é I,egal e; afirmou nadlS!.ter
contra'o Pl'1esitd'en1;e Nélson
Pedrini, "mas acho que
ele, se pl1elCiipitou nl9'Sse: ca
so" .

E finalizou: "O ol;lj-e,tivo
desta polêmica toda, i3 pre
judicar politicameirite nos

sa adminis/tração" no en-
·

tanto, o nosso palrtido, o
PDS, lelffi nada selrá atingi
'do, pois leistamos tranqui
los, oonscienltes de nossos
atos e para os "outr'õs"
g,a.nhatem as eleições em

Jaraguá, vão te:r que cor

,.,ell:" é sotrer muito. Nós va-
· mos veno�r, e com folga, C.

a todo.s leiles" .

G,u:aralDiriID

TOTAL ; .

2.a INSPEÇÃO:_
Em dinheiro .

Em ch.eques .

Outro's .

Cr$ 1.428. 406,OQ

Cr$ 207.857,30
Cr$ 2.889.884,00
Cr$ '19.855,00

Estas linhas estão �endlo \
aguardadas e se rewestem
da maior importância. A
segunda re:ivindicação foi
:a ihJmin�ção do 't.teyo da

.

SC.,301 com ,a SC-413, lem
caráter die! urgência, face
ao perigO' que oc,orl'l91 atu
almente no peir�odo notur-

.

no,' em vista do .inténso trá
fego no local.

/

nicipal SantO' Antônio, que'
está atravessando sér:ias
dificuldades financeiras, e

um auxílio do Governo do
Estado é imperativo, se�

gundo Dequêch, para mi ..
nirrii2l8Jr

.

sua situação. A
mun�cipalid!adtei tem oolito o

que pode, inclu�ive Itrans�
feriu recen�emente .... "

.

, .

.
.'. , . . .. , ,

... ,Cr$ 1 .,300 mH lp;a!raiQnoso-
,O últirr,l'O peâ�dto �e�l'aci<i: '. 'êÔr'n.iO:. :C. ,,' ... \'" ;,;',

nau-se cOm aHospitarMu-; 'o;;'.
-

,"J h�:",-�',,�;"\/

Umo. Sr.
. Dr. Nélson Pledrini .

DO. Presidente do l'ribunal de Contas
FLORIANóPOLlS-SC

.
.

--------

NOTÁ DE AGRADECIMENTO

Os fami.íia,,. do sempr:é' lembrado
GUSTAVO RUDOLFO EGOLD BEaKER,

comunrda'm o seu falrecimento ocorrido à 11:150m'in
do dia 23.06.1981, no Hospital São José, aos 67
anos e 11 mases..

.

Agradecem, por __
.

intermédio, ao corpo cli.
nico do�nosocômio, ao Pastor Ingo Piske, i8 pa,ren·
telS, vizinhos, amigos eI cónhecidos, pelo apOio diSr ,

pensado à família eriftdada, "bem como àquei�éS .

que en�iaram flores, COroaIS' e !telegramas dei cOn
dOI,ncJas, e� acompanharam _o féretro � �
NecróPole MunicIpal.'

. ,

ConvIdam ta�611..'�P41r�.' C) cu� � intwlção '/
. dE!, sua alma, no�pr6xfm,o dta P5 deiJulho,. às 8h30 .

.,_. 1j\_."YY ".,'<" ,�, "l,
_

.

, ••• �.'i>- '�_ '�' ".,
_"

_'_ ,\, • �', .'>:,_.
,

;�
. !)lIA, na ,lgreJ's ,E,!a1ng�hçª' Lu�rana', ;ce:nlrà'. "

,.,._,

J.aragll�' do rSut, juntto die 1981.
_
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