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'Inspetoria, ameaça·
\

/
,é O Movimento Trabalhls- dor do MTC. hoje servlndo

'

se. -

- '11-rar -ervl-co de JS, ta Catarinl9nSe (MTC)� r.ea-l de modelo a todo o Pars, o Vale do Itapocu mar-

re·
.

/,
.

g,
liza neste dia 4, a sua Coo- a lintenção com esta con- carä .presençe nesta ,COR;,

, 'venção Estadual, 191m Fio" venção é mostrar que o \1ençao, com uma catava- , �,;", S nl' Os all1etas !participantestá' eil'" F""'"'en poss'lb'II'ld""cfe" disse Ney
.

G á d MTC J'á tem mals �"" cem na f.l.rm'ad'a por dOl's ôni- A, AgênCia. � e., IÇO, , ..... tra.o Secre no I,... '"' i :'" QI , I. 'rianópolis, no in. sio, a U',," U

S I da I d
_

t Ia de Ja .cumprlrêo o segurn�"", '._'

as. Ivan Oreste: �nato. �- Tal afirmação causou Federação Atléitiça Catari- mil inscritos, exíStindo idle bus. Um cJte�es conduzirá" OCI: d Sn I us rr :n!t�rmé- jiell:o: sarda dlefronite � Pre-
tEipdendo a ma;l� uma soill- imej:i,iata reação do empre- nense, onde lestarão pre- verdade, e também mos- convenoionals

<

de, Jaraguá ir�gu .oU"�' I ,.
-

feitura, na MaJ1eohal Deo�citação f<e!ita ,pela classe sariado. Foi' Ilembrado ao eentes todos os presíden-
, 'trar aos céticos que o ör- dlo Sul, ;CorÓpá Ie Schroe- dlo dlo seu serviço de, es-

doro, posteriormente ru
"emp'resarial,!eI -objetivando lnspetcr IclJe Fiscalização tes dos diretórios munícl- gão é .uma l'leal,idacJtel em der, outro, de Guaramirim portes, p�ogramo.1:I �ara

mam 'a rua Quintino Bo-
"

a necessidade da dJeIScIen- da sa. IATE que tudo re- pais, que e�egetão.� dire- todo o Estado; quem, duvi- e Massaranduba, Ja�aguá (,es�, do�mgo, �I� �mco: càlúva, Reino�dIo Rau até a
ttalização do se�iç? 'na cai sobre os ombros da toria do, órgão a nhnel es- dar disso que vá assistir a do Sul vaii com 17 eLemen-

.'

�e Julho, �va ru��aa:o� altura do Sup�rmercadoárea da Secretaria !dia qual P,re�elitura e que Jaraguá tadual, $êlgundo Fernando, convenção �o dia 4"" dis- tos à Conve!nção; d�n;e�:P'e a:��ia do Sa.. Brelthaupt� Cabo Harry'
ttitular, auit'orizou em mea- do Sul, como quinto arre- Caldeira Bastos, iä!eal-iza-

.

"

,

si", comemorados esta se- 'Hadllch. Procópio Gomes
dos de maio, nova sistiel- cael/ador die ICM do Esta-

.

'

.. Leu.. contato's admínístratlvos em Brssílía mana, A prpva é abeltta a dei Oliveira, Domingos RQ�
mética para fomelcimento do melÍ1eice maior ccnslde-

. .
'" "IA'

d.rigue9 da Nova, até atin,.ã
'

ó
'

S '

t d des f-�,AI'rals, � o de flxar qualquer parti,cipante, es-

Idde, inscrições cadastrais e raç o e que a pr pna e- O prefeilto de Massaran- ra funclonamen o e arn- u� gu'Çj 'O

db
'

lcõ à d' glr
.

novamente a, Reino 00,' ,..11- F d d édl d F o homem ao campo, dan- tan, as mscnç 'es IS:-autorizações para ímpres- eretarta u1a ,azen a eve- duba, Dávlo Le;u, foi rec&- bulatório mecico o un-: .IIi" __ Rau, seguindo ao ponto die), • fio d' 4: '

I '

f' d do--lhe o ',n""""ntivo neeeseä posição dos paHlc'pan�
é

' "lIo Jd� documentos tiSC8tS rr� oon,�raLar os . OIS .,un- bido no infcio da S6lmana rural no munlc pIO e U'"'I """ """
ii- di

'

(' ohegada, local tamb m
lI!lI ,

'.

N
'

"

d r'IO �ara qu.... p'oss'... contl'- até' minuil'os an�8'S J \O lO CIO
a Ir\ariliir dl9l 1°' dei junho, en- cionárlos 'exigidos. ey pelo ministro do Planieta- Massar�nduba, objetivan o '" ",. �

.

d'" 't á J a da premiação: Qualquer,..

d" lã
.

-

d lho nua!r p'rod'u'""'I'ndo all---- a prova, que, er a arg _-tre outros :seir'Vlços, nos se-- . 1S&e, na ocas o, que, o mento, Antpnio D1lflm Ne- a prestaçao e me r as- L "''''11

da às 9 horas, defronte:-a, pessoa poderá participartores fiscais' dá Brusque, Estado não :po<1fe realizar to, onde sotiöitou a libe- sistência aoS' ag�icJltol'les. ' tos,
PJ1eilieiltura Municipal, com deiSta ;prova, JnsOJ'leV9ndo-Jaraguâ do 'Sul, Cánoi,..' concurso para-preenche:r ração de recurso$ na or- No Minisltério da' Agri- ,

chegada defronte ao Su" se até mesmo minutos an.
nhas, Caçador, Oon,c6rdia, os cargos vaca:rltes, em dem dto. Cr$.3 rriUhõe!S.tnara cultura, no ,contáto com o

d B "th ...It.", .._ de ser iniciada, ,

(

á
'i" 't" , .

áb'l ,No "Banoo '..I,A Brasil, o permeroa o J1eII au..,,', na L'V!i:)Xanxerê, Videira, Campo� torno dia 55 na rea dei ju;' a compra d� novos eaui- ministro" Amaury sr I e. lU",

R R I Id R�'- d I lCl.nM
' -'1,

d fi ,..I ( h ,aloa'ld,'e rniassalÍ"andu'�ense
/

ua. e no o au, 'Novos e São Bento dó Sul. -rlsu'lçao e sua n ...."'v.ona. pam�nlf:os para ser�lm a- Dávio Leu' e eniU:eu a Oie
•

,,_ ...
'

Essa di9S0enitralização uma vez que' a SF não 10'i nexados a frota da muniei- cessidade de serem lesta-' contadtou com a alta dil'l9i
de serviço atingiu Jaraguá indulda RO' Plano die r::t& palidade,' O processo so� belecidos preços mais jus- ção do Banco, visando a
do Sul, q� passou a· for çl8$_Siflcação de.! C,.rgos, lioitando a reterida impor- tos !para todos os prodlJltos 'agllizaçA'o da Implantação

, necer novos serviços Junto Ele dissei ainda qlle a Sa.. Jtância já se encontra no agrrcolas, além do que', da agência dia instituição,
a Fiscalização da Fazenda cretaria não solicitou fun- Ministério, solicitou maior assistência já aUtorizadà a funcionar'
Estadual, anexa a Exaifo-' di'onário e qU'$ a Pl'lefeitura I ao agricultor, poiS enten,die no munierpio, Todas as
ria, Na segunda-feira, du.' . SVienttou a pOsSibilidadiede No Ministério da Previ- que ,a' única fórmula eXlis.. audiências foram acom:pa-,
}'ante à reunião do ConseI-

'

fornecelr, resultando na an- dênela Social reivihdi-cou tente e já mui�as vßz:leIS por . n,hadas pelo 'deputado fe
lho Delibe'rativo da Asso fecipaçãQ da implantação a liberação de convên'io 'pa e� �pontadla às autorida- deral Redro Colin,
çlação'Gomereial .e Indus- dos serviços 191m J'araguá ,

, , I
trial d� Jaraguá do Sul o do Sul, Acr�CI9Intou tam,..

O· 'l.1 IV'E' t'ro de Emnresár·lo'SIns�r d�' Fis.caltzaçãO' bém·q�e qôando da vi,ita Ja :,",
'

,

,neon' ,

'

'P
"

d;;d,; 5a: InSl>etoria Regi.On-at- govetmamen,tal, ,ci.I". 1�� ,a
._,� _ _ __�

..

,�.._':i;;,� ...,.�T,nbut08 Estadua'lsi'com ; .,Jaragl,l6;- Q-;'Pr-e�� hcen
,lmpol1l!antle$ assunto$. de' - lem' Jo1nville, Ney" ciado deiXou, !tràflSpaJ1ec�r ordem interna e comun!ftá:\ Vfann� de AI�'uquerqu�, ao possi�ilidade,�!a próprra. ria foram .ltIratados segun-ex�lpar , so_ empr�rrado prefelt�ra MunIcIpal ;de J� da-feira 'na rwni�o, do',lmJ)lanlfaçao, C'fIe$ses, ser- Qolocar e�em�n,to dlsponr I

ConSi�lho Delliberativo davIÇos, ame'açou',ao, M9ISmo vel. na EX8:tPrr� Estadual,
Associa ão Comercial e.�po ,retir�-Ios por f.alta par� ,a re�trzaçao do t!aba- Industri:1 diel, Jaraguá �'o'de funclonárlos, alegando lho, Já quanto � Sc�un.ke, 'Sul 'O plenário aprovouque a mfunicleálidade s;eJ �te f,echou a questao" a-
na 'ocasião. a Qelebraçã�nega a ome�-:Ios,:cõnfor- Irmou, de dois convênios: çom oln9 leót�ndllm�tos que, f

BRDE, qUe! obj9tJlva uma
. man!tev� c0"_1 o prefei!? em

ação conjunta. para mobl-
8lÇercf�IO, SIgolf

, Sc�un�e� Dian�e do imrpasSlet, um
lizar a classe empJ1esariaique tachou a questao, dos empresários pl'1esen�es
e poHtica da rAnlão, naficou encarrlegado de man . ""'1:1

telr novo contacto oom o'' busca dél recursos, neoes:-,

E�ectitlvo e, do r9$�ltado, sários ao ,desenvo-lvi�neJ)to
seria lestabel,ecldo con!taO:' loCai, junto aos órgãos f,e

to com o Secre'tário ad�un- derair$ e eStaduais c;fe fo-
,

to da SeCirettari-á da Fazen- mento a, corn o CEAG

da, CI�UdliO de Andradei Ra SC" visando' dli,namizar a

mos, para" soluçãÓ do im- atuação dessei órgão na

passe" j{f que, die modo' al-; ! r.e'glião, especialmlente no

guin, a�lmitem a: sus:pensão que tange a. serviços de

dos serviços, consegui�os Consultor)a, Treinamelnto

após incessantes relivindi- Empresarial, �poio às E�
cações, qUle' vinham de' portações, Bcllsa,' de 'Sub-

.

há anos, " contratação Industrial, Pro..

grama de EsUmulos à Pro
dutividade 'éJ Estudos e A�
quisas, '

'
,

, Inteirado 'do ;relatório a-

uni (dos J19queril:nentos E finalmen�e!, o projeto
soltcÍftra orlação, dei, CQmts- de resolução, ap,resentado
são d,1e Inquérito com a f�- pehi oposição com.o �
nalidade de apurar ir�u- mo objetivo, a sua traml!ta-

.

laridades ·na Pre�elnura; ção em. �elgim� drei urgên
Muni'cipal de Jar�guâ- ,do cla,' de acondlO ,dom a· solio: '

Sul apontadas ,�elçi TC do ,citação . verbal do _:propo
EStrado. O mesmo foi in- n'�te, foi denega.da pela
ldieterido 'pela .

pJ1�lSid.ência banc.ad,a 'pedreslsta a· �ua
por,não ter si.d" detelrmi- urgência, devre1ndo segu�r a
nado pelo. terço da taral'i- sua, t � a; mit· a ç a �
dada dos vereadórelS (são normal, listo apen�s�.m a

4 e ie'ra assinado apenas... ,gosto, haja v-i:Sf.� o leglsla
pe�os,!3 o:posici'onis1:as), ,de ,tiVQ encontrar-:SeI�altualmeJn- ,

acol'ldio com o Regimento te �m l'1eCesso.
Interno lei' Le!i Orgâili'c$ dos

MOfas ruas recebe'rio. ilaminaçlo pública �:��p�::, ��n�c:�';,'�: . na�.J��d�'::'sta:;
o prefeito Sigolf Schün- 161m Jaraguá do, 'Sul, quarta- e�p'io, Na, �arra �o Ri� lidadles, sdliciitava, a cría-

, le,pisódiO, concluin�o vá�,iasO Oirreltório Acadêmico lequilibraidlo, Içe, em exercfcio. confir- feiira. o Sr: Udo s.taatz! Cer:ro, proxlmo ao Botato
ção de Comis�o Especial "gri�ante.s canltlradlçÕ9s ,f'P�dre Elemar. Scnelidh Á chapa Viencedo'ra tem mou quinta�teira para dern- substituindo a :Oswaldo gó; Jaraguá Esquerdo, nAas(OAPES) da "Facúldàde de' Sebastião Ribeiro na p,r.e- tro de deiz dias, aproxima- Lindroth (Bibe). A s!ir�a imediações da p,onte! pen-

'

,

"

•

á.
'.):8tUdos Sooiais, ,mantida sidência, Roland Franoisco damente, o inroio dé;l:.ilumi- de LlnJdlroth· foi 'uma exi- sil a,!1�es idla lerttraldla; �o' �u-/ Ou'a,'tra empr'e',s'as ,'. ,'nscrl.Pela Fundaç�o Educacio- ,Bubliitt, na vioei-'pl'1esidên- nação pública 'em mais 14 gênci� die poHticos locais vernt�s;, Ilha da. Fr:g�lr�,
..

(lal R,egion-al Jataguàlà"se 'cia, Arlete Maria Plan ins- ruas do perrmetro 'urbano que denunciaram ao GOI prOXImIdades ,�o Estadlo(FJ;RJ), conta delSáe o dia check na secretaria geral, do municrpio. que c,onstam vernador ó pouco casq no do F1igue�('lense;, R�a,Jo!ga
. ta..

'

s' ao D,'pre'ra'r'·I'o ,P'adr
....

ao.
-

,
'29 dlEli junho' com uma nova Madallena Hertel é a p:rim'e!i nos p.rojleto� apr,els9lnltados aJteindimeínto às reivi,ndica- Czemiewlcz, '_ ImElidllaçoesdil1êl:bria, tendo â: presidr- ra secl'1e1tária, Antenor Gal- a CliLESC 181. também, no ções do municfpio e de da Escola Alb$rto Bauer;

'. / .
,Ia o segundo anista em van o Issourel';'. Jussara memorial re;Vi,ndICaltÓriO,i9n. com�ê.ncia da CELESC, Vila Baepend�, aOS

fundosl�tu�os sociais, Sebastião Vicente a primeira telSou- tregue ao Governador d� Também Alcilone Gomes da B.ret��elle!, JUAIt() a AP�E O Concurso O:pe!rário Jaraguã, Marp.littor clon�e9-lbelro, A passei da dire- ,ei1ra, .1ié'l'Iezinha Ritta Otto Estado qualildo de sua es) d� OIiy.eIira, da Regional da para aS ,e:rian«?as excerpclo�'
Padrão, f1eali:z.ado anual- çóes Suel'i lei ManS,O ,,toria Selrá no di·a 03 de a-·

e LUiz José S1!inghien com" tada !em Jaraguá d() Sul, CELESC, em JOinvilll8l, anais, Os equ'lpamelntos Ie
mente Iam todlO o' Brasil,ato, no reinrcio das au- pÖlem .0 departamenlto' 80- dlia 18, As ruas benefi,c:ia- qual, Jfiraguá lestá subor- instàlação desses parques, ent'�erra no final de julho as 6$pera FrS!ssetto que!eS'" ,�� segundo Siemeslire, cial, Jari'ro Paulo, Cisz ,SI Os- qa:s l?ão: Ri<5ardo Hass, dinado, ,foi arrolado por infanlt[s estão orçados' em, inscrições das le'lJ1presas te n(lmero seja aumelntadoII:::S chapas concorre� nir Tafner o Idlepartarrento Thomaz, Francisco, dlel idênticoStmotivos�,explicou Cr$ 730,100,00, com, l>_r.a:- ao Concurso Municipal, até o 11inal do m.ês. quan...: 00s'99 votanteS íris- cultural e Gleisy Regira Bo' Góes, José E(!1mendoerfer, ö Prefeiro. zo de �trega de 30 �iias. qUe apontará, no mês, dlel ,do ehoerra-se Q'prazo das.,:_90 vOtaram, 9 deixa- ries e Edson MüJII�lr o der Itajai, JúUQ ,Tavares da: ',' conformei a ,propost� da
ag.psto., o r�pres�n�a�te do, inscrições, NO,�nc p�_'�vo,tar Ie houve! dois, parlamento de espolÍites, Cunna M�no. Dr, Aguinal- 'A Blufli9ir-lndús��ia iS' Co� empresa V&RO&dora.
municrpio� Concurso Es- do, inscf19!Veraro-se seIsem branco, A. che- A nova dinetoria, segun- do. José de Souza, Canoi- mérC!io de-Móveis, de �Iu-

. 'O amfe do Exeeutivq tadual; este, no mês de sa.. empreeas jaragualen�:-iderada por... Rioeiro foi do Ribeiro, pro'curará, dar nhas, Venl�Uiela. Piçarras, menau, foi a v9lncedora"da.,1nformou ainda ,que esta
_ Í1embro. Segundo o agielnte Cyrus,. "'arita, Estofados;Cedora, com 34 vo- maior ênfaSe! as "promo- , 224, 225, 190, 2,71 'e 2?O, .

conoorrênc'ia para aqu�si-, selmana f�ram concluídos do �esi' de Jaraguá do SUl, Mann�, IndQstrias Repni-
� liderad� 1l0r Valter ç�' dei cuo� c�ltur_?!" 'SchOnke aJdii�ntou' ta�-, ção, de parqu� i�f�ntíslós 'trabalhC?s �m,�ois pon- �lemar Lotin F.rassetto, das, Ma�catto,e MeltaJaj'rgi-

'

llgarin obitey.eJ �1 VO-. socIal, � �OrtIV(), 81>roxl-... bém qlJ�, �$�mlu a c�efla . qU.�"sT��ão Jrtrpl'an!��os Ie� ti��õe� 1e"1 RI��lrao Gran-., " q!;l�t,ro; �mrp��sas já se in�[ ,ca J��? ' WleSl_!i ,iel� dpas
'13

,a d!�.!..M�U�O),�����?� mando mal�, '�m t_qr�o;,,:;,d?9;;;:;j 9P',.; ·sc.rrt()rro da,ÇEL�§C, di\liel'sos PQnitös,.-öll?t1lO1IÚ'rll- Og"çf.Q:·tJoft\3,t;;.
'

!;I:,creveràr:rlf,;:yiao"�:i, GönGunso, '��uaram�l'I:eDses:':Enl9!rg'c; votos po'rtanto, (i'·Jplelto. DA:PES''lqdIO:s''os -ah,)nos�,da�",;' •. w�.·" .,i�· I. �'''' '<'4:�\ """', ,\ ""i' W '.

""'."" ii,('Sii!,\\'!' ·\"V� ',� c. 'I"d'c;';' t' , "'R''e" \A;'id')";'8 Á, Z'imdàrs�'
' ,

e� 'F�G[Jldade� ,�"
'

,
',' ":

'"

\ i;�'it';: '�'
.,

, Ci? ';" ," ,I! Seln:urQ,'�,n: us fias "T.:�-'J � ,

bí"

JARAGUA DO SUL-

Micrerreu. II COlven,äl Estadlal �I MlC

oireiS dÔ$ pio6'.erTias-cans. �"mo : ;'terita "'M,�rlQêting- VS
tatados no conjun,to habi-

.

Vendas", a '8Ie� a:pre,$enta
tacional de Três R,ios do do pelo' professpr Jorge,
Sul ie diaS' providências so- Motta, professor de Merca
Hciltadas ao Governador do çt,ologia d@ Eseo;la q91 AJdf
'Estádo e. finalmenté. da ministração 'de r;:mpJ19StlS
visita feMa às obras pelo. de São Paulo, qa Funda
Secretário, do Bem-Estar. çgo Gteltlltio Vargas e- 000.
Sociat, Egidic ' Martorano suttor de im'portantes em

Néto, c;fecidiu c, OQi'U�elho presas braSllreiras.
agual'1cfar as medid8$ &8- Da Inspetoria �ionalneadoras que se fazem ne-- die Tributos Estadluais" a
oessárias para co,nJtornar entidade registrou l'iecebi
os problemas surgidos no' mer1!to de telex,' ,comun'i
Núcleo da COHAB-SC, e cando a im!plantação junto
aguardar o andain�nto das 'a Exatoria Estadual dje Ja
providênoias, raguá do Sul o servi'ço dei

atendlimento 'dos contri
buintes domi,cili-ados em

Outra decisão, roi o au- Jaragliá, Campá, Schroe
ménito das mensalidades,

.

der, Massaranduba 191 Gu�
a contar deste mês, em ramirim" São el,eIS: insçn-
40%, 'conside'rando a evo- ' ção no, cadastro de �on
lução das desp,es&s admi- trlbuintle$ do ICM, baIxas,
nistrativas da Associação, 'e alterações de c,adastro-;

Fo� aprovada a real1iza- Zona Franca de Man�us
ção do IV �noontro, de Em-' - visto de compr�vaÇ.ao·"
'presários, no próximo, dia autorização, para I�PII��
31 dei julho, às 19h30, m,- sãQ de documentos flsc_al,�
n'titos, no Itajara,A pales,;. ,e trans1e'�ênciias dei credl-
tra a ser prof,elrida %erá co- 108 do ICM,

Seigundo Ney, esse ser

ViçQ veJm sendo ex:ecuit'ac;fb
fOI' pma funcionária, pa,:,'
gas pelçs três fiscais da
fazerida' lotados rem Jara-
9uá .

do Sul, "Como isso,
não POde mais ocorrer ao
nem !eIIes estão leim cond'i
'96es de assum'ir a 'partei b!,l,
tocrática que e$S9S'�rv)
ços - l'Iequerem, lestamos
propensos a suspender os
Sérviços, por absoluta im-

.

Ribeiro'.- 7preside Diretório
Acadêmico, da � FES

.'

,
'

"

Neste domingo, prova
'rústica do Sesi

• I

Câmara nega Comisslo
p/apurar 'inegularidades'
-o episódio do clleque de �xterna. ,composta por, 5

Cr$ 4 inilhõf$ da, munjci- veréado�, ,sendo' rejeita-
.

palJdade. cQ'nltlnuam se!'ldo do por oito' voltas c�ntra
prato pf1aferido, principal- ,tr�,.
mente pela- oposi'Çäo, Na" ,,' .. ,' ",-�.v._

Câmara de yell'188jjoi'es� se- ,

,

gl1nc1-a-feiTa, na última ses- _

Na vÓJtação, o Ud!er'da
säo do semeslne, ,antes do bancada majoritâria, Eono
recessQ. que �ai até 3 die Jans$9n afirmou q\le �s

agosto, a banc�da :oposi- supO$ta� "itregulariidladelS"
cionista apllesentou dois foram muWo bem explrea
requerimei1:'tos Ie um pro-, das pelo p�eito Jic,encia-,
j'ell:o ,de resolução, pa:r� 'do Victgr Bauer e pelo pre
formação de Comissão, 1ieij�o em exercicio Sigolf
compoSf� por cinco vef19la- Schünke e publiç·�d8.$ na

dores, para apu.rar irregu-. impJ1El!nsa,' E çOJJ_cluiu: ':0
larldades apontadas 'pela PDS leStá contente � satIs.
Diretori'8 dei Controle dos teito .

com a resposta do

Munic�plos dio Tribunal de' Executivo, dar nã6 vejo ra

Contas do E:�dp,' ZÖe$ para' tQrmação de jal
comissão" •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



..sebIana de 04 a 10 de}uiho_1III ....: ","..J.,:,."

Através .do "Informativo
.

r;_----.oiiI-.........IIIiiiii;""ii,ó------.�iíiooiiIÍIIiiÍIÍÔII----.......

.

Duas Rodas",qu� nO$�C.� ,'Ót·I-,. JIlO" l','-a'bai"bado'r.g8 às'mãos, a colurtBJi.cou .,.. UI
,informada de que a 'lodiQa- ' '., . > •

trias • Reunlidas ', J.aragu.á
�;A., após''P&Squisa.,.:i(fQ
oplniãÓ :pública' Jev,anta<1ª
pela 'International .ExpO�
fJets' Importet's', SEIIrá ag.ra::
diada -com a outorga , e,do.
"Prêmio Qualidade do BJS<
sll" em cerimônia soleioe, .

com a presença -dlet aotór:I�.
dades gOV'eirnament�is e

diplomáJf-i,cas, empresários
I(jJe várias �teas, em São'

Pau!Q.'"·E' ÚÍY!� ��rr'en��e!Q
à qualidadé dÇ>s 'produtós
e ,efioiência dOS selrviços
da em'f),re$a:" Rea,mente
mereCido este troféu a es-

" r (" ,
, �

sa :cinqüelÍll!en4.rj�. 'em�re"
�.a, o.rgulho do" parque fa

br.iI ja�agu,aens,e't· .;, '.'"

..
! ., '. ,'. ".t.� II"" li

1
1

•

I
· ·

'

,. Oian'íiga;.Ärcelino (Anl' Ö""", öStA' aniVérsarlan-

; �1Y��!lP$, z"J,.s�:i:l�'� ,
�a)p;:�,-:;�reg�= :�,o�.:a.�api��e;�

! . , te- .. •

.', � �..,.: .i '" ' C. \� "',. '. ,_ � '\'" t '-I'''\: . Clube Jaràgl!Já do SU'lfln- . Ollnger Vie�ra, �,p,rQgle'nlito�Aniversariam f?oJ� � '041, Dia 09 • junho' : tegração, fazem uma brat- ra do nosso amigO Gláu-
MargaJ'leti Towe" IQni.Ja�, .. Francial'J6', filha de Luiz ve retrospectiva das ativi- .dio Olinger Vielra."A ela
raguazinho

-, . �

(Rosa) Stiephani (Iades realizadas, ao mes- os nossos efusivos curn-
,I Sueli da Costa

,�," ,

";
.

mo tempo em �u"e agra.",: prímentos.
" 'l Luiz Pin,ter Dia 15 de' junho: �m de público, 'atodos -000:-
i . Francisco Papp ,.'... Rafael, � filho de Walfer quantos colaboraram com Dinettores da TV Eldiora-
.; Walter Weller '.' !_ (Maria LÚCia) FalcOn� :. � crob9: nO alI!rrigirri�hto' cfe do, de Crlciúma, da Rede
I �flvio Casar Fagunde$ " .J ,--- �. '�l-' suas �as, minorando o a-_ndelrantes, virão proxl-
�� dla,05 •

.

...' Dia 16 de·Junho \ -� �of�ir.ne:nt0.li'cf1el . alg�n.'s .

ca-
� m�amen�e ,a Jaraguá do Sul'

.! Sra. Juheta,,!e'Sposa,�do. ,Dirceu) filho." de <Alvinp rel'!te�:'.D�!ltr.e J\S �tivl�a-" mänt&r eentaetos com o
,1 Sr. Paulino Padri . .."

. .... (CaGilda) ,.Deretti ,

. ,�19� dles�nyoMdas! o, II 'EXIeeutivo, visando a ,Vj:abi-:I Sr., Jl'demar Bart�.. 0,' Sandra, filha _die Herbert f3atle' <10. L:re�o; ne'aUzado ,Ii:zação.da implamação de
Sr. Henrique Pédrl, em (Dorli) em ;outubrb' dd ano passa- uma repetIdOra em Jara-
Londrina

"

'Schulz diO, que rendeu a ...impor- guá do Sul. A.. Eldorado,
Sra. Sflvia Marquardt , " 'r I

_

< tAnciª de Cr$ 85 miJ e que, .

mesmo §em mandar sinais
lõructuoso , . ,Dia 11 de junho ' jun�ada .s: QU'tra� nepej�as, à IpegUlo, �em'feli,tb �Iguma�l;.eonor Rowe, em Gari- �el'i, filha� Slio;(Maria) �ol'lJa��r.n Cr$ .-121 .0,21,00,

'

reportagens: 'Enquanto is�

��.I.di 'waldIOJm··. I'ro.
/

da .Ros!1 ' i,
.. ,

�p!ic.adà �m1dT�t$as qam:- so, a TV: P,aranâ ,apressa.;
� V' Bau- U,dlo., fIlho. öet"Rolfl (LI; panhas,·tal,�-oomo cadeIras se 'ern"'l'1'1eIhora'r o sinal�
l'I)8nn .

" .
I n�) SOhu�ng, r "

• �e rodas, tenxovai.s par.a
. ,�ptado. '�q!=,rl muit'o "mal.;

·

. ��:� ..�J.iÍ)��>i ��y�[, :C,i,S-, í',' MIC�e;II�i ßm,: '�e. Rrn� recéfll-nascidos, �r!hhQ" GSsa, "Qrlg�" é boa .... i
, (MáJla) �I�u:elr� I""; para bebê deficiente; ma:', \ ..

' ��__
'

.. ,' •
" ••. '! ,.

�,J.'U ,::. I :'�<.:' ,.felip-e �Ghmit?""'" �"" ..
'

". ,." ,., terial ;6fscol{lr à l6fS(fola ,d� 'Em ·.ago$fo, 'estará 'no, • �O�'" •. , 'i" ,

V�ldir -M�rtt-if1s, ,;
'!" , , ,Dia '22 .. junho:. ,.1,: " ,n�J:io:r, plin:tentbs e ro ll- mercado o 'novo oaJ'll'o da

., I .

• .... '

�� '06 '�l.t_j':��:Z-'c' .1 fl�.;:'-' ::D(N'eerulisa---:-·)�iHoJ�'r:o·.pn'�glosoEvaldO, pas a dliversas famrn� ca� VoJ�$W'ag�n do Brasil� o
,,' �

,,:''1,,' "

.

I<'

,..... \.RI! UIHU rentes. Forain 24 as a�i:: "Voyagtf!!'; que: lre!mbra'mui' . 'Na �ta:fe:fra; 'dia:' '�6,
; Sra. Mar.iaßascbo Jrfelll.ft; . .;:, ç'Jlt�a, >,l;felßfla, filha de vidades realizadas,' onde to o. "Jeftla" alemão Ie! que! houY9 uma" quentrssima-

'. i em GaribaJdi. .'" '"
.

_Juvenal (Iracema) To- foram distir.iburdios os l'1el- foi a'presentado aos jO(na- festa junina na J'lesid!êncl.t
; Sra. Evanir Catton rnaselJi cur.sos, 'qU:e-- a Integração listas especializados sema do. casal Dr, Ricardo (CQn"
Sr. Ingober1tO"i;" är'àt:Íne;' t' ?··-Morgàná,dllha.. :cfle' Ade� �Hspunha. , na paGSBId.1a. lem SAo. Pau- ceição) Marinho·, q�� re-

.; bllr� �6IrlJ,�uriti��", 'i' I _.ma,� (!=dir), B��r,�ie,mt>urg � -000-
.;,'

lo. E' lJl'o'$edan d'el'2 p'or-, cel:?eram. a,migo� junta,niren /

· J6ffà�r1ItzlretcJ''''''''.'''' r:"'� k � ,·"•.,-h .. �,:, r;"-' -
_

< f' ias� .tr�s �IL'mels, 'dÍesen- ·le�Qro_o$f'.I�os;'<lust,avo e
; vrtor Maohado '�':' �:'i:�IJ1'l)tà,:ft:-cfe junho,

� Um""povo_"espode. eis:��' � '(Pl"'II�5:a'I?�r1t:Jr dO'VW-,Gol" 1;g)�1 9s Rr��F'tfPreOS"�"
, Valmir·Co.rJ4eirC);, ,..,' ".':\ } ,(��çjan�,.;.J)lhR-. ��de Luiz �urgindo na City. :1;;" a a$� . porél:!l�'"M.Ulpadb. �om' mo"'. ç'�peram �ngr��'I�n�es, a&-.
, .',' .' - ", ..

'

"r �,,..:;, ,.';\'(1"" (Msriat.yel� I", ' ,..... dellta, qu�,.,lpor três ,fináis.· for�rigé�ado 'à' água do 'sim CQnlO. nill!1éJ p,ara o

·Dia�.f,: dit·,jull1o;;",. �.;:: '.'''J�' ,. ,;JuIY; tnh�"dIeI).Gezaf, (Ro" �e semanà alçou ,vOo so.. pasSà.t,' do quallem. ainda curàu_1S 6'uttos Vindos' es-
, Sr. Antlt>nio Vieira selene) Za�Jla: -

�ro.- bre a cidlad�, do Morro' da a transmissão. Aguarde.. peoi'alirie.Q.te ���Natal (RN),:
Clactr Gesser; enr'eo�"''''- --_... � .. - ,,>,'C' .Ansa lei pO'lisando no B�,.. até agosto,e depo·is venh� térra' de": CÇ>'ncelção.· Ci

·
e6rdfa'" ��- -,,-� ---�"-' Dia-M'cIe'funho pendli. No último dQ.mingo. é,onnecê-IO� em Mel!1'8IQotti,: buffet port�n�o: 1óí flpläo é
.Sr. �ro Sc.hmidtJ em Reinaldo, filho de Rena- �lla 'foi trans:portad� aQ 10-: VelCur,?� �t�;., '"

- -".

oomo co-ô,rganizador da
·

. Jàr4guazinho ,,'
.

":- ". -to (Iselaide) Souza �al p<>.r,:um�,:;;pick- :t;'�75 ·a. ,.��', .', .��. . i testa o. casál Dr. 'Edson

.J ISo�h-'Lang,�,.ellJl; Itapo- (D·r, :A�." \Cool da ,...,oretti, Jo�di;1p,. 'Os.amigos.' da ·Socl_eda-t CarJo..$ ���nell$çhu}lz ..pen-cuzm o '" �.;. ,"'� ,,,,,.°1,,; a-2S,",,"Junho que il1CJ6ln,tiva desta manieti- dlel EsP4ttIY�"J'GãO P,essoa, tr1� as,p,�e�enças,' ��o.ta- \

Sra. Elv.ir,a P. de Souza, 'Domingo.s, filho, dei 00- lia a IeSta nova modalida- de ItapOcuzinho, promo- mos a Sra. Terezinh�,1'el�
em Jioinville

..

mingas (tulz�) Aems
, Cjle de esportElÍ que surge ",em compeltiç�es de Tii"o� les; Dr. Jurandir � Teiles'

"
Sr. Eliseo-tJb1fatan- Ta;:, . '-Céli&,-111ho die Cél'io (Mir e ,ao.,que indica, v:�r:r;t para Rei e .BailieJ. na tarde e' �'.;1�'� 'I.P�S�:�IO ')�m,:: Je'SR·..:..LePJórter-r�or da ��.l.Seb�n .

R
ficar, pols a colun,a ficoü .

nOI,te delSte, sábaC!o, .d/ia 4) npssa ,,:c���CIe, YJ(1.d� a

QU.u araQOi''''� "! ... ',�r"8if1M:Jriof:1flho, de. eno $abend'o que várias de-,' Às 12"tiôms'está d*rmi� Nigéria',,�, G_wll:l,ado dp .Or.;..
; Dia' 08 de jUlho

.
-

..

($iwria) Hornburg �s num dos próximOs fi-'. nado. <{:linfcro das cQ'mpe_1 E;�n" pr. :Agostinh� ,(! .
J

".: Sr. w,r.VeSieh"'l"f;,,·: .'--:i::' .!)........ _'Y..... nais d� samana se lança- tiçõ8S'paraescol.hadonC?-' Nanpi) �il='nchl,Dr. WaJlter
; Sr.' Osmar Bartel ,/ 1 iÇj-l' ' I).�JD de úntiõ'

.. rão ao ar. Portanifo' olho Vo"�· e eavalhélros; às!' 15, (M�ria ,L9giaF Fa.lcone, r;>r.
_ ; Sra. Ruth Schneider �,." '-�� L"ºl�not fUnQ de Agos'" no morro .,,' .• depÓf� � gén· 'ho�as ,�n_?B'r'rarne!Ato das: 'Jqãç...(Fr,.cª) ,B.I.ro�; DI'.
I) Shmalz. em ßäo Bento·,.:· tirihPr. (rrà�dil �ºe�eJJa " te dá. maiores- c:tetalhe$ / _, . eompteltfÇ09S,' concentra- �@�!Se:9. ,�(el���) �odirl�, .

,
do Sul . Geison, filho dei Adelinó"

• c;. ;�Oo-, çãO'-dos:-s6óloS1&'sarda dai g.I,I,�;J?!�,"Wa'nd�rl�( t���;.Héliö,.Feillef': ,,'

.

";;.,,,: ·(Elglda)��éiiIíWrCJ''::�'::',:. ,.'
.

'.�':;-,: 9ede8OClal'�ara-bu$ca doi s�L.Qu�r1e.Pelr�,ra,·A��()-
lWaldemar Konell } lÁ c.marJi :q� V.erea�o� "rei" --:- Sr. Conrado: Rie-, nio. Zänon ie'" S�a:, 01':"

· Sra. U.I' C. StePlían{V'��'·,·.fJ"';2!1�.cIe juntio res dei CorLlpâ' c,onoedleltA ' gel Neto; às 18 h�ras, rer; A�eti1ar Nardelli e Sra:-;
Mariana Lickfie'ld Charles, ftlho de Fidélis'

• cid�Í$lli8' .llonprá�!ª _ aQ. torno à sede; �1 horas, �O-l Dr. Alvaro (Márcia A'Par�-
Sr� ,AdJlo IfnJ�er ,�.,r' {�lJoia) :Koc�., _� (3oY��or' �p�gé' !<on�t rn6log�'l.� ':10 novo reI � oida) Luz, [)r. 'Pedro (�i-

,

.. " ] , ", .t , .... '. ) Débora, filhlt de Raimun� �orrihall��m '�:aps .étepute- Cava!f1eIlro9 e às ,21 h30m,. riam) Lopes, Dr. Atomos
D. OI'. jul1107 ,';,:-; � �

�.r + -, do (4Vçi�.VQ.Jpi'·t, .. ; �os 'Pedro Cölln e OctaefJ inrcl�' do·baUe com a Ba�·. lYed�' Mar.ia) Ga!�tril Dr.
'�râ: Inês, esposa"do sr.' . J�ir, filho�

.

de AhtOnia; Ho Pedire>. Ramos, "pelos da tIra da,'Auro,a, de .RI� p�!:Jio $��.rq�q�r � .'�� Ot..
,

" JúWo M.ffEÇ_�JI:_: -:à-.. ',' (Marial .t:I,i,�a(l,Q }':;':'''''f, relevantes serviços qUe! Cerro: II.,..' . I Rolf ('Ursula) HnrSlt'
.

o
� .

, Sr. 'AoôIur- '1::"':=-......"""1
.

• . .

•

J.
. -000-'

.' ..._, ,_ , .. ,l':. '� .. ,,:,
.•

.

n ,Ii"HI . ""'H,�r ,�; i:� <��'-'.�" ,,. tir �'fêm prestado ao MUrircr- _. -oQo--
'. .'

':

" sr:-�������9!J�, o: $�,t�: Dia 28')-"dPnh��;lji\;'''9;� _t pio". A i'ndioaçAO;�aproVà-: , -,.

..

.

1 ,':í��,' :_' ", o":' • ,.;�:;
nhl8ii",-�: .;< ��: fl ,;; ... ',-' �Ian',fllbo .4Et:1ºQ!llrJ ro éla� foi do Wlneador Elfne. I ,,,.,, " ......

Sr. M�!�l�RIl���a- clld�) Ba!J:I{fI_,,:.,._, ,",', tá Aelipé Bfun,k:'
.

raguazinho." ,. r;� L' ;;-�. Fablana, filha çf� D�nvat. '

f ..,.-o()o-
.

'

•... ,. .
"

·i.
Sra. 'Isa Marta Máhr (Olga) Moreira '. ,;' ,

ZJ&rnahn· .- "r<' �" MarceIG" tfiJhQ,j dei .Irio SaMa Catarin� te\le -I
' ,I :

.

",
.' -.'-"

•

Walmor Albe!1�.Stre� ; t,,.(Adft.l'inall,G.orges duas concorrentes aoMiss .. Relol'oarmft AVenl·da'Ivon8fQ.M.. ,Krause�, ., "'. ,Dia'9 �_ JQ�� � ". BraStr-81', transmitidO' dire-,
Q��l�,9!sJ<�. , ",-" D��or�1 tllha.d�,lv� (�O� , ,to no sébadö"à nelte'l>ela 1

•

'o:. 11' 'fi Iam) �en�rwa ,j TV Cultitra�' Via: "SIstema: .\ -,
Dia 10 �J�;', r.l .��:��.� , ;,�'\-"',�'I :-!.t" 'Brasn�iro dI8I Tetavisão: a
· �r. Sáml,r Mattar, lem

.. l �eJpÍ'eseh!l!ànifle' de' Joaçaba
'

�p' i_. I 161 I fi .. .

S�J�.a��g '1 ',' c.�.>·
D, ßruntUlde.,��nkie (ser e a 'repregeln,tànte do .• ,J�we � ,c��, � e. �� ,!'la � . ':'8� s�?estues

Sr. -relili� Warhafti!i;i'" $ch�ool<el!'.e.�pos.a!Çi() nos bistrito Federal, oatarinen- da RELOJOARIA AVENIDA •.: - Maréqtull

"é.Getlilio',em Curitti�a, '

so DIJ1ettor, ieIn�.regou o.bas,� � da Capital do Estado, e Var�.' .' , �
_

.

'

.( S';,;��'lQ,r��,!(��� Sã� _ .���pr,�,çI��ªbd��A.�SO� que por sinal, foi uni·a das' ". I;.,
•

" Paulo; , ".".. , .•
. ef8çl?�'1_-dEt-.�·�9/Q$:r de �2 Jinalistas.

Olg� Krufzscn rt:b; ) �ot$nano\das GraWndel F�O� -000-
..........-----......--------.-.-,-,..;------=

I;d!rr Roslindo.· i" l";','\. n$nóp?Iiß',!'tI_ ra. a ":,'Iry , , .•

L', __ " .', ;"', '. "

Victorina de Lima ',. Schneider. D. Brunhlld, As Itelefoni'stàs':'êlas 'Ie;m� ,_,",
_ ,,:,-1' ,',.' f

""
,"

".'

Valmo'" Augúst6?'�· r '
1 agO:,. .�: a IJtreta.:a do De!' presas Jaraguaenses feste- ;,

' '" .... ...,. , "" r'

l'Àos aniVl6lrsàrtantes:' �

os' I' paifait'Mnto, Interno da ASj �'arari1 oondi'gnamle1nte o ,1 f ,'" o"

oomprimemoS-Ela..ooltJna".. �iação,." ê' ',,,,. , •• seu dia (29' revivendo a .': • ,.
, ,,_;. -r- -r; ��- "" _':' .. í, �o:-- r /,

-

COMPLEXO TURISTICO
. I,

: ros an!eriores, .!nclusiV18 JARITA
:;r:rOCQU · .. idad'$1 dia, ?8, e

�
,'. ..,.-*- r I i •

.

"
c ,o', poro ml� na Matriz SAo ' < ,.' recebeu ·,amigo8) a. Sra.

,Ü r:�;' _ � . r'�:t ;:�r,<': ,

.

� �'f i�,�?'":\! ." 7 , Sebastião,\ sábado, às 19 ' ,·Ym passeio Sônia Marquardt, que, a-
O "J1eIi� Röb�erro rCarlo$ horas, quando. for:am ,ho- inesquecrvel., guarda, para ,o '.próximo

.1 Na Igr1àia'M,tJrii'Sácfse;.:·· _tará-h.oj_e em-, Blum.enaut 'd A I 'Kaffee HallS, 'Lanohon� mês s'cheg.ada do segun ..

J • ,. • P ,,' Ih d S men.ag�a as. co. una, en-", ",'·e; , ·Ponto· Turrstl'oo,"bast'lão, nc,..te' �.�·h.a''do",' o�
- nO' avI ao o eSI, pro.. 't' .'

r
'

'.'vQ ;:)Cl", �ia um' 'alô'
..
e ��!"pri!".�n-ol. " ,�Iay-Ground, e / do baby: äml>ém rasgou,

cnlactel matrimoniai
-

éfos" moçAo do Lions Clube e"'" 1Ii_ à tod.l.';';' � d'" ,. •
ri f Jh!'nlila nanuela data o

I" ..., fr' d d""·· ..." 'LVS �I �I� . aLa.' .';
, ,

'ampló restaéiôn'amerito.· �o ,I, '-..
"

." " " ,
'

Jovens Marpos,Fábiio·Viei- vere CIp ,os .�nlclenlJQs --000- ' .J nosso quelrido Pastor-Ing<),
ta e Denlse'''''''äria.�Renge''

r frsloos. ·Detalhe:.-o 'seu ca-
. _

I
,. ;,.,' ,.',.P'I;' •

'

.:':. RodOWà SC.J3Ö".t.,_� 5 PIsRe. {Cumprimer:ltos! . �

� de Dornel!es Domtngbs" (lhê !Qiusta�á � bagatella de
Dlrao. o sIm na Igreja /

�J.araguá dó Sul-S.C.
� '..

.
.

.

-ó00- '

ICampestrini e Maria: Isole- cr$ 3,5. mllhoes .•• EvangélIca I:.uteran,a, clen-
"

te·Engelm·anri. A6inub)en
',. ,',."�"" tro, hOje:."'àS--18"fiõrás; roJ t�"'1· ':8��,,�,··�r n' S1' 11,

�es, as nossas telicitações. -000- jovem êasäF'-Bnitgó�Ff�iji6, ·e" ld'l··�C< 0'''-:"�o" ,_.�.,�. '.'
- '. ,- • - .• ;.., '" - � � " Fischer e Angela Maria 1.1

,

.

".

-.:, ", I" tQ'sSceú·
... rio� dia:""".4�·(Je liornburg. Qntem, a bê"- DR. N�LSO!'.,�I�stAEQT ,'_' .•.

,

.

, N'. 'quNta-fiêlrá::-' Que I junho: -cö� �.1Oö -Qrama� ção matrimon i'al foi p�ra Com eepedaIlzaçIo de lrte' allQS"no HoepItal· dOe ......

passóu,' receneu'cdril"'fàf1- á· no. HöSPftar'S'ànta� CruZ, Adolf MlJI9IIJer e Ana Thom- . vfdores, do Rio de Janalro-RJ).' I

.

:ehe as integra,"1Ef:!� �e� em CUf�ba, o men'ino Ber... sen. Com as no.sSasléliêi':; , '. -Dores-de, cabeçal tonIÚ1I88.-slnusitee, 'gripes, faringites,·
.

Prlfpo., a S��r,*�!l!hP���, 'fJ.f!r�9,itfi���:.d0 .casal 081' �ações. amigdalites, doenças dá garganta, problemas d: mal h�lItO.
,valhO, de O�IV!äIir'Q. �a, m�s-. nne,� (M,a.,..rl'e:.'n.�. W��f) Oell'" -000-4- '

alterações da voz. problemas �a fat obstruç�o. MSS, a-

,na data ;CAI .arlf.l:trla.a S�a .. ,. que'lr's·.... 'ie...........: '�ernardo i • ASSUml'",dift:'_II� ..... re·s·I.Plê".';,A
j'ergla, p.I'Q.�lemas fynéronals . �;i;!.'; tétlc8l,db: "a�lz. dores

I'" ... � rl.'ClC p � • � a.. 1.1 '" 'de�ouvido:,. probleme de audlçAo ..:,SlI'det ,dtflm�m atende

,Eliz�beth.: Wat�k�'�e; <.�nll primog�fiftO do'-ciSäI' e'ne- cia do Diretório Acadêmi.. ! outras â�ç�.<., �,.. ,", '".�;; I

�rçao,felfa 'foi â; vez:->'da�' 'lo 'de 'Fldiélls'(Onda) 'Wolf ço Padre Elemar Scheid, 'ÃPARELHAGEM MODERNA, IMPORTADA. PARA REALI-
.

Sra, 'AtiresMül" -qrUbbã ' e 8ê.oaniJo Cerqiíéira �i.. da Faculdadé"':ãe- Estudos ,�Ç�Q;:�, EXAM� .:�PECr�UZADÔ$}.EM ADULTOS E
.

rec�cio"� ..�r�S�, � .l t� (iI:h�m,9ri\D) 18 Nice Sociais 'da Fundação Edu-' CRIANÇAS. "

, )f�' ;g�s., ,1; 110 ���. 25,·,p:�ta ..
o, peJqu,aira.[L.�itlt�,)I?�qu.i do. :éacional Begipnal" Jára'"

1-'
. � �. �!'rAATAME� CL�I�O'E:_ClfWR�IA -. " �

Gafé'das;.l?rI�;a$.'",l1eCielbJ6'U ···.canto da redaçãD.,fleHc'ida-. 'guBlelns9, o àmigo 'Sebas; . ; I ,Ho.ráTiQ_:",",.<la� 9 �$ 1;1 e das _15h30 à� 1? ho.ras ,

i;r:.·.·.a�.sr:ã:"i.inge0i·JMäfqJaí:��" çles mi(áó's alrêg!r�sl!':f,àrni�' Não Ribeiro, substituindo a Ender,eço.: Co�ult6rO"e Fl�dência',-:-:;�ua Domingos da No-
.

�Ha'Sse��' ,'" ,.�;.i�;;'�l�t0�f,;�::� ;"·'i:�es. '���:,
'" ,

';é :�Fí�:' ,�,;.,
i'"

"" Älrdo:" Salai.
'

'<"
.

'i , ,,'
va, ��2 - 'Forie '72-0595 -' Jaraguâ do sul-se. ,"

i
.

" ,'" .)

ETERNIZE .OS BONS.M()MENTÓS' .. ':

: ir ','
(Optik-laden derArbeiter)

. .'

_ .

, Uma ótica popular com.öculcs a pi�qs i

",,' . �eduzldOs. QUillidade garantida.
. "

r-
\ 3F�

'; 'Rua Dr. Walldemiro Mazureohenl, 3&
,_ _ Jperto do Hospi1a1 São., José).,

� ... ; -'"

.' .

Celce' ........ melhOr
neste verlo com a

.

Clnderela
,

':Quàtro loja8, para me

lhor servir a distinta cli
entela/ duas na Getallle
Vargal, uma � Mare
ehal Deodoro,. em Jara
Quá do .sul· 'e,.outra na,

. írua 28 de Ago_to, 2.177 .

-(GÚärari'llrlm). ..,. ."
.. ,., CIHDERBLA, �

· • melhor' opçlo para a_,

compra- d. verlo� .

'Em qualquer,
em qualqueretda.,
pre••ntes da Unzn
çaem no goMo .' no,
quinte elf cecla um. ,

ci ••.,.,

·l-I�II.' .JS t'"
'Av��MaL"Deodõro;
i-J�rap� dQ 's�,-.....

1•••.e8..... '••Ia.a•.
'. oecoraç&es pera casaméntos'�'O":'
C'oraç6es"para IgreJaá' -:- DeeoraçOé

��V .

para clob� - AmlnJoa para festas -4
Planlmponíarnentala e BuqUê. êlÍl
".raI."
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'_�;'"

ß(�';: .

. ,
, ... '_: c'_-, -./.

'
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Rua ReinOlclO- Rau, .. - .�ara9u6 do ,'. '-
, :;-. Sul,sc. " .... " ,

t' -:. 1 �;' ... ,

-Ateft9Io: Hlo,ltt_!nOS .aIa,

COLUNA RO'fÂRIA
� ,i'

•• \ �
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,
,� .. _�.�,;.'� / ,._

" Tomou posse, enuissembléia tetStiva, .esta. �,

mana, o novo. CqO��{� Diretor do Rotary Club
-':.. de: .Jaraguá � do ,SI,II,. �umlnd9 .a presidência., ct
< comp. BrunQ .qlte suP..�itul ao' comp .. lido. ,Na_ vi-J
- c�presid.êpoja, foi lem'POssac:to' o' comp. .Márcio..
sepretérias �'Lo'_"rivJl .� NorbertcS, tesoureiro$..-. o,

. Antônio ,� •. e I:�SQn.dljretor serviços fnte;rnos :-:",!,.
_

Mário, dir�or serv!ç9s, profissionais' -..Aristlde.st
'dirtettoir se'�iços, inteC!1açionaJis' ,GlJIEIMhfeir � tlirt"�

·

tor seJ'VIiços' ao. comunidade' Moacir",Nas .sub.·"
,,'.' coml� freqü�nçia . .l"r Behling, ..cla�sificaç�..

, _.:,;. , loreno,'. bofetim� ....... AntOnio_G ... ,ati,;,;,
vidade de. eómpanhteiri�mo ,_ lido, revlsta � ·Má- .. ,
·rie"e.Arlfndó, ·admlssã� de''sóctO$ - .Rodolfo, .t"4t .•

· lações' públicas � Marcatto'e AlkIlor, 'lntormaç.ão,
• mtárla - Norberto, diretor de protocole - Ivo e,

,

.Moaclrj 'de:senvolvimAAto do quadro socra.1 F Ro.,
,

. 'dolfo, proglrama -.;. Ivo EI Moacir, recuperação -.
,Behling, relaç6.es lenltre empregadores te' empre� .

· . dos -- Ge!rônlmo" in'form�ção oC'upaci,onlll ;...;.. AIi-,
.

dor, a prova quádlrupJa� VitOI.., Hugo;' rélações co

-- .mi9rclais e "protission8!ie ......: ·Búhr, proJetós pró-ju-' ,

· vemude-- ..Rolf,.:serviços i.1COMunid�l9t mundia'"
.. _. Dletrtch, -datas comemorativas· -- Barbosa" e,.,j

.: -Anton'io.·G., fundação. rdt:ária - .Márior"jnte·rcâm�"
: bio EIe jovens -_Oietrleh I� Grubba, melo-ambien··,

:. -te-·...... 'Barbosa, Excepcionais - Edson lei' Francis
-
.' CO; -relações ,rural.urbanas - Fidlélis, segurança'__
Aristides natal da. cria.nça'·pOb·r1eI :,_ Oletrieh: cf

·

"MarcatitO: 'aOiOßoclal � Maraatto. e Hans;.I�aot,·
·

- Janu�i.odl,lventude r Márcio" Rotarac.t --.Ja",:

I nU.ário,
i�e

...
lrcâmbio. di&

,ovens�.
Rolt"e attVid.ade�.

pró-j�ventude - Lourival -Je' l.Murll1o. ., ..

,

.·u

,.:� 1 r��I:..� '", •
I .\,;,,� ...--:;:!.�} �,'

..

: .. � ,,.,,, .. � ...
-

.

Na oportlJri'idaaét foram entregues -os diplomas
'

de freqüência-100% durante o ano rotário 80/81,
aos ,c,omp. Mario, Norberto, t:idéli,s, Blehling, Ja

nuárjo,�llldo.� Ar:lindo. .• O p�mp. "'dO passou. o
dJ'stinitivo pnesidenciaJ ao comp. Bruno., que �IS-

. I' cursou, afirmando, dentre _outrQs, qUei a força do

Roltary se fondaments nó Clesem;pe'nho i,ndividual
de oada 8ÓCio,e..que "para'algo conseguir, aque'le
que se lelmpreende em' bu� uma'. nobrel. inten-

(, çAPí- d�Yerá:arn:'a� �í'�oS altributos,. den�r�
os quaIS' o"ar,roJo e ,o--entusiasmo!'. lido .,agradlf;!�
oeu o apoio e colaboração das autoridades,

.

dos

clubes co-irmãos, (ia comunidadel 191 dos compa
noofros, ,n&ste·11nOSSG'mandato andei conseguimos,
reallzar,'úma' 'sir.ie,'delobJ�tivos ,�m _favo.r dia.,.co
munidadle, '·�spee�almejnte da classe mE!nio�r favo:
cida",;JLJembrott'as.qualldades do ,c;omp... Bruno,e..

esposa 'JaRice .pe'las; 'csusas:,C9'munrt:&das" .[agjs:,:
trandö agradeolmenfo!à ,Iml':r.ensa ..pela .divulgação
'das J1eéllzaç6es :rot:á1'lias. - - '"

.
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Falou também·;o·oom:p._ Ar.no.. Etin�, .do.-.clli:
be padrinho R.C. de J�inville. Presenças na as

sembléia festiva de po'sse dé oomlp. dos R. C. de.
G'uaramirlm, 'Slo' genlfoJe..JoinvlUej ,do,Pastor.Wag
nIeir" do ,P.adre Jo§ô'Je:dQ .�lpr.esentant91·do-g.ov.er-'
t:1ador .

R.emacIO;�Fischer, o com'p. Mar,lo:r'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PlÍblicaçlo analisa
• clima 'de ,Santa

I

Catarina
'

Com uma pluviosidade
'total de 1.912mm e uma

tefnperatura média de 21,20 'IC o,munlcfplo de! Floria-

nÓpolis foi o que api-esieln
toU, leim, 1977,' os malores

rndices do 'Estado, contor-
me relata a pubtlcação
�eteorolog,ia em Santa

càtaliin� t: ,1977',. Esta

obra, recém Ielaborada ps- ".

Ja, ,EMPASC _ Empresa
catarinlelnse de Pesqulsa
Agropecuária S.A. é de au

toria do !técnico Nicolau
. Witiuk dia Estação Experi
,mental Qe Oaçador,

, Trata-se dei um trabaího
constan,te ,de uma série

que visa fornecer lnformä- '

çóes me!�eoroI6g'icas men

Sàis e anuais. Com lestes
(esultados acumulados à,-

pós um perfodo deltelrmina-
do, há condições de se

realizar ,uma análiSie' mais
global do clima catarjnlen�
$e.

o pilesenta estudo ba- \
, 1

s�u-se num' levantàmento
fie dados, l1e11erentes a .:
1977, os quais fo,ram obti
dQs em 13 estações me

ltiéireológicas 'espalhadas'
por todo o Estaldlo, ou se

��m:, Caç�do,r, Fraiburgo,
, yldeJra, Sao Benito do, Still

. lag!6S, CampO's Novos,
Cha'piecó, Porto União o.r
leães, Urussanga, Laguna
e Florianópolis: São apre
�tados dados dlé tempE7
fatura, precipiltaçãO', eva

poração, balanço hrdrico
I,!'midadle "elativa do ar, in:
,f.?'aç�o, ,horas de frilO, ,e;

p'�eçao ,dos 'veíJ:1.tqs. ' com,..
poe_m-se a obr� Idle' 36 fi
guras :e! 12 tabelas sendo

, "

que nl9iStlas últimas podiem
�er consultados 1 .922 va

lores corresponldient.es aos

diversos fenômenos mle!t;er'
teológicO's observaidps eli"'

�allta, Catarin�. -

Falecimentos
D� 13 � junho
'Agenor Alves, 20 anos,
,em Corupâ

Dia 17 • junho ,

João Barbi, 86 anos; elm
Guaramirim '

,

Di� 18 de junho
,Anderson José Jung, 2'
diias, nesta

Dia 20 de iUMO'
Anna Ranghlelti Vle<gini,

70 anos, nesta
DIá 21 de' junh�

,

Waldeck Voltolini, 3 a

nos, iam Ribeirão Ali,ele!
Martim Fodi, 68 anos,
em Jaraguá 84

Dia 22 de junho
Á'ngiElilo �ortolo'm:i, 71 a

nos; niesta
Di� 23 de junho
,Fábio Pellens, 7 horas"

,

na Ilha da Figue!ira
',�ustavo Rodolfo Egold
Beckier, 67 'anos, nesta '

,

JOsiane Alves, 3 meses,
,flIEista

J)_ 24 :de junh'o
.

Ana '(Iabunde, 67 anos,
em Jaraguá 'Esquerdo' '

Rodolfo �pl1eldemann, 70
,anos, lern Ribeirão G.
da Luz

Dia.25 de junho
Michela Paiva Lopes, 9

�nos; nesita
i

Eiza Guilhermina B,ertha

Lipinsky Zilelsdórff, 80
'anos em �guá EsqUielrdo
i.. 27 de junho '

,

,

Elzlra Sohneider, �4 a

,nos, em "Jaraguszinho
Flávio Luciano, lies;ke, 1, '

mês, lern Corupá
.

,

.� 29 � junl10 ..

Anna Staut Sch'ützej ,85
anos, nleJsta" ,

,

Adeli Hadl;iG',ff", 77 a:�o,sr'
nes,ta

'

Coluna' rotária de. Ecologia
apresenta

QUANDO NAO SE VENDE ·A TERRA MAE

José Alberto Barbosa
, Promotor 'Público

Corria o ano d'e 1854. Em Santa Catarina, os
brancos, organizando grupos Ide "bugreiros"', di
zimavam os pobres indíglenas, inclusive nesta re

gião nortista que habitamos. Há décadas a raça
branca -extlnqulra as MissõeiS Iriogran!d:ense's, les

cravízando e eliminando guaranis cristãos. Por

'tod� partei nesses Br:asrs, a digna ràça selvagem
,

estava sendo mais e mals ie!smagald!a: naquele tão
distante etão atual 1854 (porque é sabido que ,a

dizimação corränua nos nossos tempos). No res-

ro do munido o ,panorama. era igual. I

Não apenas 0'$1 Indlos sofriam. A ,25 de! maio _

daqu�le 18S4, por 19O(Iemlplo, apesar de protestos
populares, .aprovava-se uma lei no f\Jiebraska, ga
rantindo a devolução, de negros fugitivos' a seus

'

senhores. O negl10 Ant-hony Bums, esçravo fu

gitivo, :e!sjando no palácio da Justiça para ser 'in

:terrogaJdlo, foi identificado por' seu proprletárlove
levado de volta para a servidão .�Mas como' o' IpOVO
dificl:Jltasse isto, houVie escolfa por ... um bata

lhão de artilharia Idbs 'Elstados Unidos, mais qua
tro peloltões d9i marinheiros e ainda pela força pú�
blica oomandada pelo xerife; Ie! comOo Siel não bas

tasse, requis'itaram,.se vinte -e duas 'companhias
das milíôias estaduais !para. garahtir o ignóbil a;..

prisionamenlto. Toda: a ,olperação' custou cerca de

100.000 dóla:res aos cofres Ipúblicos (conf. Mori

sO'n I9t .Commagielr, in "Histtória do.s Estados Uni-'
,

dos da América", tomo II,' Melholramelntos, pgs.

53). N:eiSse' ,ciUma governamental esoravagista, que/
se pod�ria lesp91rar em favor dos pObres indfg&
nas americanos, possuildlones já de poucaS! reselr-

vas de terl1as, escorraçados pelos colonos, :pelos
garimpeif'os e pelO's exércitos?

Franklin Pieraei leira o 140 Ipnesidente america

no Nascilnlento. em Hillsborough lem 1804, era ca7
da vez m'ais ambidoso nos 'seus 50 anos. Alt'é

/
1842 fora senad'oir a, a,elpoi�, no,tabHizou-se na

Guarra MeiXicana' d$ qual Isaliu gen:e!ràHd!e-brigada.
Empossado President� 191m 4 die! marçO' de 1 .863

, (ano �:m que, nD Brasil, o t;>ar:aná ,se emanoipa.ria'
deJ São Paulo,)', 'deu seguimletntb à política :elXpan
sionista dos estaduni'dlenses, forçando Q México,
vencido -ainda há !pouco, a \tendelr acs Estados
Unidos 45.000 milhas idle solo mieDCicano (a famo
sa compra die! G�dsden) ocasiona,ndo naquele agi
tado 1854 o Manifesto ,a:e! Ostendei, pelo quàl di
plomatas estarduoidelnses defend:iàm 8! anexação
de! Cuba. Ambido'so, Fran'kJin 'Pi�Fôe! âfimivâ' múi:"
to. bem co'm; os desJgnios .ae seu IpOVO naqu�ie abu
sivo afã de possuir 'os biens alheios à custa aie! es·
magam!entos 'étnicos.

'

_

,

Na diisltante coslfa ao P,acrfico, ao cutro laoo
dlo continente, vivia um povo livre :em meio' à na-

, turteza luxurian�e e selvagem. Eram o,s Suqua�
misch. Morava lessa nobre gente aIO pé dias eleva�'

,

dos Montes das Cascalfas (nome dado depois pelos
brancos invE)sol1es), na planf.ai1e! que dá acesso ao

hoile chamado EstreitO' Juan de Fuca, à vista por
tanto dá Ilha �dle'Vancouver. Saiu chefe, apelidlado
,SealtUe, nasdelu al,i mesmo e, náqUlefe 1854, �e!ria
aindà dOZe anos de· angustiad:a vida. '

'

Não tardqu ,que colonos branco's �ossem inva
dindo as terras dos Suquamilsth. Po!rtavam armas

novas, !d\esconhetaidas dos rndios. Eram perigosos
e protegidos Ipor exércitos mais perigosos ainda.
Esses brancos queriam! as tenras dos Suql:Jam,isch.
Não lhes bastaram, as terras Ida EUl1opà, não lhes

'

foram sufici;elntes todas as terras ames ocupadas
na Am:érica do ·Nolr:t:e!. Foram até àquel!e! exltfiemo

.ocldente do continente a perturbar Si paz /die um

povo humild:àl, pequeno, Slelm armas ·de grandie! al
cance. Franklin Pieroe\, d Pr:esilCllente Invasor, faz

a proposta do lobo às ov:elhas:' á compra, das 'ter- ,

ras. Fora fáci,1 )eSlpo,liar os infeliZíes �ioanos,
mals fácil, pensava, seria comprar com bebeirà

gens e uns poucos panos a consctêncía daquele
chefe ínidlio, daquela gIente altiva e integrada na

qUIsia natureza explendorosa.
Eis, porem, qll!eI em 8- de, novembro dei 1854,

'o Ch!efe Ido� Suquamisch ianvia a Fran'klin Pierce
comovente missiva, que atravessará os- séculos

como as patavras dos últimos homens livres ensl

nando a nós brancos o ,Claminho da paz perdida.
Eila:

.

"Grande ,Chefe Branco.
Como sei poldl9 comorae ou Viendlelr Q céu,

o calor da ,!terra? A ldéle nos parece estranha.
NóS somos uma parte da terra fel ela faz parte die!
nós. As flores perfumadas são nossas irmãs; o'

cervo" o cavalo, a grandie águia, são nossos ir
mãos. As crlstas rochosas, 'o aroma dos ca:mpos,
o calor do. pônei e o homem � toldlo,s perteno-em
à mesma tamflla. Não lexiste! lugar agradável nas
cidades Idb homem br:anoo. Não há lugar onde Sie

possa ouvir as folhas crescerem na primavera, ou
o bater das :asas die um inseto. Eu sou um ,sel

vagem e não comp�eendo como 00 ,cavalo de ferro,

fumegantet possa ser mais importante qUe! o' bi
são qUie nós só ,màtamos 'para subsistir. O qUe 'é
o homem sem os animais?

'

Se todos os animais desapareoessem, 'o' ho.�
mem mor�etria de um'a granlc:l1e solidão diel espírito,.
Pois o que acontece com ,os animais, acontece

, também corri o homem. Todas as ,co'iiSias são. in-

terligadas.' ,

' �

Ctiefe Seaftllel "
'

Os aneis/se passaram. O infeti·z Seattl,e aca

bou por assinar o Tratado de Poinf Elliot (1855)
'para ver seu povo amistoso, perd�r as terras, os

costum�s, as, car.acterfsticas étnicas. Hojie, onde
pastavam os búfalos, onde os ClelVOS faziam suas

corr�rias loucas -perseguidos pelo puma_ l,igle1iro"
onde as "squaw" plantava o seu milho
onde, os hamens lensinavam 'os :pelquenos nas li
Idlels da vida, a paz fo,i espantada pelo progresso' .

Prog"esso? A cid!ade de Seattl:e!; 1ie'rminal ferroviá- .

rio, sede do Condado die King, é uma loucura! Os
céus são perturbados Ipelas pofentes turbinas dos
aviõels fabricaldlas ali mesmo! Os pássaros fogem
pa'3l longe! A cidade fabrica navios, papel. Fa
brica também a farinha que o índio não come; co

mei-a a caricatura de rndio que sobrou dessa trá

gica miscigenação de culturas! Nos campos, nos

montes, •.a vi.çia "eStá morta: morws. os ,bisõieiS. "mQ'r:",
tos os unsos, mo'rtos os eervos, extintas as ágtÚasl
E Seattle, orgulhosament9, fabrica armamemtos pa
ra a última das extinções: ·a da humanßdlad!ell

,E lenquanto o ,cataclismo final não sObrêrvém,
a cidaclle de Seaftle (cornOo o Ch!efe gostaria que
leia tivesSe outro 'nome!), na parte ócidentaJ' do,
Estado deWashinQton, vai fabricando homens néu-

,

rót.ioos, nervosos, Idlesintegrados, pois comô profe
tizou ö chef,e! índio, "se todos os animais dlesa'pa
,I1SicesSem, o homem morreria de uma grande so-

lidão de espi'rito. " ,

j
,

'E' nosso develr s�lvar o' que resta.,

Esta coluna ê um oferecimento dElI:

Caróçarias Argi Ltda.
fabri;cante diel carroçariªs bl indlàd!8s, plásticas e

frigorrficas, abertas, trailers oomercial :eI turístico e
! 'mmltaglem do 30. eixo.

Rua Dir. Enrico Fermi, 113 -'- Fone 72-1077
�araguá do Sul-SC:

,
.

ConSiulte"nos, temos vários imóye'is.

Rua Dr. Waldemiró Mazurechen 42 - Fone 72-1342 e
,

12-1101

JarB;guá do' Sul - S.C.

I'

Funilaria 'aragui, Ltda.'
, "

IMOBILIÁRlA
SANTA'MARlALtda.

Compra - Venda e AdminiStração de 'Imóveis

. Proclalas . de ,casalenil

'Callhas para todas as finalidades. Faça-nos
uma visita. E$ltamos em condições de atendê-los

-

eficienteme.,te.
'

,

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 _,..

Jaraguá do Sul-SC.

Crecl N.o411hJ

,
AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabeliã Designada e Oficial do Registro d� ,

P_roIestos.
!

_ EDITAl,--

lAurea Müller Grubba, Faz saber que , compa-

Ofic,ial do Registro Civil r.eceram em .cartörto, 19O{i

do 1.0 Distrito da Comarca bindo os documentos eX,1

de .Jaraguá do Sul, Estaidb gidos- pela lei, a fim de se

da Santa Catarina, ·Brasil. habilitarem para casar:
.

"

/
,

Edital 12.056 de 24.06.1981
EVALDO FODI e OD'ILA PETRY

. i

EI:a, brasileiro, solteiro, indüstriário, natural
de Ja- ,

raguá dO: Sul, domiciliado e .l1esidlente na Rua Joã�
.Januárto Ayroso, "'esta cidade, filho de Paulo Fodl
à Ide Hilda LissSnberg Foldli.

Ela, bra:sHsira, solteira, auxiliar die escrltörfo, natu
tural de Jaraguá do Sul, dom:iciliada e resi�,e:nte
na Rua José 1i�d�-ro Ribei!ro, nesta ddadle, ifilha

de Laud!elino Arnaldo peltry e de Angelina Müller

Petry.
Edital 12.057 de 25.06.1981
VALDErv1IRO HOLZ e LUZIA' ADRIANO

EI,�, brasílelre, soítetro, pedreiro, natural de Po

merode, neste Estado, domlclllado e residente na "

Rúa Dona Antonla, nesta iel�d1ade, filh<!) dei Gerhard

Holz Ie de Anita Holz. ,

'Ela, brasi lei ra, soltetra, lndustnárla, naturalldlei In
daial, neste Estado, domiciliada e resid:eln�e em

Vil,a lenzi, nelSte distrito, filha der Domingo Adriano

e de Inês Sabino.
Edfta,1 12.058 de 25.06.1981
ANGELO ARALDI Ie ILZETE 'lUZIA SCHIOCHETE'

Elle, brasileiJ1o, solteil1O', polici,al militar, natural de

Luis AIVielS, neSte Estado, domiciliaoo' eiresidlente
, na Rua 231', nresta cidade,' filho 'de �ac6 'AraMdli e

ídlê Elvira Safaneli.
Ela, brasHe1ira, 'solteira;' industriãria, natural' 'de

União da Vitória, E;stado' dOi Paraná, domicilialdla!
e l1eside!nte na Rua FranciselO Zacarias Lenz,l; nas..

-

ta cidade, filha Idle Domelio Luiz Sohioch�e 'E!I de

Idalina F'loriani Schicchete.
Edital 12.059 � 25.06.1981

.

INGO SASSE Ia MARINA MEISEN

Ele, brasileiro, soltie!iro, industriário, natural de Ja

raguá do Sul, dO'miciliado e nesid�n�e: ria Rua José

TeodolJ'lD Ribeiro, neiStà cidade,' filho de H:elr'bert

S'8ss�e 'e Idle HUda Friledel Sasse.

Ela, brasilieira, solteira, costul1eira, natural d!el Mas
sarànduba, neste E;stado, domiciliada e reSidente

na 'Rua Joinville, nesta'Clidadie, filha de Pedro Meli-

sert Ie Idle Daroi Macha®! Meisen.
'

Edital 12.060 de 26.'06.1981
VANDE,LlNO SCHWEIZER Ie MARIA TEREZA'

SEMASK
.

Ele, brasileir<;>, solteliro, 'serViente, naltural de· Luis
Alv.es, n�s'te' t;stado, idomlGiJiado -9. .,askIent&; 'lia '

Rua ,H;entiqlilt9l Marquardt, n;eiSta cidade, filhO' de

oswaldo Schweizer Ie de ,Amélia Schweizer.'

Ela, braSiileira, so,lteira, ,do J�r� n��ur:al de Trê's Bar

ras, nelSte Estado,3dlomiciHada Ie! residente na Rua

Hlenrique. Marquard,t, nesta cidade, fifha de Libio

Marques Nunes: e de v,erôn_jCla; de OliVie!ira S�mask.
Edilal 12.061 de, 26.06.19.8.1 ,

'SILAS BATISTA e.ZÉNIR JACINTO DI; AlMElpA
Ele,. b:rasileiro; solteiro, indUstriário, naftural de

Ponta Grossa, Estado !do paralJá, :domic,iUadlo e1.l1e"
sidtente em, yila L�nzt nest� dis'llri:to, filho de 'Blerfu-
,Iino B!iti�ta ,e de: Inês )3'atista., , " .. , "

,

Ela, brasiJIeira, soWeira, do lar, natural, dlel,Nova Can
I tú, Estado leIb, Paraná, dorrl1cilialdla e resideme em

Vila LJenzi, n�ste distrito, .filha dei Manoel Jacinto

de Almiélida e de Ana ,Rodrigues_da Silva. "

'

EdHaI.12.062 de 3Ó.06.81 '

GENTIL SPEZIA Ie JOHANILDE VENTURI

'Ele, br;:tsilre:iro, solteliro, 'olperáJrio, natural de Mas

saranduba, ne�t§ll I;:stl\ldo, tlomiciliado Ie, r�sident�
em Ilha dia Figueir.a,' nas�e distrito, filho, !dlel C�r-
I.os Spe�ia e cte Pierrin,a Splezi�" -'."_, '

Ela, brasileira, sOlteira, lope:rária, natural. de Gua-

I'
ramirjm, neste Esta90, domiciliada lei �esidente em

"IGuaramirim, neste EstadQ, filha de Narcirso Ventu·

ri 'S Idle Clara Stein. Ven:t:uri.
EdHaI 12.063. d� 30.0�1 .

'OSMAR CARL e ADELINA WELK
, Ele,' brasileiro, solteiro" páde,i-ro, natural' de Jára:
'guá do Súl, ddmicil,iado e residente! 190m Jaragua
EsqU!�rdo: neste distrito, filho lelle Franz Carl !� de

Agnes Cart. ",".' I

Ela, bräsi,lieiira" so:l:te1ira, servente, naltural de. �lara

guá do Sul, domiciliada Ie nesidente lelml Barrá dp,

.
Rio Cêrro, neste di.strito, filha !die ,A.lvino Wel�'e dle\

Paula, TOiewe, Welk.,
Edital .12,064 de 30.06.81
IN.GO HE-I-NERT ,e E-VAN1R ,HOFFMANN

EI'eI, bras-iteiro, solteiro, mOtorista,·· natural. de Ja

raguá do Sul, dom.iciliado e residente ,em Ri·o, da

,Luz II, nieSlte ldiistrito; filho!die Gerhard Heinelrt � die,
Leona PiSk ·Heinertl.·'

,

Ela, brasileira, solteira, doméStiqa, natural d� Ja-
, raguã do) Sul, domidUada Ie residentel em Rio, da '

luz III, nieste distr:ito, filha 'de Kurt Ho.ffmann e die

R'91gina 'Hornburg 'Hoffmann_.
, (

EdJtIal 12.065 de 01.07.1981' .

NERCIO PEREIRA e ELZA PORTES PADILHA

Ele, brasileiro, solt9liro, operário, naltural de Taió,
nestie' Estado, domiciliado ie residente lia Rua Join

viHe, nasta oidadle, filho de Manoell Do.mingoS! Pe-
.,.

reira e de v,ergilin,B, Fagundes. ,

Ela, brasll�jr:a, �olteira" opelrâr:ia, natural .idlel, São'.,
Sebas'tJião' do Sul, ne,slte Estado, donrioi,l,iada Ie l1esi
dente na- Rua JoinviJIe., neiSta tcidadls, filha de AI,
cebides França do Nascim�nto ie Id� Lkli,a Portes
Pad'ilha .

E para que' chegue ao pel's imprensa e em cartó

�çC?n�epimenlto �91e
.

todos, rio, ondle seirá afixado du
mM'dei passar o.·pr�e'hte" rahte" 15�(ifias.. ,· �,"": rffii'

Edltal""que �erá publi,éado
�,

� ,�",,',
'

,

�b't�{>�

Pelo ip,resentei edital tIle citaçãQ pledimos aos
senhores ,.abaixo ;relacionados que'

.

compareçam
erm'nosso cartório p'ara tnatarem de assuntos de

AFFONSO 'KRUGER _ Rua: 'João Planinscheck
202 _ N�61Sta - ARNO FUCHS _ Rua: Cálos May:
100_ Nesta _ ANSELMO. SABEL .- Rua: Thomaz

, Francisco ldie ,G0i9s, 53 _ Nlesta _ EUGENIO UL
LER � Rua: Franoisco, de paula, '8/'1'1,_ N'esta -
FISCHER IRMÃOS - Rua: R'ibelÍ'l"ãó, Jarar:aca _
Nesta .- GUILOW E CIA. 'LTDA - Geral Si/n _;_

Nes�a _.:.. HARlWlG SCHROEDER - 'Estrada Geral
'Km. 14 -:- l3á:rra de;> Rio Cerro _ Nesta _ UDO
SCHROEDER -:- Estraâa Ria Oerro II', slln - NIesta.

VEICULOS USADOS REVISADOS
Brasília - amarelo 1980
CorcelH _ branco " . .. 1980
Co'roel II L - bege metálico 1,979
Cor.ce,l, II L - branco : ....•. ; .. , ,1979

, Chievette - azul .. � : .' ., 1-979
Ford F-400 - bege .. :."

"
. . . . . . . . . . . . . . 1979

Brasma - branca ' .'.. 1978

FC;>rd F,-:lOO.- azul .. '

'

-. .. . . 1978
Belina luxo - marron .. ,. ',' •....... .' . . . . 1977
Corcel Cupê luxo - branco �. .. 1977

�
_ ":, ;t:_\:,}:,-,t�_ ,_' .

':Õ'_ .

,__ ,_,,-'-"
Nos,so '-ender�ço�' '�v;'; "'fY1aL ö"�qäQrb;j:58':'

, Jaraguá do SI;rl·SC ..�
,,'

."
..,

'" :,c(!' �\!
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:SESI;.�EIS'AN9S VOLTÃDOS ,t\:COMl,JNIDADE
.' CÓirll'á sua-atrvtoade há.;" so Vi,9Uäl ._:_ 7 r� 10 atendi;
Si,câ:voÜad�"'ao b�m"estar_: das' em'�43 empresàjs/leJ : 2
social' dá comunidade ja- escolas: Censo Torácico ':
ragUalelnsê, .a AgênCia do 33.460 atendímentos Ie(m
SESI completou, junta- 113 lemrpresas; .

Clube de

HA' TRINTA ANOS
.

menltiel com o Centro de Mães, 'impl;antadio em 1977,
.--_. '. Tnelinamento dio SENAI, atingiu a 445 mães';' 23

.
-- Estavam em Jlaraguá, em visita ao Giná-

seis anos de atívldades em convênios assinados comslo São Luiz, os revs, Irmãos Már.io Cristóvão, Pro-
Jaraguá do Sill' no diia.24 empréeas e' éntidadlês; Curvlnclal lei A�nso, Oe4i6QadlO do Superior Geral da.
de junho, pérfodo em que sos Popu4artels - 1.740 a-Congregaçâo dos Irmãos Maristas. Os uustres vi-
desenvolveu, como' VIam tunas 'em 1-19 turmas: Far-sitafltes demo'raram-s91 alguns d.ias ne çldade, em' desenvolvendo, um. traba-

- mác,iIBl""" 1 03.058 pessoascompanhia do rev. Irmão Ern�tó, diretor do Gi-
lho intlelira�nte comunitá- âtendidas; Grupo de Jo-näsle, las autorldades e pessoas gradas do rnuní-
rio, para � classe .o'pietrá- ' vens,' implantado em 1979,cípto. \ ria. NIesses seis anos, fo-

_

teve 232 late!ndidas (10 e
_

,- A Preieitu�a �unicipal :p.u�licava a r�I�- ram 283.006 pessoas al{ien- 12 anosj}. Gabinet� Odon-
çao de 21 livros reoecldos pela B,lbllote,ca �UnlCI- dldas,..diretamente,· peros tológ'ico.":"':' 41'.299 atendl-E�� �Q ,!'l�I,:"� �e,,!!p? ._�U� ��ra�i_"ao� s�us ,fra::, servlços do SESI, em

..

vá- méritos, 24.85.2' .extraçõesquen:tadores qUe lIêavam à dlsposlçao dös Inteires

1'�i,OS
campos, conformei des e 19.�28 'J1e�upeiraç��s;sados os jemals asslnades peila Prefslifura. taca o agieInte Ademar lo- Operárlo Padrão ,_ 48

-- Era nomeado escf:iilurário da P.refe'itura, ..

'tln Frasselllto, que desde a concorrentes e igual nú-
nal vaga delixada pela exoneração dei Luclano 'De- inauguração dirige J8I entl- métro die empresas p'aJr1lici-marchi, o sr. öotacruo Ramos, que também foi dade; procurando ampliar pautes: POl (Jardim de In-
designadb diretor do OepaJrtamento dtel Expedlfen- e diversificar o atendtmen fâ'ncia), crianças de 3 a 6
te, Educação e Ass,iSltê"c:ia Social. I' to prestadó, para atender

.

anos _-\ 299. atendidàs;'
.

-'- Designado foi também o sr. Ary Carolino os obji9fl!ivos básicos do SelV!iço dJeI Eslportes-,Firutell: para substituir o contador Edgar Pi!a,z'era na SESI,. estie ano no seu tri- 1 . 356 cornpetlções eI ... :
sua -temporária ausêncla.

. ,

gésimp q,,!in'to anlversárlo 22.662 atletas; Salão die
--- O Pre'91ito Paulo Fontes, com a colabo de Jruplantação, no Br:asil. Beieza, implantado em a-/ração das &!:Jtoridapes 'po'liçiais, obríqou -acarrear Os: números atestam a bril-81,_ com 62 empresesao mercado público duas mil .taJinhas que 'Os ex- eflclêncla íClb' SESI para a atendidas; Laboretõrlo de'ploradores pJ1e1!elndiam fúrtar ao consumo 'dla ,po- comuflid'aJdle, nestes seis Análises:_ 1.926 f)l9!Ssoas'pulação dl81 Cäpita,I.·

.. "

. l,
,anos: Bandinha Filho dlo atendidas nos exames; Ser

-- Apartieado o sr. Oscar Passos, na sessão' Tr'à;balhador, 98' apresenta- viço Médico, em GÚ'äramida Câmara Flelderal, o d1eputado paraense Osvaldo, ,Oa!e$ e 3�8 �Iunos; Bar- rim, iIleve 2.320 atelndlimenO'r:ico disse qUe a impl1e1nsa te!m o dhielito Idle pro- bearia '-
.

36.247 pessoas tos,' totalizando 283.006:. �e'Sta� contl181 a -partic'ipação db Bras,iI na guerra atendidas; Cantina - com pessoas atendidas até ju.,.,�a Coréia que. é um, Iproblema asiático. 31.600 atendimentos; cen- nho deste Jario.

Barão de Itapocu

'

•.• 'HA" 25 ANOS .

--' J. Andrade éOillleintava émr ESPORTES,.

o esbulho a que' fQW subl'TiletidO o C, A .. Barelpendi
em Joir:l�i.I�eI, pe'1a atuàção "desonesta lei cretina die . ,

-

BenlSdito Rll:)ielirq die Qampos'·'. Ex:pulsou Turíbio e
- Taranto'db 'gr�mado aos 10 e 17 minutos da 1a. e
2a:, etapa, respecti\liamen�e, .

conseguindb a�sim
uma golleiada Ie") favdr do 'Améni:oa, �elrmil'11a,"do a

peleja COm o escolre de 8xO. A equipe baep,e!ndia
na IE!lra composta dbs "Sie!gu!rYtes�' Gaulke, Pila:ze'l"'8 e!
Jorge; Taranto (Nutzi), Americano e Schwerdifn:elr,
(Zf.co)� Guido, N�i, Janôt, Ham:if.ron e Turrbio ..

-.- A lutta con�ra a "paple\lorioseu !Será a ta
liefa de uma, comissão die simplifioação burobráti
ca, cliiada 'Por dfecreto pelo Presidente da Repú
bJicª. Fúncionando junto ao DASP, es�a comissão

.
.die cinco meJImbros $e! destina !'l :promover a simpli
ficação das normas e ro'tlinas laidlminJiiStrativas, ,de.
modo a evitar a duplicidade die' a��ibuiçõles e ,o
excesso dleI paJ1eoelr e despachos interlocutórios.
'Hoje, passado!? 25 anos, o' Ministro Hélio' Beltrão'
l3ind:a. ®ntinua empenhado na luta' pela. desburQ�· . .:-

'. cratização. Muita coisa já mudbu, mas fal1[a mui-'
to àinda para ajustar a máquil'11aJ dia comp,licação.

..... HA' 10 ..ANOS'
- O ,pre�li�o Hans Gierhard' Mayer determi

nava a numeração de todas as casas existellítes
no. quadro, urbari.o da ciid1adle, da Bàrra do, Rio
�rro 9' Nereu Ramos." Hoje, pode:-se dlizelr que
não exisle $dificaçãov'que não �enha a sua nume
ração {e as casas ·qtre Ylierem la: �Ir construrdas járeCêI1elm o coFnipieitente número; de modo a ficar
permanen'l!emeinte atualizado. A Prefeitura .Munici
paI numero'u 2.561 casas, SEmdb 2.269 no perímetro dia cidac;fe" 175 na Barra do'Rio Cerro ê f17 , ..

lem Ne:reu Ramos,� I

. --:- D� acordo /t�m lei :ebdSliente a,S vias �'ú-'blrcas ida Cidade- eram numeradas, faci'litando, as .

J!)esso'as ,�nos *itas· aos nomes .Iestl"'ang,�iros,de encaminhar correspondênci�. Os nomes dos
hom:enaQeados . continuarão, a figuliSty nasi ruas·
contudo, a conservação'ficará Er cargo dbs iríltertels�
sados, que deverão zeliSlr' ·pela honraria. Infelriz
�te, a ,teli

.

não foi' compfieendida pelos vel'ielado
res que hoje m,ai� db qlJie! nunca, conitinuam dan
do nomes as vias públicas num.eradas, Sem qUie'

I

Sei obedl�a 'a eocigênoia idb �êlo dos 'amil'iares in
teressados. oe lacordo com a lei, o "úmero é quede�· ap�J1Eljcer I�m ,tamanho.�aio-r .e em ir.e�evo, pa-

Ira
depo.ls a'parooer o nome do. bomenageado ,91,

Iem Oasos 1eISpe'.c'i'ais, o qUe foi leim ·vida. lamen-
. tavelmente I8Jcontece 'O contrário,. idlesobleldeoeindo ..

'

os próprios 1':IelJ)r'ese.ntanres do povo o quél fOi vo�adb e aprovt:l,do. A.va'Iidade ainda continua de
sempenhando um p_apel importante! na vida cO'mu-

,�itária. '. _ , \'
- Oorrlam proclamas para casamento. En-,

tlre muitos outros,. os s�giJintes-:: 'Edital. nO 7.723,de 1-7-71, de Nelson luis Pietruza e IKai;in Enke er
Edital nO'7.727, de 5-7�71,'1d1e1 Alcivandro Espezirn .

. e Maria sa�ewe':Küster: _
.'

.

. .

.

ESTA COLU'NA I! PATROCINADA POR

'e
IOdddril1 . RllDidal -Jlraluá ti.
eORrAL ... - COlcellrados

para Ili,mellos

.1919. " - 1981
'�CORREIO DO POVO" - 63 ANOS.

;

.

QUAliDADE SOPER10R PAÀÁ QUEM EXIGE
O MELHOR.

\
..

'. EMPRESA DE CAPITAL ABERTO

ASSEMBI1ÉIA I GERAL EXTRAORDINARI�
EDITAL DE, CONVOCAÇAO

Ficam os senhcres acionistas convocados a reunirem-se ha sede da

empresa ao dia 10 de julho de 1981, .às 15:00 horas para delibera-
rem sobre a seguinte

.

ORDEM DO DIA:

1 - Autorização para emissão, em uma única série de 10.000 Debên

tujes não corwerslvels ao portador, com
.

valor nornlnal u�itá
rlo de Cr$ 10.455,40, correspondente a 10 (d'ez) obrlgações
reajustáveis do Teso\lro Nacional (ORTN) vigentes em Julho de

'1981, perfazendo no reférido mês o montante de Cr$ , ... "

104.554,000,00 a serem subscritas pelo valor nomlnal e acresci
dode correção monetária e [aros, �stes últimos de 12 por eento

ao ano e resgatadas em 25 meses a contar da data de emissão.
2 - Autorização a Direforia para contratação com Instituições Fi

nanceiras da celocação pública das Debêntures nos termos e

condições previstas pela Legislação Apli'cável bem como a no-

meação e -éontração. de agenie Fiduciário.
.

'3 --:- Outros assuntos de interesse da sociedad.e, peI1i�entes' aos itens
acima.

JaraQu� _

do Sul (SC): 26 'de Junho de 1.981
PEDRO DONINI - Diretor-Presidente

( ALGO DENOVO PARA voc� )
SÓAFÄCILMATICTEM

. '. -

VAN 'IAGENS
EXCLUSIVAS
.... ...._

.... Rua Bernardo Dornbusch, 740

CGC MF NO 84.429.752/0001-62

'1

I

A FACILMATIC só revela seus.filmes no CURT. omaior emais bem
. equipado laboratório cinefQtogràfico da América Latil"!a.

"" O segredO do sUCeSSQ do CURT:
O CURT tem 40 anos de muito trabalho, experiência, qualidade e

primoroso atendiménto. O laboratório foi fundado pelo Sr. KWRT
WERNER SCHULZE; sempre inovador epioneiro. O CURT foi o
primeiro laboratório do Brasil a revelar e ampliar fotos em cores e

,

. é o único a usar aquecimento sOlàr, .

O segredo do suéesso sempre foi proporcionar uma grande
satisfação a seus clientes. Afinal, portrabalhar hoje com o

melhor e maior laboratório daAmérica Latina é que a
FACILMATIC pode oferecer com segurança a você, pela

primeira vez no Brasil, suas 12VANTAGENS EXCLUSIVAS.

INSTRUÇÕE$:
Para revelar.seu filme na FACILMATIC e terdireito@s 12

VANTAGENS EXCLUSIVAS, leia as instruções abaixo com toda
aatenção.

.

1. Pegue doís envelopes de.
igual taman.ho (podem ser
tamanho carta ou .ofício) e
coloque um d.ßntro do 'ou
tro para ficar um só envelo
pe bem reforçado.

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

_ .

leve:os à Agência Postal
tle sua preferência.

7. Na Agência Postal, per
gunte o númerq doCódigo
da Agência (C:,G.A.) e
escreva-o no local reserva
do para o código no cartão-
pedido. '

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

9. Feche bem o envelope,
. usan90 cola ou' fita ade-
siva.

. .. ' .

n SEGURANÇA: confie no Cor�eio. Toda encomenda para a FACILMATI'C,� com a garãntiaCURT, você recebe com a máxima segurança. E só paga na
hora de receber.' .... .

,
.

. '.' �

. p

Ç)} RAPIDEZ NO ATENDIMENTO: stJa encomenda pa.raa FACILMATICé
.

� atendida em São Paulo, nomesmo dia. E pelpsmelhores profissionais'do
país. LOgo, logo, você recebe o $eu pedido,

�. I. •

�� CURSO DE FOTOGRAFIA: só a FACILMATIC, com a garantiaCURT, tem'"U péj.ra você um Curso de Fotografia porCorr.espondência. Peça detafhes'no
Cartão Pedido deste anúncio. ",

I

..il QUALIDADE: ao pedir servi.ç0s fotográficos para a FACILMATIC; você� 1 está falando com o Laboratório CURTo No Brasil ,mais de 2.900 lojistas .

escolheram o CURTpara seus cliente-s. Faça como e·les. Escolha os seNiços do
melhor la�or�tório. Escolha CUAT. , .1

\

� SERViÇOS ESPECIAIS: a FACI'LMATIC tem s91uçõÉls incríveis para você� decorar sua casa, seu escritório, mandar convites, presentes, tudo com as
suas próprias fotos. Peça, sem compromisso: o Catálogo Gratuito FACILMATIC,
no Cartão Pedido deste anúncio. '7

. m PLANTÃO DE INFORMAÇÕES:gratuitamente, a FACILMATICesclarece\LI suas dúvidas sobre fotografia. Escreva para a Caixa Postal30620 - CEP
01 000 � São Paulo -SP.·

.

r;yj ASSISTÊN,CIA TÉCNICA: a FACILMATICdá assistência técnica a
, \Y qualquer equipamento fotográfico, além de vendercâmaras e acessórios.. .

Faça uma,consulta através do Cartão Pedido desteanúncio.
'

. PREÇOS BAIXOS: a FAclLMATIC garante pr.eços justos e muitas '

vantàgens além,do FILME GRATIS do mes,mo tipo daquele que você enviou.

3. Cole com cuidado o cupom• I

Respost�
.

Comer_Gial na
frente do envelope duplo
(item 1), Este cupom vale
como selo que a FACILMA
TIC pagará para você.

4. No outro lado do enveló- 10. Entregue_ o en�eíope no
pe, na parte inferiOr, escre- balcão da Agência Postal. '

va em letra bem legivelO' ,CJ\ FOTOS COM DATA ETAMANHO'IDEAl:a FACILMATICcoloca data'e'm seu nome,eendereço com- 11.IMpORTANTE, não pagueCV suas fótos, para você não.esql,lecer, E o tamanh.o, é correto, ideal para guardar, pleto, selagem. O s�lo será pago
. pela FACILMATIC em São.

;/
.

.

5. Recorte do anúncio o .Paulo, Nãomandedinheiro'ftT\AlBUNS DEGRAÇA: ao mandar seu filme para a FACILMATIC revelar, cartão;pedido. Preencha·o agora .�você sempre ganha um lindo álbum colorido para guardar suas fotos. "

com letra de forma, pedin-.

"

do tu€lo que você quiser.. 12. AguarCile mossa resposta. A.

W BRINDE EXTRA: ao mandar seu filme para Cl FACILMATIC revela.r, você .

' FACI'LMATIC avisa você,/
6. Pegueoenvelope,ocartão- em sua casa, quarido suas. também ganha um exclusivo Chaveiro-FilmeCURT., pedido preenchid0. Q filme. fotos e o seu pedido\forem

'. que você tem para revelar e expedidos de Sã'o Pau'lo,
nÇJ)SATISFAÇÃO GARA�TIDA OU SEU DIN HEIRO DE VOLTA COM � Roa MajorSertório, 349·1? andar.�COR�E_ÇAO MONETARIA: na FACILMATIC, com a garantia CURT, você Áo/�' Caixa Posta130620· SP,
SÓ paga pelas fotos boas que saírem. E, se v0cê.não ficar satisfeito com o serviço, '�/"I.':f;\,:.. CEP01222· Tel.: (011) 259,7832,

.

a FACILMATIC d�volve o seo d�nheiro, com correção monetária. � �ã;::;�OC'O�:;idO da fotografia eil) sua casa! _

) ri
.

- - - - -

-:-- :-.-
-

-.-- - CÃRTÃÕPEDIÕO-
- - --

--r-�-
-

-..., l�--- ---�--- - - �-- - -;;E�O;;;�;';; 1------.---�-��--�--------
',..' ..,

I RESPOSTACOMERCIAL. II SIM, estou mandando oßartão Pedido" '1_ I' I I
-

I I I I I I I I I I I I I I : �

Autorizaçã.o n!' 2572 tI para a FACILNIATIC, Pedmdo:" _. . . . . , , . . .' "
, , . , _ ISR n!' 40·1049/81

I' O Filme para revelar e ampliar. Jónto' Nome '. I I ,._ , Agência bentral DR· SPcom minh'!,s f�tos prontas, vou ga.nhar 1 .1 I· I I I 1 I, '1 I 1 I 1 1 I" I 1 J: ,.' Peso base: SOg.I um Chavelro·Fllme ,CUST como·brlnde, _ , . _ L. , • .,... • ' , ,

,. ,', " ,_ I., i::=======�=�======��;;;;;;;;��;;====��I umi'bumcolorldodegraçaeum'FILME Endereço . I
I ENVELOPEENCOMENDARESPOSTACOMERCIAL.I ��nJ�� para càda

..
filme

�ue esto� en: I'" 1 .. 1 I' I. til ,I I' 1 I 1 I' I' 1 I:I' Nàoé.n�eessàriõselaresleerivelope.
lOSem compromisso, o Catãlogo Gratui· Bairro, . CEP I i=;:==:;:=====;:::;=====::::==========::::;:==:::::"

'd

.

),Estamod�_ trabal�adndol ná 63 lanos; Procuran- .I,��ro�?!�����cec:f��::����:. os ,pro· I 1-·1 I' I -·1 I I I I I r I 'I I: I �'o evar a Jante o I ea e a obra dos que, ,nos lOSem compromisso, mais informações Cida.de ,
. A-�', '. O selo �er.á pag� po�.

-

��e"C:de�m: t
� ,., '.

"t :-' ��::�:!:�Z?s�:��;li�J��maç'ões :14:J r
. .J. ,,1 I f ... 1, lt : ..... ß!""U\r3 Façi,matiç" i

I �'�{:s�r,â i�RÓS;���: ,:' b6����i����a'd��C����'���� �� : ��:� :;!��J;�s���������:;maç��s' >"�' -., �.:. Estad��,", �:���r:i�·fg��Â��' i\', :�, 1,; .

, .l. ,;"f��.$')'�' com��ció,fO�,�fl'Ltd.�
. '� .:'m'a:rs'�antigo séfual'il'ãrie'�d�"'Sa:hta"'Cat.àyrilli:l'Y· l

'. _··I··sobre o eURSQ D,Ej'di[O'GRAFIÄ·'�POR., "'.-' .l" 'I)'�
,

" '\ .;>,'� I I' '01098.SÃO PAULO
'#

,

�.' .'"
, " ,;/;t, j, :

ó , "';d' "" LEORREqPONDENCIA_: ,'," AsslOatura f�, :.:' �),'i�� '.
, �

coP I .jI '" '

2 ::do '" , ...... � �.j"
... ".

-

---------tt-----�---------\�----------- .. .._--�-----.-----�-----_.",...--------..,' .

. '" ,�; �.
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,�, ESTADODE SANTA CAT�RINA' " .,.

't. PREFEITURA MUNrcpA�;DE '" ,.., .

JARAGUA DO "SUL " "', ',' r., h:', e
,

� .� 1 ".,.� .�, .... "'d,., �''''I;i .."';(.) .... "':t:1 't���� ,.-:.

•

[
." \. , ••. ';."1:.,."

,to. '_ �'� .• ,',,:'.�"!;;...... ' ;. \�.:� .• :#

,

Suplemenfa e anula:dptà9� _do.. ,Q{ça�; ,

.._"Jn�9.'J'igent�. . . >" _.!::::.:-:: _,.":.:,
� .�- .�.� ••• '00 '.I,� .� '''_,"'''-:f0 _ --

- ••• '� ...... ..- .. \

.. ;. ' u�IQQ.LJ= S9tt.Ot'J,K� f!���ó M�m!,qipal de,
"Jarag!Já' çIo,<Sul",e�, lElIXer:cfcio, Estaid'e. dé �Santa l

. Cat!ilrin�".np usp� ,��,S!-Ias atribuiçõ�� .oom. base •.

';.lna L'E!li MUI']'iGlPial, N�d!91:f8ct. <;F� 04 d� no�et�ro ,

,..-de· ;t9�O;.... "'t:-:-� (,I! b,�/, �.t ", j( 'Ç. LO>, ... ',f

;'f, I: ....

'

...
1-','"' ,_\� D E C R E'T A: -

:j'''1'':�; �rt,,:,�,o � Fica ab�rto'üm crédito sup!elmenlta-r•.
'-i no-valer -,de· -C.rS-2�OOO.OOO;t)o·:(Dpis milhões "de:�

'� cru��lires) ,�,ara,�;ref�:;r�o dos 'prog'fam� e �rbas.

abalxo (jasGrimifl'adas; 'ConrSfari:tes do orçamento. V;i-
'0

;�'g�nje'i1� sa���; ,.:; .,��1'
.'�' 'Jo

".
•

;" "-,'
-

_. ANEXO '1, _;'QUADRO: li.
" . . '-

0201 '-_GABJNÊTE ÓO PREFEitO ,,�.'. . '. '.

r,02�1-.Q�07��2..;OO�-,7. Män�-·. '.'-" ... _ :,.,
\,tenç&,o daI? ,ativjdadl� ,�o Gabmete. ,

'

. do:·p,,,afeito •. .:.,,� '-.' .;:.:' ',,' .. . � .. C.�, 900:O,OO,0(r'
0303�;,,=. DIVISA0. DE, SERViÇOS -:-.'

,.' .'" -' .

','
_. '', G'EÁAIS�;"�""

.

-"

0303 . 0307Q21? 010 -- Manutenção
das.�tiy;idades dia Divisão de SI9Ir-.
:viço� G�rais ......••

'

.. :: . �C'r$ "SOO:Ooo,OO'
.

0401 - DiViSA0 DE EDUCAÇÃO
:0401.08421882.�12-- Manu-

.

- -'�

.. tenção das ativjdàdes da redel mu-:
,

-

',nlcipa(de:eIl'Sinciidletj�igrao': .cis ''':S5O".'OOO;01:t
..0401:08431972.01:5' -i:-."COll�O 't···,' �,.... ")!,-.I-

'�de botses.de ,estudo".,.; .. -.,,;'::Cr$- �50:000,Ó()i-
..

' - ,�.. :\'", .•. .;' i..,
- .:TOTAt.:'-CrS'.!-Z:OOO:OOO',OO:

- .
-. _ � i· .... ",� -.. , .... '

"

,

,,,'� r�" } -

� --� "
_ ... L, .... _

.
.

H" •. "." ,ANEXo.�u: "":"":: 'QUADRO'A '�"N'''''t ",. J rl,,;"

.

0201 � GABINET-E..OO. PREFEITO'
r ': , ':" .'

0201. 03()70202. 002 -:- 3.1.3:2 .rOO':'" -

':-' -i
' -, ", c '_'

- tras 'Serviços ,lei le�rgos·'·•. ':'.'Cr$
c;� �900:toO,OO"-'

.

�._oaQ3��:.bl,VJ�.Q& SER,!IQOS:'" ,

. -_- '

.. '�., ,.;.
.. '''-"

.-GERAIS
- ·v"., • �"".�, _' " •• _.'J'.,: '�'J,

-
, ,-'

.

·t .. ",'?;,� ......
,

....�,,,' ........ � • ., 1;1'!..9'"i' ,0(;:," 1'(1

- • - ." ••!�
•

��'4" _._t-!.I_. _:--F., .-:.;:� •. -

..�1, �'...:' �: .. 1� .,r (:�,t \ �-'5

r'
� ...... _

,

.. ,:" _ ...,._
,�, t.. j-� ;- ,: ....'l> ::.I� 6'1�;';." .• :-' -::',

,-2 '" M::hBa.ep�'i, x.,Ju�tu��em ;à$ :1ß, i.Öeras
�sábaClo....o..,_gr,ao,dleI .Qlássico, jar-agu81ense, .IlQ
dio . Max -WHbe.Jrn.,categoria>jwvenill patroelna�
a Liga Jaraguaense de FUtieibol. O júvelnil

ntino derrdt'Ou. sábado pasSadó a Arweg por'
r-e :lidera O-Ci9lrmme'COJn'3--p0'l1OS, 'ao lac:rO'do

-

p��GU�arnjriJ1l. ,A ComjsSão TécnIca OO:n

troS" O$"'6t1IetPa�"dg..·p�"P8rà�!j>',igJl3Ofuin
âremátil:d8'Ção!..'CI•._EsIád.i.:3�fto Ipara

o Estádio,Màx,Wilh: �:. .o' ',.:.\ .....

�

,

;j,"I\ "(1'* "

� .�

lIf8rutiYö:.�iileq.,:]rlY,eJ�I:: ..
�,. ,,"I·I�....",- '�'I!" J , ... i ", .GVl��\(�... " �.; _ �.� .... ��' .....

'"
�

•.• I ',- w' <;'" '_1 !j'" .. -, �.;J�" .....!;(.,!:;!�I'
.

. ,. f." ,..,... ,Seja mai&l UM;;" S6c�'jjuvenJjpo!, .:.est�f1Q.
Slogan da campanha: ,enG!9Itªçlal1pelfi .Q�t1e1t01iar'ª�
Grêmio • .Espot1ivG. Juvef.lltus, ern and�:ent(!)_ até.\q�
lembro, laf'çada... ria.·.seInar;Ja i'pa$S18çtgi' ,& ·que! visa-

8:.q;recFKliação. cflet Jundost,para,.a con�tr.ução:ge_ di;-'
�".s� obras,._..Em .oon*rapanida 10 tollllPei..ofer.e:ee,
descontos de cinqüenta PQ���ento nas�prorpQç�

. SOciaiS. e espot1tivas, ao associado- qUe contribuir'.

oOm Cr$ 209,09 rller1sais. Apela:-$eI àqueles .Ipro"
rados,sua.aäe.sãó- -a,Çampanha-.' .

.", ! <i ,"v'-: .

:'í:'",;' 'CuideJ-da sua saúde '

• QJ)!i • ..io '..,�>- \�,

, ", ',. Façâ 1fatamentoa COIIt"medl88JIHHItos..!
.",.

.) f �_!�:l':"i1j�I,'I;� � :�.",�. 'Raturals.
.

/' -<",'";.a��·� .... ' ....

..:kr:.::./),!

. _;'...�e A F.Ot,lrlt�D.A..SA(iDI5:·.". EIT�'j, __ &! .
_:;

• •• "", P" ." .�""'! \ ., ",,,(. tl-'" .
• � # ,:,.0:, (. ' .... ·1. •

r"�'J"
-. F.urmirlcl,_' 'Ho ��..ç.:

.

-

nl" .: ...r u.. �,-, l" ,.� "')1-
"

.' �I _...._ ._"'_ '\--., ..... ' • j ,k..... f J'

, -' 'de JaiMe· -sêeef:ltOld Corrêa, nálPiaçä dã Pra':
fe'itura MonlclpllÇ.aténd'endo das 7h30mln às 12h

-·a' das=113h30min' às:.,'·19h. Aos séba,d08;:dd:7b80:-
mln àSt'·12h30Ifllh�r ';c' :.. >.. ;.: ".;;;;-;:1
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_No 'Br�l: eom 34 reajustes, � 1973 a.té ag�rat a ��hna passou de Cr$!O,154 �ra Cr$ 75,09,ou se�a, uma elevação de 9. 946%'� I;nqtJanto isso
.

o malar lsalário mInimo. do PaIs p8S$OU de crS3�OO (dta 10 eile maio de ,73) 'para Cr$ 8.464 80
'

ou .seja, � 713% de. aumento. Só .nos seis 'pl'1i:Q'lelros lhêIes' idJaste ano; a gasonna !I1eve! reajuste d� 47,058. O prifTlieliro aumento, d't:�7,6%, foi
no.d�..

4 die �ereir? I?assanc�o a Orf'60,OO; de..
poJS, dia 17 dj9 abril, de 10%, para Cr$ 66,. A
Jp.�r' de.! segunda-feira, uma: elevação de 136%

.

deixa o produfb a Cr$ 75,00 e faz com que; os
q� esperava um techamen�do ano com a ga-'solma' a Or$ ,00 o litro lel,evem, também SUBIS
pre�sões.

'

'-:::-
,

li. Secret ria 'da Agricultura e do Abasteci-
mento, 8[tIravés !dia sua vinculada CIDASC _ Com
panhia I,ritiegrada dei Desenvolvimen(o Agrlcola do
E!_tl;ldo

.

die Santa Catarina, órgto executor dos
even�os agrorpecuários no ESifado, acaba die di
vulgar o. calendário a ser' cumprildo duranitlel o
mês �� Julho .. Den�re elles, a XIV Exposição, Agro..pecUária .e Industnal de Jaraguá do Sul; que es

'B:_va pr�lsta ps;r� os dias 25 e 26 die julho, que
nao mais se re!ahzarã, !tendo sido suspensa parauma .ootra oportunldakre, sem contudo ter dSlta

, determinada. .

.

. �erão ini�iar,. d�OItir� cbs próximos 12�'
dias, � obras para :impla�tação do Parqu� Rural

. Tu!"stie& de �o�rooe: o unico em fado o Brasil,
cUJo an!e:-.proJeto. Já to_!. ooncluIdb e aprovado �pelos rgaes. com�nlles iElI regilStrado; pela Embratur. Será Implantado numa ál1ea' di 26' hecfarescustará .entre 80 Ie 100 milhões. de cruzeiros.

. Parq':le. Rural, TurrSliico de Pomerodei idle\terá
��r:' de um hotel rural, lIelS'fiaurante lojas sala,.Et\,çon:vEflções, pi�cinalS para adultos 'lá! ri�nças.,9uad1ras de futiebo,1 surÇo, de ,C/ampo, de is al-rnd

, � lag :.,;..,fa. pesc.a ·amad!orrsticai !e 'pa�a di- .

v,"sao com lft"I!Ialmhos. .

. '

-:-:::.....__

_...

, .<;1 Qe:putado- f�'deral 'Ä"demar GhiSi, lern reuniãocm�ca de 20 Udlerres sindi,Clais a'e San,ta Ca�arlna afl,�,,!,ou esta .�n1ana que 'dentro oe no' máxi�l90 dl�!, o Trrbun�l. �egional fdo Tr:abalho aa'
.

a., ReQ'80, com sede em Florianó�poJis �ar.áapto a funcion.Ar leim toêfa Er ,sua: plen"fI. 'cf 'A'
.

t iii'
,. �

.
. IhU e creiS-cen ou 'Le'!lbém que �rm,:avel�te na p.ró�ima s&.rn�n� a lei, SIe'�á �anclonada:pe.lo Presidente) da Ri&pubhça, lembrando que,ua 'Iufa n-

.

á
'

.

in...JII I - '. , '. .' ao p ra com a�L:a aç�o deste !rr_bunal' em �C. P"eiCJisamos a o':ra contmuar somando forças no.' ""......:.;·d d
g ,

seg
•

. .
�1It1 o e con-

" UI�rn::s .aimph�r <? numero äie Juntas!' aEt Con- .

.
cllfaçao . A'Proxlmadamlélnlf!e SIM 1";1 I .

.

:
Pr-' •. ' -'l:JunUIO e e, serram""lISOS rrtal� 10. Juntas no Estaa'o: Jaraguá doS�J está na fila, faZlem' anos,.

, _....
.

r �,a�g,ua: ao, S:ul Q�v'érá marca'r 'pl19Sença no'per�, o ide 14.a .23. de agosto, no 'Centro Oe! Aro
.� �

da Clr�r, em ,B�lnieiário Camporiú, idla· I
U� -::- FeIra de Ahmentos da R'eigião" Sufpromoçao aa Secretaria da Industria" e C·omé .'

S "'alt •

'd
..

. rClo
e 90,· arta a Agricultura. Ä Feira mo..JI:"ar� I'........me...

. .

r .. �I', ti pie a
�: I "

"a �ez ao f)ubh� f�da varileld:ad� e abunldlâncla de ahmIeintos pr�duzldos lem Sanit'a: 'Catar'Paraná e r:tio S'randei êIO Sul. ..
ma,

\ O Pré-Pan'Al1le (Programa' cdnense de Ar-
1e) pl1em!ou. 21 cidades. No totar, parl!iciparamdesta.pnmemr spa 1.441 obras, reunindo 469

. �rf!Stas die t,ado o Estado. Foram selecionados 270
artistas e 504 obras. As iihNlirm'açó.es foram prestadas P9r um .�os organizadol1es'fdb programa o
poeta e crftico die arfe Osmar Risan,i. Para ie:le ·:os
tràbal�o� .atipgi!a"! nrveiis signif,i'cativos lern t&tmosde ,c;r��ftvl�ade " C,?ubei a F10rianópolis a maior
p�nrclAAçao e � JOlOvill�, conforme iexplica Pisa
m, ua �aral'l'tia de uma expressiva unidaidlet temá
tica". P�ni afirmou que, a primeita '_pa �o
Pafl'A� CI��. r.ealiz�r'iSe de! 8 a 23' de julho,.
en:r Balneár� Cambor:lu. lá, $9rão expostas as
obras er'emladas é selecignadas, em todo o Esta�

, do. Qurantel Ci .trabalho '.�
.

sel�ão, d� comis
� percorreram O' estado. Osmar P,isaili e Sál
vio �OJiveira' fi� en��"egados da Região
NOrli��1 (inoluindO" Jar�uã; do Sul), abrangendb11 mun�tos, te' Harry'Utus e SrMo Pléticos fica

;cc"tam c0!11JJ. regj,ãQ"Ç>est91 ;(1.Q\,cidades�'. Em, ;cada
j""I)U,rçrone�,i.ãO·,ho.ÍJV'a U 1Tl"11�:P Il��en�a:n:t�;p�ra 'iinteg rar' '.,
':i:C,:cqmissãio,�ju'Ig'a'd'Q:ra�';"" ''f..�.'i;, ' ",

,b��! �'i
.... /

r

.

A /PnefEJit�ra 'Municipal
de Guararq!l'im va' ádkiui-

'

rir 'uma máquina ooviá'"
ria que tem a faculdade de
ser, ao mesmo tempo, pá
carneg.adl9lira e netroelSCa
vadeira, cumprindo, desta
forma, duas funçêea vitais
para o Idesêllvolvirnpnto
dos serviços, rodovíärtos .

Proj,élt.O-die-lei foi �nviado à
Câmara de Vereadores
que deverá _ reunir ex

traoncílináriamen'lle pára a-

, precitr a matéria.

o custo,' des� equípe-,
mento gira 191m torl'\.0 de
Cr$ 3.150·mil 'à.vlsta. Ca
so se concl1�ize a opera
ção; . pretende-se usar o

montante de Cr$ l' milhão
,já, I.iberado pelo Go�no
Federal através da Seor&
"tarla de Articulação com
Estados e Municr.J)1os (SA
REM) à Prefeitura. I b res

tante' idIo valor serã' finan-
ciado.

'

.1
� DI!IQIe8iU Lfquilla'

Cr$
.

540,. 498,08
Cr$ 21.QOO,00
Cr$ 945.200,00
c,s 1.506.698,08

Jar�guá ,!do Sul (SC) 21 de JU,nho die 1981
pt" JOIo iteldemann.
Vigário
Ja1me Franzner
Presidlen1le
Alelr PràIdJ
11esourelro

Çhu.r.r� 265.650,00.
,Bebidas' 27-7.955,00
Cozinha'

. 221'\ 166;00
�ogos. 2Q9.196,OO
Sobra de Talheres 1.180;00
Sobra de C�a 1.198,44 .

Cigarro./fó.SfQr-Q 21.040,00
leÚIQ d/i Terneiro 10.500,00
Picolé

I
1 .900,00

Pipoca , 1.300,00
Coleta 7.327,00
Prendas 31.516,00

A Comunidade São I.;uiz Livro Ouro .21.000,00,
Gonzaga, do Jardim SãO Tombola .,945.200,00
Luiz,. 'em Jaraguá 'Esquer-

.

Fo�os' de ArtifIcio "
.

JeIto, rea.1,izou.a sua festa TOTAIS Cr$ 2..016..128,44
nos dias 20 Ie 21 d.e junho, '"

alcançando' um .resultado ' Lucre Uquido d!l Festa

finandeiro Hquido de 'cr$ Livro, Ouro

1.506.698,08 ,e bruto de Tombola
,Cr$ 2.016.128,44. TOTAL

De acOrdo com o Vigá
rio Padre João Heidemaon,
com o P!'Iesiid!ente Jaime
Franzner IE!! com o Tesou
reíro Alcir Pradi, o históri
co· do balancete, comple-
to, ,apurado, 'é este:

.:

.,
'

87.555,00
,82.73j-64
12�.861,00
193.334,00 '

1.180,00
1.198,44
2.392,00

_._ 1Q.500,00
1.900,0�
1.300,00
7.327,00

_._ 31.516,00
_._ 2t.OOO,00
_�_ 945.200,00

3.300,00 '3.300,00)
509.,430,36

' li ,�506,.698,OO

178.095,00
:195.220,36

.

,98.305.00
15..862,00 .

,ç
-.'-

'Ontem·à·. noite, 'dia
Clubie' AtlétiCO

_
Ba

assumiu a nova dir
do Clube de Di'refo
jistas de Jaraguá dO'
em janitl;lr-dançante,
reunlu bom número

. assocledos � convlds
Na oportunidade, W
mar Behling passou a

sidência à �u su
.

MáriO Papp; na vi
.

dênpia assumiu o I
Rufino Schulz, tesour�
Vi,c:tor Emmlendoerfer
lho, diretor soclal s

Wa1z, éJireto� de rer

publicas - Rivadávia
sele, ldIire'tor do spc -

.

tid� petiriZ, diretor
.

tárlo - �osé Carlos
,

e Idi"eltor sem pasta -

demar BehliFlg.

'-.-

18.648,00

-.-

BiHencourt lDostra as campanhas dolions IndustriSalim J·osé Dêquêçh, in
formou qUie atualmente, a

Prefei'tiura· dispõe ide uma

pá-carr.egadeira e diei uma .

Ao enltr.egar o cargo 'demotoniveladora, am.bas de pr1eSid'enite para o seu su·
médio porflS. lTrata-se, no cessor, semana passada, o'
caso, de máquinas baStan- ,Leão Alcir Bi,ftencourt, do
te ,:!sadas, reformadlas, já lions Clube Jaraguá do'
po� divers� �es. Urge, Sul�Cidardle Industrial, :alnu

.pOI�, adqUirir um n�o' meroü as campanhas neali
:eqUipamenito

.

para sanar zadas Idlurante a sua 'gestpelo fJl!e!nos ,em parte a� tão todaS die caráter co
atuais. ci9fJciências, princi- mLi�iil:ärio mostrando o
palrnerYte ,CIOm referência a serviço cÍesin1'êr�do do
ab�rtura ' õ:' valas, para .oIubel dei selNiço.
cUJa ,:execuçao é neoessá'"
Irio oontratar os serviços
de tereeiro�;· com 'pes�do
ônus para os cofres muni
bipais, afirmou o EXiecuti
VOo

'Com grande! suceSso, o. foram dloadas a deficientes para o melnino Antôni
Clube real'izou·o concurso fIsicos: Dolores Mül'elr,' Souza, valor de Cr$ 8

bon:ecas vivas, no Baepen- Márcia Alves
.

Mir.anda, mandlou ;construi-r 1

di,' cujo J'lesultado' ííquido adiete Müller Fiet�, Iso'leta mários [para .serem u

(I'a promoção foi de Cr$ .. Kate .Duwe, Adriana Fe!rre,i- c.omo "Farmácias Do

203.434,97, sendo classi-
,
ra da SUva,. Maria deLour- iNcas" ,e qUfJI foram

ticadas, na pportunidade�' des Agos\1ini, p'eada Kü� guas às ,esçolas elStad
as garotas lilian Mazure- te.r, Valéria da Pruz� Mô",- junto com varie(Jâlde
chen :e Lediane Po'ffo c� ca Oech$er e: Ida 'K. Sas- rnedic�mentos de, pri
mo princesas e, Camila sei. O preço unitário de ros 'socqr.ros; valor de
Adriana Raduenz., como cadla cadeira de rodas; va- 30 mil; lentr.�ou 34.q
rainha.

.

riou entre Cr$ 15 mil, Cr$ de malhas para esCIOI
.

" 18 mií e Cr$ 31 mil. nleiCleSSitados do Gru'PO'
Na árf)a ed:ucaciQnal, Como já de tradiição ,do colar Municipal At

entrega die 20 sacolas çom lions InduStrial, no dia 30 Deselnvolvimento do Po- Kan�lelr i9 E.B. Rolandl
, materiais Idiversos, conten- de novembro, quando da'· der do Pensamento Positi- Dornbusch, valor de o

do pastas, canetas, régu�, prrmeira comunhão d;as va foi o curso patrocinadol mR edoou um par dei 6

revistas, camisetas, chavei': crianças, o clube VleStiu pelo Lions Industrial; mi- los com duas .Iente�
ros, _grampos, 'saJgá.dinhos, . com a indum!entária pró- nistrad!o nO' inIcio, deste Itras par� a senho,ra

i�:!:2RIA N� , b01aclÍas, blacos de rasciU'" pria :para a soJenild!a.dlei, -anO' pielo profi8$Sor TarciSo lia Morbis, valor Idle! C

nho, e,nItrIe 'oUÍ[1ros, ao,s alu- ,crianças que não possuiam de Oliveira., Parltioiparam 8.500,00.'
A munioipalidade �ã

efel:uan\ck) ,�Ihorias ná: .,.
clIfJI melhor aprendiza- eondições,tinancei-rss para: mais ·CiIS· 200 Ipessaas fili-à

pri'ncj:pal praça do Mun'icl- gem da,1a. a 46. série<la adquirtir a velstimenta. 'N? J!)remoqãoaleançou Or$ .,

plo� a "Cantallcio �rico Escola de Ribelirão Molha, !total, \ foram· 23 crianças 60 mil.
o mesmo ocorrrenlCfo com tbellefi_ciadas, cem o liens

Flores", vi.sando o seu leim- 'a E.M., Vitor Mejl'1el.I�. dispendiendo Cr$ 30 mil.,belezamerrt'O. Ao mesmo

, t9lf!lpo, Idle.vido a grande a-
Foram gastos Cr$ 13 mil Na gestãó do presidielnte

fluência 'dei pessoas .ao,IO". nestas dU8& campanhas., Bittencourt, o clube IdlelS'ti-

cal, à p.11�eitura também' -Também nesta área, pe- nou Cr$ 25 mil ,à Associa
está construindo um mic- la�l!�sabe�, Ido Dia �a ção de,Pais e Amigos dos

tório publico, já em: fase Criança, o �Ion� Industrial Exoepcionais (APAE), r.e

de con.CJIusão, obedéClendo
_ . o�ereoeu brmque�os � lIe- cursos' arreCadados em

os pad:rÕ9S compatrveis pa frlgerantes às cn�nç� da campanha, lei que foram
.

ra o bom atendimerYto .

à Creche oCon�â",Clla .
PI�e- ,util'izadbs na -assistência à

população. ra, qu� tota"zara� Cr$ ... s�4d� das crianças �cep-'
10 mIl. Os brmquedos, clohals. .

,

hoje; ainda 19Stão ,em uso
.' pela garotada.

Jar�pá bem na,'
-Troféa Brasil

.

Jaraguá do' Sul estlelve
.

repl1eisenlt'aido no VII' Tro
féu Brasil d,� Atletismo, se
gunda etapa, realizada no
Estádio Cê·tio de BarrOs,
Maraoanã, Rio Idlei Janeiro,
dias 27 e 28 die junho ..
Com o auxilio finanCieliro

, da CME e, da ,Malwee" ,es
tiveram participandb no'
Troféu Brasil o !técni,c:o Ca
glioni e as atletas Dóris
Maria Ronchi e Cornélia
Holzinger.

.

Dóris participou no sal
to em altura' Ie nos 400m
'com bar"ei:ra, atingindo no
salto ;em altura 1,60m,

,

igualando ao recorde bra
si'Jeiro da cá:'t�oria'. infan
til, ficando entre os ad:ul-'
tos no Troféu Brasil, na
11a. coloca.ção, dlentr1e 46

partioi'Pan!lleS. Nos 400m
com barreirã, fê-loS ,em 1
minuto te 16 segundos r:
150 lugar no cômputo 'ge-

.

ral. Já Comé:ia, nos 400m
com .barreira ait'ingi!J' a
marca de 1 minuto, 5 se

gundos e 1 'Id�cir'no para a
diSfânoià, selndo o segun-

. do melh.or tempo, brasilei
_ro na oategoria'ju,!!einil e o
non� entr� os adultas. Pa
ra o técnico Caglioni, Cor
néliá e a melhor' barreil"is- ,

tEl Idip Estado" .oonfolrm.i,e
proyi:Ím aS$üa� m:ar:cas à-
!ingIa,;�Sc:"f\ri, ':{1, j:'j���:ii;l

..... ";"

\ ,

Dez cade'iras de rodas

JUIZO DE DIREITO �����ARCA DE. JARAGUA .

_, EDITAL DE PRAÇA-

O DOUTOR HAMILTON' PUNIO. ALVES, JUIZ DE
DIREITO DA' COMARCA DE JARAGUA DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA
LEI, ETC ...

.

.

'

FAZ SABER (em resumo, art. 687 d� CPC)
o seguinte: _ V1enda em 1a. Praça: - Dia 16.07.81,
às :10,00 .horas. _ Vendia lern 2a. 'Piraça: - pia
05:OS.81, às 10,00 horas, .por quem mais der e
maior lance oferecer. LOCAL: Ediiffcio do Forum
desta Oomarca. EXECUÇÃO N° '7.870. _ "Exe�
quente FERNANDO BEDUSCHI. _. EXelOutados,: _
OSMAR JOSE' VAILATTl,e GUEDES DERETT!. -
BEM A SER PRACEADO: ..- 1) Um terreno u;rb�
no, localizado à Estrada Jif!apocu (Rua Joinville-SC- '

301), n'esta cidade, defronte ai WEG II, f8Zi9lnldb
'

f!'lente com tel'iras de Jorgé Marangoni, com 206
'

,

ms., 'travessão dos fundos com ,219 ms com'terras
de Arno :Karsif:en, eXitremando pelo lado ,dil'1eito ,elm
três Iinl:las die 100 ms., com 90· ms., 'e 139 ms., com
terras deI A�no 'Kar$llein i9I Hintz, 'atualmente com
terras de Arno 'KarSten, e Geraldo Machado-e, do
lado esquerdo com terras die Roberto Milkler, ho
je, José Milkl.er, CDm 349 ÍT1S., con·tendó ai ã:l'1ea

I

:toIial "ie 6�1 ; 500 ms2., looalizadC} nos fundOS da"Es
Itrada It�poçu .(Ru-a Joinville_ SC-301) lado Impar
e a 500ms�, da. Rodovia SC-301, �udo cOflforme
escritura !publ'ica "egistrada sob nO 42.981 no li
vro 3-V, fls. 273, do Registro de Imóveis desta
Com�rca, caldlastrado no, INCRA sob nO 801024520; .

avalia�o lem Cr$,3.690.000,00. Nos aútos não'
. consta qualquer ônus ou recurso pendenltiel. Dado

, .� passado neSta cidadle oe Jaraguá idb Sul, aos
vinte Ie nOVie dias do mês ide junho do ano de
mil novecentos e oillenltà eI um. Eu,. .....•. � .. ".
.... , ESClrivão, o 'sub.scJÍêNif.

;"\HAM.lLTO;N,PLINIQ ÁL"ES.,
"U

• 'ét" :n" "'i "'<l"'" ,("., . .'.'
'z,,' UIZ'� Et !.:illrela" ;0, .

,� tß�� �'" $;(.�'.' tr � �
" "(,

tNo 'btal, slégundo o

lató"io . do :ex-presild,
O clube entregou tam- Alclr - Bittencourt, o Li

b�m um colchão de casal, ' 'Industrial di�ribuiu p�ra
valor de Cr$ 6 mil, par-a: a comunidade de Jaragl:lá
Sra. ,1ieola de Ag,oSltini; Sul, nas diversas ,ca

.

pagou consulta e a conftec- nhas reaJ.izadas _ Cr$
ção de um par de óculos 419.500,Q(�.

I
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