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exerctclo 'anunciou a a",
berfura de sete novas

-

ruas constantes do qua
dro urbano da cidade.
São as ruas '-120 (Gui
lherme C. Walc:ketrha
gen.-Pioneiro), 121 (Mar
tim Stahl) 119 (Domin
gos OUvio Brugnago),
182,171,172 e 11'1 (Pter
nambuco). Elas esta-

" vam projetadas d�, há a-
Em comemoração aos

nos ,e agora détermina-
105, anos de tundeção i

da a abertura por má-
de Jaraguá do Sul, no

quinas da rnunlölpallda- pröxlmo sébado, dia 25,

de, cujos traöaíhos 'já ,Schünke, contratou gnJ'
,
foram in.iciados. "I

po die paraquedlstas de
- Curitiba, para fazer exl-

Outra obra concluída bições. Entre 12h ' e

foi uma ponte em' con- 12h30min, um avião so-
.Esta .

semana. 'de' a::'
, ereto armado, em'Ribei- bflevoa,rá·a cidade sol-'

coroo com Sêhünke.-fo- rão Grande do �orte. tando tolhetos e brindes
rarn iniciados os traba- ,No setor 'de ilumina- à população e, às 15 ho ,i

,

lhos de Implantação de 'ção- pOb!ica; a CI:LESC, ,ras, o- espetáculo de sal�
bue'iros nas p-roxiníida- 1executou a colocação ,tos; tendo como 's,lyo, o
des, da rua B'ernardo" die 31 luminárias nas Estádio MaxWtn'letm; re" "Estoe Projeto- 'será im-

Dornbusch, pára" que tuas '224 e 225, atém,' de
'

f d
'

.' 4:",',. plantado nas' seguintes es-
.._, rt 'R

' ' ,aPn�o'lsn aOt'ráOsq.ueco,ora lIl;;hO 'co'la's" ',d',a' red',e" -

e'sta'du,al,
_ ;:>ossa ser, aule a a' lia outras' 12 na, � rua 184,
184, que correr.à'_p-a,raler- ,,",as proximidades da No m,esmo dia; 'ou,tro nurri, total' .cor�es'pondeotel
Ia a SC-301, Indo' das Kuki'Confe-cções_ Rua grupo de jovens,' 'entr-e'

a sers ,turmas, assim, di�-
,imediações' da Beb ibas, JOinville.' , , " 1-0 Ie ... 5, de Curitiba, : e

�riburdas:
.:.
EB Heleodorp

MaxWilhelm, às proximi- ''_'
_ ", de Flor:ianópol'is,. ;-salta- .

Borges (2 �rmas)",' ES
dlades do Parque Fabril E·o Munic[pio àssino.u. rão dto Morro.' d-a"Ante- R�la!l� H. Dornb�ch/ �,B
'WEG-II. Esta nova- rua segunda-1iej,ra" com,ênio 11181, com asa�lta:e pla'- .' GI�r�ml .L." L�nzl, Ee..
desafogará o ftu)(o' de' com ·a Secretaria da nía,rão sobre á 'oidacle." ,Euclides da Cunha (Nereu

ciClistas, pedlestres e Educação, no ,valor de Essa modalidade die e,s- Ramçs) e;, CE Pr�f. ,La�-
_�rCiJlos da Santa"C�ta- çr$ 4.600A)OO,9(}jC,�a ,pOrte-"j!-wrn: sendo�l'rar", . _r?_ �I lYl�r�anu.,{G!l;ara -

rina-3q1 � quel, dado �ao < a realização das obras1 treada, arràstandto a rim)" bas cqm I:Jma

grande número 'de 'in- de aoordo com tSt :propo- ouriosidade da popula- ma.,.., -,

dústri'as, representa sé-' sição d� alteração" do", ção., Vários' Slgtltos do ,O Projeto em questãO
rio perigo, :princi'pàlmen projl�o de 'ampliaçãö loc'àl já-foram programa
te na hora dto ··,rush;'. do Colégio Estadual Ab- dos' e exéêufados, um
No se10r rodoviár:io, dem Batista. O projeto deles rio inicio -desta se-

'

ainda,
.

o prefeitó 19m origin'al, do DAE, 'foi mana.

se reveste de uma grande
amptltude soclal, pcls não
se limitará apenas a crian- o, Município de Massa- Dávio LElu, juntamente
ças de seis anos" estan- jandube, desde sexta-te+ COm o vereador e Super
.do voltado' ig'ualm,en'te à ra, 'lO, "ficou ligado com o vlser Local die Educação,
alimentação suplementar, ßrasil e o- Mundo' através Carmelino Dolsan, esteve
de crianças carentes, com, da' ativação, Ipela Teleco- segunda-feira em Florianó
menos de seis anos; bem -munloações de Santa Ca- polls, prestigiando as, so
como às g,estantes caren-: 'tarina S.A. (TELESC), da lenldades de entrega de

tes da comunidade onde nova Central Tele,fônica, cheques referentes Be: Pro
funclona o CASULO. permitindo a: utilização grama de Apoio a Estu

D,e outra parte, as cri- dos sistemas ,Discagem dantes Oarentes (BolsaS
anças de sels anos, além' Direta à Distância (DOO) de Estudos), assinatura

da assistência' proporcío-, Ie ,Discagem Direita Inter- de convênios com Prefei
,

nada às mesmas, disporão' nàelonal (DOI): Antig'a rei- turas Municipais é preto
de um Atendimento Nutri- vindicação da classe po-

' eóte d� Delegaç,ão .de

clonal.e R:eçreativo·ANR. ,lítica e econômica, a "Ca- cornpetêncla ao Depatrta
As professeras que atua- pital dó Arroz" recebeu a mente Autônoma de Edi

rão com tai� classes pré- sua nova 'Central T,elefôni- _ ficações-DÀE, .para a e,Xe
escolar, durant,P, to-ío o ca, atualmftite com 100, .oução de novas obras que
-rnêsdejulho, estarão sen- aparelhos ligados, _ permi- constam no programa de

do ,treinadas na 1'9a. �indo uma perfeita slntonla I construçäo, recuperação,
UCRE, sob a COOl' Jenação

.

a acorripªnhar o progr.esso ámpliação oe substituição
da "Divisão de Administra" 'dEfS,te municrpio integrante de prédios escolalies da

,

ção de E�sino-DIADE - e da Microrregião do Vale áre'a estadual. '

•

oriêntação ,de uma técnica' 'd'o Hapocu.
" Massarânduba, assinou

Il'm educação pré'escorar',' Anteriormente a ativa- convênio com 'à, Seeflets:
As at1vldades das 'clas- ção"da Central T,ellefônicÇj, ria da Educação na'Q�dem

ses-casUlo inici'ärão em' Massarandt,lba contava 'a- de 1- milhão de cruMir.os,
três 'de agosto' vindollro. pena� com um Posto de para 'eonstrução d,�, ,Es
ganhando 'Jaraguá e' a re- - Serviço, Q,lJe não mais colas l$al'adas' Alto ,Gua
gião, com 'mais ass'a ini-' atendia a 'd!emanda de li- ranl-Açú e Alto;, Guar�lFll
ciativa, urri indiscuUv-el be- gaçõ�s, em ,grand!: voi.\t Mirim, amllas com:' uma'
J;lefício; cuja repercussão,' me, ·segundo o prefei'tô sala de -aula e'demais de.,.

social se,fará se'nUr inten.,. ,Dávio Leu, "ao mais anti- pendências, dentrQ', do
-samen:ter mercê do atenai- go". P?d�ão DAE. ''''

.'

mentq""que "fra propo'rcio-- ' " '

na(�Smães e criianças c'a- Professor Murillo é "'rbitro" d�s '-MI, ',�,
��.

' ,-

o Prof,éssor e Advogado também, partjci�póu "�'dia�
Murillo Barreto ,de Az;eve-' 27 e �8 d� junho, in�e
do" também Chefe da Di- grando o corpo de "árbi
visão de Educaç,ão frsica -tros da Confederaçãc)Bra-
e Desportos da 19.81 Uni- ,.ileira de Atletfsmo�CBA.t
dade de Coordenação Re- 'da segunda párte diE!' pri,.
gional 4e Educação, foi meira disputa do VII Trõ�
cOÀvidadlo ,e está. partici- féu ,Brasil 'de A�letismo,

,

pando em São Lurs 'do Ma- 're,aHzado no Estádio Qr.
ranhão, dos XXXIII Jogos Célio Neg,reiro� de Barros

, Reunindo oerca de 170 'pensando à :edücação, pa- cionamento efetivo., Uma Registrando um supe- nicrpio figu"at como o Universitários Brasileliros- ...-- Maracanã, n� çidaiCjle

professores c d,e Centros ra a IDe'�horia do padrão reflexão -SObre Q' pape'l do
'rávit ,dé Cr$ .: .. � . . .. . quinto' maior arreoada- JUB.i patrocinados pela de São Sebastião d.o Rio

,

, lnt&rescol,8tres de Primeiro de ensino. ESSe 'Encontro educador na vida do aluno
. 426.389.123,91 no com- dor de Santa Catarina. Confederação Brasileira de Janeiro. Murillo foi

Grau e de Escolas Básicas é para troca de experiên- foi destaoado, quando dis- parátivo entre os seis Somente no mês de,
.

,de Desportos Universitá- quem deu a pafltid-a na

',Integradas, das dezenove ,cias _ disse........ ie ,neste oerniu a importância' do prirriêiros meses do ano junho, o" "recolhido atin- rios-CBDU,- inioiados on- prova dos 800,m'etros ra-

microrregiões de Santa, momento" aqui reunidos, profes,sor na i&d1uc-ação e" "passado e "os' seis pri- giu a Cr$ tem e com término no dia ,sos, quando foi batido o

Catar'n J á d S I" "1" '·'os'·' d'e'st'''' "",no' Ja 103 442' 8'9483 (ICM) 3b ;dle, J'u,lh,o,, ,

recolidia s.ulameric-ano.
_

.

I a, aratgu
'"

o u \:levemos ressa l'ar, para RO ,ensinq. profissionalj. melr �'V'r;ot,
-

.., -" -

sediOU, dias 13 e 14, En- que a justiçá seja .f�i1a, os zante básico, missão que" r'águá 'dó Sul álcà,nçou, Estadual) e çr$ :.... , . O ,Prof,essor Murillo,
",

contra Estadual 'de Pro-" planos ie' ações do Estado- os' lencontristas desempe- no semestre, äexpr,essi- 25.918-.007,08" o ,ICM' VeRE,' par,lIclpal' de Seminário sobre" 20. Grau
fessores,' no CIP, qUê teve em favor do mag,istério 'nl:1am'.

'

va arrecadação dà Cr$ . MUlilicipal. q_M�!1icipal
18 finalidade p,rim;ipal" de oatarjn:e'�se,

..que'cölocani O Coral do CQlé!;üo Es::: 590:276.92f,12, em im- do semestre. foi die Cr$ Contando com,a parti- sen, Chef.e'da Subunidade'
trocar, expelrlênClaS entre os professones de Santa taduaf, AMon -Batista, de Ipostos estaduais, com 147.954.474,25. Os da- ,cipação de,representantes do Ensino dle,20 Grau."te-

,as: áreas artrsticas e ,de Catarina lem posição de dois meses dá eXis,têncis" inc;idência q-uasié' abso- dos são da EX-Sltoria,·Es- das ,Unidades 'de CQorde- via como um de seus' ob-

onentação ;educacional, vanguarda com re,lação sob, a regência da Profa. -Juta em ICM.
" .

tadual' de Jaraguá do
'

naç,ão Regional de Educa- j'etivos, prinClipais, refleiíjr

com vistas ao aprimora- I aos demais Estados". Maria Eunice Dellagiústina Sul, fornecidos ao "mai,s ção, SU'pervisores Escola- sobre o cur:rrculo, a par-

�ento 'da qualidade do :eh- I Presente, a Profa._ Ruth Barbosa, apresentou três Com esta' cifra, o mu- antigó". 'res, 'Orientador.es Educa- Ur de um exame, mais pro-

SinO ministrado. I Pereira, Che,fe da Sübuni- núm.ero,s, hQmenageando cionais, .Professores, Di- fundo da realidade ':edu,��-

Na abertura do Encon-I'
dade die Ensino

_ de Pri- aos 'presentes.' Prestigia- re1ol1�s de Escolas de En" ciona" d� Santa' Gatarilia

tro, que teve na coordena- meiro Grau da Secretaria ram a ab�rtura ,dto Encon- sino de 20 grau e repre- e die soluções ,'propostas
ção g,e!ral �� Profa. �rasr-I ,da Educação,_.disse �ue o tro p p'ref�ito'Sigolf Schüri- A

'

1-"
sentante's d,as diversas ins': p�la própria esêola.

" "

Ira Gastaldl 'Beltrammi, Q

'j
Encontro em Jaragua do ke, o D�pl,Jtado Octacílio gente ,exp lCa ,OS tituições ieduc'8tcionais d,

'

Do ª�minário 'ein- qú�s-

Pr.efeito-Presidente da As-
Santa Catarina, foi reali- tão, par:ticipar�m;.,' p�la '

sOciação dos' Municrpios b'l d" "C' zada, semana passada, 'na 19à. UCRE, as seguintes

� Vale do, Itapocu, I Dá- ' -pro
..

emas o 'orr�io Univ,ersidade Federa; de prof�ssoras: Irmã' Gelesti-
1110 L<au, r,efe'riu-se a� im-

Santa Catarina, na Capital na :lardo - Administra-

tAncia' " do ato A convite da diretoria ,mente longo, uma vez que dê Estaqo, o seminário dora Escolar da ,DIADE,

q>ara .a microhegiãQ, qVe da Assooiação Come,rci,al no/cronograma das obras sobr:e "Currrculo na Es- Profa. Anélia Tribes -Fêlipi
'

-

se 'sentia honrada -e va-
' e Industrial, de Jal'i8iguá,do figuràm, antes de Jaraguá, cola de 20 Grau!', pro'1Tl,q- - -Diretora ,do 20-' :grau

lorizada em sediar eVoen- Sul, participou da reunião do Sul, as agências de. In- vido pela, Secretari.a ,da, do ColégiO Estàduaf -'Ab-,
to de tamanha grand.eza a desta semana, o agente 10-. daia!; Ibirama,' Araquari, EdOçação, �través da Su- -dón Batis�a ,�,':PrÖ-fa.i·Ma�

reSSaltou, ao mesmo t,em- ' cal da .E,mpre�a �Brasil,eira -ltaj-aJ" Rio do Sul,e Cha- b!-midade de E.nsino de �o ria, da Gr:aça -"Oiretora

po, o ,tr,abáího que Ia 1�.a ."de Córreios e Telé_9rafos, pe!q6." grau. do 2° grau>do Colégio:Ss-"
UCRE desenvolvA' dando 'Ewaldo K�m'per, tendo"na '

'.
Coordenado pelo pro- tadU'al Mig-úe.r' Cquto,' ,de

demonstração d; seri,eda: 'co�siâo; informa�o sobre A'tmllrneAt�, a 8:gência f:ês�or Renato Wendhau- Schroeder:'
"

":

de, e se'tvindo a sua atua- oS pr:ecarie<J�de' das ins- de Ja,raguá ,da S,ul, c0r:tta

_�o dê modelo a outras tralaçõ�s,' bem coO)º, �do com,23 fúncionái'ios, sen- recadação do Estado, ar-

CREs, apesar do pouco ,Aslpeçto geral da so lem,':daéIe de abeItu.ra
átendimento, qUe. muitas do dois' apenas no setor rerc,adando pr:esentemente

�po dl� áfividadeS. �
,

'

vaZies' dei)c:a a��jar.., , administrativo;' Quanto ao' m�is de dtois milhões de

U
A Dir:etora, da 1.981; 'S!,II, compr�vava_ � pâten- Ramos;e os Pr.efeUos � ,Em ,resumo; ,Kemper' "atendimento que muitas' cJl'Jzeiros por mês. ,

,,'

fRE, ,Profa,'. 'Iris ,Barg rlieava uma'vez mais a atua- "Schroeder i6! MaSsarandu- afirmoU "que nos�' planos� 'V9ZQS',. 'deix-a� a désej�r In.formou ainda o Agen-
q&ra, destaçou a signi-' ,ção" do Governo Estadual' ba; Helffiuth:,Hertel e Dá- dia Dirétöriá' ,Regional de '(nossös asSin'antes' que, p te:�da ECT em Jaraguá do '

Oão do Encontl\o' 'à -, 'em buscar ;·do a!primora- vib Léu.' ,,'
"

' "

s-anta-9atarJ'na, da ,'ECT,' cig,am), disse Ewaldo'Kem� : S'uf-'que. já ;encaminhou à

E, qU'e' pela vez: pri- ,: mento ';e trOCá 'tle" conhe-
,

" :;, , parä.1, Õ'.� 'p�rrodo 81/82, per, que issO 'se deve às Diretoria R,egional' um

ra �v:e a incumbência cimentos daquéla que é a O Encontro contou, tar'lí- 'constér: p;rojieto que visa acanhadlas instalações on- "lay-out" para modifica"

orgs,:,izar r:eunião :es� prio�idad9i das priorida- bém (fom a: partiéipação" am.pliár :�m mais :s:luzentos d,e tan10s funcionáriOS de- ções �as atuais instala
al de prolessores dos des. Citou as dificuldades da comunidade, qu.e, do$. '�níetr()s qüadrados a á 16'8 vem trabalhar, não haven- çõe� que., se elCecutadas,
seEBIs, I,embr:ando; e o desafio da SE em do- forma e:çontâ�ea, acoll:l� :!...Foberia�, dá agência de do cQndições ideals, para, possibilHariam .a 'instala

o'PO·rtunidade; ó apoio tar os oito CIPs '191 as de� aos ,professor�s' e!.",c!aS'I!1� ':� J.arag.uá: c!.0cSul, No' ,en- a "e�ecução de' um serviço ção doe .mais caixas pos-
qUe o gÓ\IIetrnador J,org,e' zesseis

'

Esçolas Básicas dU,'strias Ja,ri,ta ,�' fVlari,s,9Ir. ':rtan,�q,_a, con'0"rétização des.- I sat"isfatório," A ag,êncla ,d,'e �ais .. Há atualmenfe 192

�rnhause� e ? �ec!etári.o ,IÍl�e,gr:adaS de ap'arelha- que doaram ;camlsetas'en- sa obra provaVoelmente ,sé Jâf1aguá do Sul situa-se Il1teressados inscritos n1:1'
ntero Nercolll)l y.e'J)fl"�,�s�,' �e,!1l�ê"�Ç)I!I,RI�,lÇl_para, q, fun- tf1é,gu,�s ,a�s tp�rfipi'12ante�,! .",;iÕI�r�, em 1,.prazQ rell�1i�a>' 16nJre ,a"�,dez",LOle"m�ior ar�, 'ag;ênetia, e, a·< amp;iação ?º"

ANO LXIII

,

./
, �igolfanuncia espetáculo de

pära-quedtsmo e, asa delta
No informe semanal

das atívldades de sua

'aidministração, o Vice
Pre�elito Sigolf schenke,
,atualmente no exercíclo
do cargo de Prefei,to
Municipal, anunciou,
,dentre outras; a contra

tação de: um espetáculo
d\et pára-quedismo, e de

,

asa delta para o próxi
, .

mo dia 25 de julho, por
ocasião da passaqern
dos 105 anos de funda-

, ção de Jaraquá do Sul. '

, Novidades à população
acontec:erão .auränte, "o
aspetáculo.

'

modificado e, no seu lu
gar, o projeto original a
presentado pela Preíel
túra Municipal de' Jara
guá do Sul será execu-

, tado , O valer convenla
dto é parte complemen
tar oriundo dessa modi
ficação.
SHOW DIA 2'5

Jaraguá lei ude de Eleoolr' Esladual Jle Professeres

" Capital Sul Amet'lcana dó
Chap6uSEMANA DE 1'8 A 24J'07/81

[aragaã e 'Gu8\ramirini' terão
o Projeto Casale

Ativada a Cenlral
TelefôDica' de '/�
Mas,sarandubà'O

.

PROJETO CASULO,
iniciativa da Legião Bra
sileira de Assistência/ con
veniado com a secreterta
da Educação do Estado de
Santl:a Catarina, será Im
plantado em escolas da

jurisdição da 19a. Unidade
de Coordenação Regional,
a Ipar,tir do mês de agosto
próximo.

.

,O objetivo principal do
PROJETO CASULO está

estreitamente vojtado à

criança carente, em ida

de, pré-escolar. Seu fun
cionamento "se processará
de .forma, li proporcionar
aos alunos; dentro do tini
verso famma�comunjdade,'
atendimento médico-dentá
rio, nutrlclonal jurrdiéo' e

pedagógico.

.: '

ICM CrS 590' milhões
t . _

.

DO 'semestre

,espaçÔ' para atendimentó
do 'Público é de total (ne-
cessidade. ,

'Associando-se às '8XPO-'
sições apresentadas pelo
ag,�nte da ECT. a AssocJa- '

ção Come.rcial oficiou a,'

DJr.éção Relgional do ór

gão, solicitando aprcova-
..

ção das modificaç_ões\pro,
postas pelo agente e' sua
imediata �e.cução, 'como'
fO'ml-a de metfhorar. ,a atua-

"

cção da"aígenoiª; ªté gue"q"
projeto

'

d� ';ampliàçãó' ,se�i!.
,ja- ex'e'é:utado.

' ,

".:!:> �\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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..

I
dia 24 de junhO; em _o re_9istro 'da colun�, pe- .Iind .za�.lini .. '& Lúci.

-

O 'êorál d' Qomunidäcie � • '"

Dõ Côrneni@.q'or
ascIl'al III trp

�öejO junino, o
.

ra / Os cDarijent�s, d's tar- TIt2", Ivo Frencener e 'Lú- "Evangéliça l-u1eràna ,de Ja- gö, Alvim Sel��1, die
-----._'.jII,t...·i6IlC..·�_� '.c9ne;:orri "M.useu'�, co- i�ie deste �á�.âdGt na ftJre- cl_ MarkleWicz, João Os- ;ragué do Sul, �@�i1tQV- ró!}', !preerlit4riiô ti

beoldt> "
. J'1aen�qtlen" ja- ,Ja Matriz alo Sef:ja�tilo" 'es; Röpelàt$ I, 'e Evànilde! �se na segunda;;.t&lra à'n_ol- qultfe'rle-Iatarine.n

Dia 1.� 'de JUlho, ,," raguäenSle,' .' .ccmemoreu de Jaragu'A do Bui: . Luiz BéöRer; Angelo Araldi e II· 4te, -Set;; 8 'f!egêneia diS .Sra. �coh"",. rct_�11 a m

Dalane; filha ,$te Rüllnº �.,.\d� décadas de exls ICarlos Caetano oe Nelsí de· "tt 'Luzia .$chiochete, Rúbla, Lohmann, eem o -Ola.,die .Q"', c H,
(Gleci) LeoJii fe c••·.�·encontro foi na Sou.!a:�Wp. Klà}?l.Ind'e e Ed- lf;an&iseo '" Assis ßrügg.. .seu Coral I"f.ntil, hQme-- .Br,denean.ym, .q�,I1�

.

Jamisleide, filha de Jorg'e' resldêncla da sócia Maria .virgäs Fa tnllgarI", Wilson mann e YaldtMa Terezinha nageandb aoe professores na tinlXO �o Jard11m
(�f!ia)., Pereir(;t . 1t1QtAta...lUI, ",ando. pre- IM8Iroelino Olmatlon e Ma'!. dÉfOoatã, lartolino Hün- das 19 m'icronegiões do Es" n'loo do -RIO dl� J

sentes com s:ua graça as .rta '-Jo!Íö d'a $llvl, 'JAfmê' 'dlemElnri e .trvia Klimekos- =tado qU$ pllli1llolparam, de ,d.-rl'Jl,iJ'lQu que um

1I9nhoras 'Ntiirt6JlliiE)lfie, Melâ- 'Josi 'Klâtf(osl(l· e Ifei �Ma· 1<1, '.clàhe "Danna e Marli' 'EncOntro 1i�adual ,die' Pro- ,multai �qu'dI9as :_G..Ií
"'f8! Me'Y', ·Lm MüUer,' Frieela ,ria Voltolini, João Dercllio' Maria Riekerl, Vilson Va- 'reslWres du EaoollfÍ8 'SáBi- por, Sel(:�,I., i91!", tU;W!
''Piazera, -Agneee-M�ol- \�rescêncio e Janete Ma- léria de Araújo 'e Maria d� cas Integradas· e de cen- .BnMU. fOi, conslder

.

Edgar fi, Diom1ra Wolf, OUlia NI- 'r1a Vlleira; Moaeir Fertniga- LourCJ'es' 'Kasteller Valfriõ ,tros Intel'escolar,es de Pri'" mo_-e$p�cl:e nova, ,
-eolini, t.ae�r Det-:B�m, 'ta.r!a �ri :'8J I!nsabe� Koslowskl, ,Osmpré'gher - $ �'Dolores meío Grau.' _

'. u�mero ·�32� do con

-EuniCe Barbesa, Regina José'Adelvino DevaHel'1e S Bàehmann e WUson José
.

:....- * -- ·do orquid6fllQ, Que
DiIifI 03 de jUftlO

'

·Ni,colini Qellagiustina, Gui- ,Maria Rosáni de Tofel, FêrJ'l&lra e Ellsabet Hoff... . í ' ,agora descrita, e P\!
!Edi�, filho de 'lidgar CAni- '�selene Mboller Dell$gilu�ti- _V�nd'enno SchweM'zer ,e mann. Aos nubentes, as Emil Rached, o homam .da (em latim e piOrtu_
ta). Kt1eY�ig .

na, Erna Alv�, Tru(ty Kllt�- ,
·Maria Tereza Semask, An- nossas fellcil'àç6es. �mah�I alto ·do 8rasil (2,23' reoebendo, o' nome

, ,ttJ1Z, fIlho,. de Antônio t-ke �I' aety Wolf, �od,s ;em , 'cm)'
. ex-basqLletebol'ista, in· PYGMAEORCHIS SEI

,

(Olicy) Sarda gr8Jode alegria e trajádas
' �te,g;an�e da Seleção Brasi- LI - imortal,izando

As gêmea$ Marina e Ma- no melhQr $stilo folelórico- í Onteim, às 18 horas, ai',. Öutro casamento' elegan :Ieira 191 die vários clubes do nome na história da
risadilh$s '(fe Waldemiro ::junino. A ik>da9� os,nossos inauguração do Esctitórió- fe da�'!lporada, ocorridb

.

�Brasil, estev.e' em J'8irag�á qufdeas. CurrtprimeJ)t
(Marli) Neitsch "arabén�. '" .Mod�lo .' do 'Col�glo São �mem, dila H, aproximou 'do Sul pa �se'mana paS$8� ,ComendaQ_Qr Seidel,

i .• ,_ 20,. Julho._ "", "

_' ,� . :; c
' ...... '* ._.. '. Lufs, equipado e mobiliado ainda mai� dUäs tráeHcio. :da. Visitou a Jafita e OU"

_ "* _$r&; . Oiv.J -Sábir:lo Tavª,fles .�. Ola 04 dei julio .: ,�
.

-,;, , ;graç�s �à p.articlpsção da
. pais famrtias integrantes da tros amigos que possui na

-:da Gunha·Mfllo l: ::.�, Ad,riafti8, filha·:dle _neisco P,ara uma viagem necrea Prefeiltura-..Munlcipal, -Asso- sooiledade I,ocal. As 18 ho- icidade. - " -1 .' 'I. .' '.1

,Sra�-:.Terezinha R�k O""m- ·'tA!'I'8l)c A",�_"" " itift,.:->..:aproveitandtt as fé-- ci�ção de Pais e Pro�esso- ras, com missa ie fundo,mtJ " '. - *.__ �

.. -:ker,.,�. '.' .. Jú'lia, filha de Orlando .rias I(tScolaflEt'S de!i<te ·maiÔ �res ie Empflesas 'Iociais, O sicat'- acompant\lado por, .

" "

.

Amo. Júnge; �m jQtl"!vUle (Marieb$ll8)' t,igufla . '(fe ano,�'as.;jovens Karim e :CP marcou Ipresén':9a e org-anista da Escóla 'de ,Assumiu a pJ'le�id'ência,Sr,. JludoJf0 'K�i$f,l'1'l ··MÔO'ioa, fUhss do oMal a- mostJ'la como fOi. na prõx!- Belas Arfes d'e Cúr�Nbai e doJJons Olube:,Jarag.uá t;lo
JúlkT,cé$l:IIr,Morbis Dta 06 de'Juiho inigo 0,11. Oiet!rich (R�n�a') ma semana.' pór dois violintstas, os jO- Sul-Integraçáó, di'as atrás, '

...
, O (Ha die' h�je é p'AJY8tU G�rne'S "

" Marolelo, lilho dia Heron HufenU�$$t�r, segUIram pa- \liens Vânia, 'fitha benquista o OLEugênio Steir.Ulnacher, .

cul:âirment�"irnponant,

, ._.-tI .Julho .),' (Luzila), Bernardo ra a BoUvia. - '* - de Osny Cubás (li:recé Oli- que oom Lúcia forma um
r.aI o Jovem, I-Jaércio,Sr.. Mário Müller Vietra) O'Aquino e José An-; casal muito simpático e Ii-
ler" filhó do n08$o..Sra ... tfd:i",· esPosa.:,do',Sr. Dia" 07 de julho '

.. '-. '* - No pró�imo dia 25, o tônio, filho de Ântônio Cá;, :gadlo: às causas lieonfsticas M"II.Hans·.Beyer . )
'. Carla, .filha de Rubens '. ' .. " ,

. . �GovernaHor ,diO 'Distrito L-' brãHNáZilà marros) Pinho, ie comunitárias. NfJ: S�'cre- ,po�lhe9!d.·o 0Esny�, u.'

· Sra.-'Gerta Wi;elk-e L.aWin, • (Carml�m) Rein'ke No próximo dia 26, se�á _ 1Q de Liens Interna'dôn'ál, subiram, o 'àltar da Igreja taria, Nivaldo ,(Marlene,) D.' Gis�la rsc"mg
'. m. foiereu: Ramo&:,' ,Ta'tJiane, filha de Jorge realiz&do o Tieroe,iro Erí- .João LÚcio da Costa, pas- Matriz 'São S'e'l5astiãe para Bauer e na tesourarja, Hé� ler," pois, '�conte.cern
Sr.. Osmar Bortolil')i (Angelina) fta:imiar contra da Fiamília Piazera; sa o cargo para o novo ,Qo- selar o voto ,do sac,rameti- 'lia (Relinda) Stein. A 'P0s- sotelhidades die sua f9
Sr. Reincido Bantell' . Kathula, filha de' AIr.ton. reuninclo descendentes qa . vem8lnte, o CL PiedrQ. Pau- to ma1rimonial

.

perantel i:t
.

se fOi -no Baepe_!1di, l�oal tura como engenh"'liiro
· Sr. "Aclem.r LQtif.l Frasset- (Elillete) Gl:ljraarãC?s., 1 tr�d'ici,on�l, ,filmflia. A c9- lo RebeUo, do LC ItáJ'.ia�-$úl, 1'ei.divin.a, e.m ato 'P.reSie,n- €I.a,S, .reuniões do Clube, �riclsta, ,concluindo o

10�'
''V' I<"

I 'so de EJ'lgenl:'taria· Elét'" "agente:(fO .Qiesi. de Ja- '.; 1.. ".ml)rqO,r�çj,9.ldo encont�o . durante a 1,a. Reunião Ois- ciªdo Ipor familiares e con-
.

bastante concorrida, inc u�
.... Ia U,nl've'.r·"'I·;A!ád,,;t>I Fe,'ragJrlé'CIO'Slfl :. D•.Oll de JulhO �

.' será na Cap.ela Nossa S� :drital do ano I,eonistico vidados. Vânia, ,esoolheu sive öOm 'aipfiesençaJ do ou �. "'..... .v'

"Oaii'im' �ithold! Rosªna, filna' dEY.;AntOnio nhora 'd�s Graças, Ban:a 81-82.
co. .,

pa'rá,apadrinhar os atos ci- Governador do Oistftito L-
- de Santa Oatarina, Qp

,-" ·�,:u.de Julho
-

. (Juraci) dia Silva
'-'..

do--RiQ Cerr-o, onde haVi9t.:á vi(e retJigioso, os casais - 10 João Júlio da Oosta. Te�ecom.unicações.
'Sr .. José ErsOhittg -

..

rri.issa e oonfJ'laternização. _ * -;- Reinold'o (Tierezinha) Mura-
' .

_ '* _ Foram muitos e Ion

�t;,. José J'daraga Dia 09 de ,ulho. De Jaraguá, Blumena\l!
,� -,;

1'181, AJêtÓ (Priscila) Piazera, • .

.

semeSttl'l91S e não 1?9u
-'�r. JOSé Müll�i'i9Im eoru- ,R,Elifael, filho de Ciriríeu JQinville, Cl,lri�iba, São Pau Quem· sleguiu para os Alfredo (Vany) Knall, dia Os Grupos die Lanohe . os· sacriffcios die de

"'pá· -:
'. (Mal'iI8l) Sançhes lo, dentr:e outras cidadies � Estad'o's Unidos,· para pas- sociedade joinvilense.; Ro- novamente Sie reuniram es- forto que os estudos

Ciilmar EdsOn Lietz _ Décio filho de OeciQ (Mar- Est�os, virão me!lTlbros �a seio e visita, foram ,as se- b!erto (Maria Lúcia) Krel- -ta 'semana. Mariza 'Kauf- porcionam aos estuda
- Sra: 'Maria, Magdalena Iene) ereira Lim� famUia para este Encontrj>: nhoritas Anetté 'Wirhelm ling,: da SOCiedade' ribero- mann'8 Márei'a.Müller Mu� que precisam desloca
· Ft$tberg,relr '.

-

: Bonei, filho' de . Ric.ardo 0rie��",�jJv'iriarn: Voigt, pretana (SP), Moacir Ja!- nlz recepc,lon8lrarr:li4!ts inte... de suas cidades para
""Sf'ltAffredo Neit�,el . (lraçe�ll) .P..akus�etWski. � _

.

-

.

'* .:....:.
,. para J'lev.el1 a amiga e irmã 'meICB,e'atriz} Meier e, Ro- gran:tJes de seus r8$l'eeti- siitlr' ii '�U!'1;li fila CapJtal

".r"DIé:. de -julhO ..... , Maurr, filho dlal Sflvio (MI;1- ,

• i
" 1 Valei '(oigt ·e. Máreiá' da 't>et'foße Oliveil1a O'Aquino vos grupos, em aconteci- Esfado, mas deve ter

.. Sra. yoland';: Driessen' istela) Rank ..... <
. Casamentos ne� sji- ,Silvá, que se encomram Ie -Isabels de, Oliveira,D' mento muilte;vconoQrrjdo, lido Q sacriffciq só em

Sré. :Maflly MatJtar'Silve . ·.bado,
- dia 18, na 'Igreja" na terra cfb Tio Sam paira Aquino. Da parte db n01- _.,* _ bar que, daqui p'ra

Sra:· Marg'iiti:· Mey Ode-
'-.

EvangéliclJ' Luterana: 16h um estägilo de �studos (in- va José Antônio, os padri- : te uma profissäo at.tam
· bJ1eoht, em Rio dlo $ul oa�a�a1,°fi:a j�ehO Orllando

.

'lEgon NorbeJl't I.,lnd��r �e!
.

roâmhio :cufturat�ei qUle nI108'_- Agénor (BiHC'a Pi-
.

.,

d

.

te- di�putad'll na I�ra
Pastor Egbertó Schwanz, (EI'eni) Vasselai A-na Ar"$� Busarello; 16h

.

devem retomar te'm breves nho) Carneiro, da Laguna, o profeslso,r TJarclzloá de eletrônloa iet dá'alàtee'cofnê Al'emanha -

Crntia,. filha de Carlos 30 mino - erico Pscheidt Jr, dias, após seis meseS-nos -Oauro"'Cs,bral Pinho e Zul-. Oliveira vo ta a aradgl,l27 Q nicação, es ar
oll

sua
.

Pastor 'Hermann •Waidner, (Leonidla) Per.eira· e Dóri$ Mij"�r; 17h - Vil- EUA.
.

ma' Pinho F-flei$sler,.· de Sul' para ministrar :91

"O'
a te, para enfren�abr os_i.IAI

.

h "'on GI'acomelll' "" Ri�gl'na JO'I'nvl'lle,," Ma,rl-n (Ja"ndl'rÁ\ 31 deste mês; o curso e- saflos db ramo a raçaa·

na 1'\ aman a V'andere.io, filho' de ArHn- ... '" ...' "( a1 I P d d ";'�áS
'

........1'· O", ..J. Rosniack', 18h' .....:.. Jackson _ ..A... ....,;.' SOUSIII, Ge,rd Edgar (Marly seJivolvimElnto do o lelr o 'Às 9h30min. le�l
'. "· r. '.U'Ç1 mo l"\a�ue'll1z," elll do (Elsinie) Fischer 'X'" P t P 't' n·' •

ô' R I'gJoinvi1le' . Luiz' Orews ie Mariste.la Muiio cum'prime'ntadio es 'Fneissler) Baumer;- Luiz Car ensamen o OSI IVO, ,J:un- vista a Oerlm Ola e I I
· Sr: 'Ismar Antônio Seh- Aparecida Coelho El, às lia semana o -Sr. Bruno los (Kênia VaJ'lella) 'Laoer- ItO ao Salão Par<?quil8l1. As' SB na CatedJ'lal' Me-trop
w rt

.

19h30min - Armiri Wer- Raulo 6sca,. Mahnke, pela da, de Curitiba e, Tha:isa' inscrições' !estão -abe'Í"tas, tana;· às 19 hOflas -:-

:.; S�. �dson Oua�e ,

Dia 11 de julho .. ninghaus Ie Roseli Manke, 'pass'ag.e'm do seu octogési- Bar,.� Pinho e Rogério
_ '* - laçãO de Grau, no 'Clu

Maicón� fifho de ' Orlando oi 2 d A to e às 23 hSra1�- Angelin�, esposª do mo 81nö de nascimlento, co� Barros ,dos Santos, A co- I let, gos '

..

sr. ,'�edJ1O Schmitz -

, gr:�:,���ad�leS��a��us (EI-
- '* - memorado na t,ª,rça-feh"al, luna, �elliz ern peder parti- A_19da. pUbRfEI' .sob ao��-

.

rás, Baile cdl:ebF:o�:atu, 'Sr. Guilherme Sp.e(lgJer oercado de fam.iliares e cipar de tão impoJ'õtante a- reçao a ro, riS,. m . 1- no mlasmo Ue·

iKeity Cr.istiane:.. 'B.r�nd�n-
ta) Petry , - ' .

_ -,amigos: Junto cóin'-Q. 01- coiltecime'nto, cumprimen- lillou. tod� o seu ,corpo de Ao Laércio que nos

billig'
Jean, filho die Olfvio (Mar-,

Os \çtIé'PUitados 'federais , ga. e
.

as :'filhas Relihdie, ta 'aos !'Ioivos'e re$pecfi-
. funCionários, esta ,semana, viQu um' gentil convite,

Vlviane' Maria Pietru�a Iene) Minatti
Pedro Cofin e Victor Fon- . casada, cäm Herbert Mars- vos 'pais, .: quando Jar��uá do SuJ se",

. nossos cumprimen�os P

'Dfa 24 der Julho
Li6itícia, filha de Lldio

tana, _die Santa Cata!rina, 'cha" !e Brunhilde, casaldla d:iou o Encontro' Estadual al'cianOei de tão' diiSíp�ta
Sr. Ha'rnl Buchmann

. (Cláudia) 'Lazzaris f h'
.

d' O' te. -.
..A... _ de Professofle's die. Esoo,las prQfisSão e I8!ÓS seu,S· p8ll";' oram omenalg1ea os:, se- 'com O' nosso· Ire or, r - x

Laurita Nagt91 ,mana que Ipassou, _ pelo ' recepcionou -ai todos. que Em Guaramirim, o bas-
• Básioa:s In-tegrâdas e Ce�- nenovados -cumprlm&�Sr, 'Curt Kuohenbecker GQv�rnador paulista Paulo . foram cumprimentá-lo pela. tão presidencial d� Rota- tro� Interescolares de Prl- por

-

possuinem um

:G'erdTa Töwe, em
.

Jara-
Dia 13 de julho

S.'aUm' .Maluf., com "". m'6diâ- m,arc·an�e'.d'at'a, Oaqu�" do ry Olube fai entregue ào' 'mleIJO G'rau,- coordle�ado 1 tão esforçado. .Maristel'a� filha dp Manu'9'1 'Cl 'Y '. I' a SecJ'leltaria L é
.

.

ao que se sguazinho lila (ta Qrd'e;mdo Ipitt1ng:a� . canto' da reda(i:ão; reAOva- casal ,Isolmiflo (Célia) Cór-
.

P
.

.,.'
"

oS rOIa, .' .

,

.lol18lnda Anaclleito (Regina) Brock 103 personall'dades ré-,:,e-Io.""� mos felicl'taço-'e's ao "Opa." 'rêa, para
.

o ano rotárIo pela Secretaria da Educ�- be, dlev.e,rã ser a!provelta
J,ose'ane, filha de Francis- '" LJ1V

-

ão O bem receber e o
.

f" I ente em u,

Anaen' Vicenti ram a C/omenda, ..Bruno. ' 81-82. Desej'amos uma, 6ti- -ç, .'
,- ,

-
-

, "pro ISSlona m� i

Sra. _Carim Enke Pietruia ,co .(0 gmar) Fagundes .

ma gestãõ...:
- carinho da �C?RE para das importantes empres

Rosana, filha de A4"qusto _ '* ..:.._ : oom
.

os participantes -e do ramo, em Jaraguá
(Anna)-Altini'

.

_

.J conwid'ados foram novarnen Sul,
:te o pon:t'o alto,.

: ....."...,. hole _. 18
.

- Vl9rta(iQr evgênlo GaschQ,
sm IJarag�if.lhO

· Joio Wel'ller
,Lanölr Oalp;az,
Nalmir" Bu_reUQ
Feli� JQrgl� Meyer
,R$inOldo Dlel

,Q_ 02 de 'UnH'
,Cristlne, filha dI Ralf (6&-
nifl.) M8irQuarctt

.

lidnson, .filho' <,ie

(Giffl�! Horn'blllrg
DIà 19 de lullt

S�. Osn'irJAeyer
, ·Dlego· Cl01'le., Branden-
b.urg

.

Peula Ribeliro
Redro Qphmldt
.MOfliQal ZUz "

p,urQ>La�g$
_:Lv, Kamohiem ,

Rosani Ihtilaeker

�'

Nossas tetioidações aos
riatal i'Clianitie�.

......... '*-
\ . Falecimentos '

o reg'istro também nes-

�e �bado da coml;lnicação Dia 07. jufhó .

aada,le.lm m,ensa�em ofiCl,al '

OeQc:ina Maci�1 ....SGhiieWe,
.à lesté jorJ')al Ipêlo Capitão 57' anos, nesta
�osé Bâhia, dando conta Oassiano de Campos, 4
,<;I:e seu desli,gamen10 da meses, GuaJ'1amirim
Ch$filal da 5a, Oeliegl8lCi-a
do 'S'erviço Milifar, 'oom se-

·
de em' Jaraguá do SÜI,. a
gradecendo as atenções
lQie qUie .foi alv9, durallteDS
onze anos que :pe'rmane
ceu na OSM�, Ao Bahi�" �ai"

go:ra em g02:l0 de sua me-:-
, :necidaJ riaserva _ remunelra
,

da, após 33 anos a seeJi
"

ço dó Exército Brasileiro,!
o nosso amplexo e· ã' cer-
teza dO'Olsver c.umprido.

Dia 10' de julhô
Erwin Rowedle'r, 77 anos,
n�sta • �"" .

Agnes Schwabet Qjrschna
bei, 82 anos, nesta
,Catarina -Hruschka, 76
aRaS, nesta

Dia 14 de Julf1ó ;; � No flagrante, a presença fPra6l"dêßCi8
do'UOM Clube

çr;.i
..
Ch Prochnow, 78 ·anos,

-: dó casal Décio (Orleide) Jaraguã do SÚI-CidàCte In-
J'8.ir.8Iguá-84. Mangar. qUe assumIu a ' dú8trial ..

.

...: \ ...

, -

li••le'••'R. ,I••E.I.I� ,�,

peeörltç6es para casal!1enltQ.S" -�0e
coraç�es para Igrejas _ Decórações

1 pata club'ea'- Afr8llljos para festas -
'!":'''lãlÍt� 'óh1ementals e BuquêsJ:8m G:e-

.

raI.· .

'. 1

.

FLORICULTURA IMPERIAL

. Rua: Relnoldo Rau, 828 - Jaraguá do
Sul·SC. -

Opções 'para· presen
te�? 1

,Lanznaster ter,n .. -; Em

qualque,r época" 'para
qualquer -comemo,ração:
presenteie bem. Você

, sa�,
Presenteie com Jóias e as mais finas sugestões

l'
,

da RELOJOARIA AVENIDA. •

M�rephal e

Gàltll!�I' .' ....

' II,R. I' t.• rVargas. -,'... Av.:Mal. Deedoro,.364
"'. ,Järaguã dö Sul - SC

------------------------------------��� .'

lReloloaria,Avénida
,-

-'mRNIZI! os BONS'MOMENTOS �� -

,F·ô·r-I-a�t�u
,

e,nglD �tcro MüI,

f'
., ,

'Uni casameh'to chic a-
conteee"á nest.e sába�o "

.
_

em' Jaraguá do Sul; unin- . �
dio as. tramUias. Mank:e 'e, �IIIIIIUII'''''''n:;...

-

Werninghaus, das sQQiledFl- .

. des ma,ssara.nçJubense Ie
jàraguaense. Convites fo
ram lexpedidos à famHiares

.;

éamigo$ para o .enlace de • '.

Roseli, filha dileta de Iri
n'e'u (AniS! LOl'1e') Mankie, 'Que
se tomará espos,ai de Ar
min, filho de Geraldo (Li-
lian) Werninghaus, em oe- Rodovia SC-301 - Kin 5

.

rimônia qu� ,terá lug.ar às Jaraguá do Sul-S;C.
19h3qmin do dia 18 (hoj'e),

) /

na� Igreja Evangélica Lute-
_ .

,

rana-Centro. Após a ceri
mônia, os convidados se-

_ r·
rão rieicepc,ionados nos' sa;-

.�"'-�-""...�-,,-""�,.1õe<S do .Clube Atlético I�B,aependli. '

,

.

No rigor deste inv€lrno,
vista-se bem e conforta:
v.elmen�e, Comp're ca!�
çados Ie' confecções n�
Cinderelé;,

. onde vocá,;
encon,tra as J')1elhor�
opçQies. _

·'COMPLEXO ttJRfSTICO
JARlTA:

Um passeio·.

inesquecfvel.
Kaffee Ha'us, Lanchone
te, Ponto Turfstico, .

,

Play-Ground e

amplo lestacionamento.

.

I

Cindere1a

Veste bem, A
certa,

Metalúrgica
-

SIOME �tda.
'.

..

- FUNDICAQ, - /

MAQUINAS E EQUIPAMENTos PARA: CONORETO
Prensas P/fab�, tubos de .concreto sem armação desde' 0,15 !"
0.60m - Fôrmas, anéis de' b�se, êmbolos e lâminas p/repOSI
ção em prensas de tubos de todas as marcas - Conjuntos vi
b.rat6rios pI fabr. de, ,tul>os dQ concreto desde 0,15 a .�,50m sim'
pIes e YRS-1500, PO!!. tipQs �.ppta/bolsQ' e mA',eho/;fêmea noS
padrões Standart, DNJjlR; DER etc. - Endelleitadoras de ,fer
ro - P.l'Elnsas de blocos _ P,re�sas de lajotas ;P/ pavim!l,I1t�Ç'ão - Guiqda'Stes tino n6rtico, 'fixo e m6vel - Talhas elétr
aas de tambor' pI, até 3 tons - MeSAS vlbr::I\Í6r�::I's - Fôrmas
p/ vigas e pré.moldados em geral _ Alimentadores de correi.

.. pI pren'sas' e vibradores _. Càrrinhos pI tubos e prê_-nioldadOS
_ Redutor.es ele velocidades _ Betoneiras reversíveis, base
lantes e portãteil!, '

I
. ;

.

.

Eletro-Vibradores '

.-

-Inser, Est, 250. 661 721. - odc· 83, 6,19 197/0001-79 - End. ,

o Telegr.: "VI'BRADORES"
"

.. Rua José 13tl,llz�r, 80 (pr(iJÇimo a M,. Wilhelm) - F�n:e (0473)
,

\.
72-10.71, 'I)

.

Caixa Postal 2U ..::.. 39,250 � JAR4GUA .DOJ3U;�cS.C. - Brasl

r,"
,;J,," _� _-.;;Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[BBREIß ·lnfORIITI10ProclallS' ·de Casalenlo
. EstSdo de' Santa Cátarina
prefeitura ·MUI.!iclpal de Jaraguá dO Sul

DECRETO NO 675/81
"Declara: de Utilidade Pública, pal'ia fins
de desapropr.iação amigável ou [udleíal,
imóvel quel especlflca" .

.

SIGOlF SCHONKE, Prefeito' Muniôipal die Jar8igu� ,

do Sul, em exercrolo, E�ado de Santa Catarina,
no uso die. suas atribuições I'egais e nos termos
do Art. ao do Decreto-lei N° 3.365, de 21 de ju-'
nho de 1941, .

DECRETA:
.

Art .. 10 _ Ficam declaradas de utilidadle pú
. blíca, nos termos. do Art. SO, ãUnea "I", do De
.cretó-lei nO 3,.365 de 21 .06.41., para efeito de de
sapropriação amigável a área· die lfierra e benfeito
ri'aJ ,úm, ,�diante desorttas, a serem utlllzadas

.

na

_abertura de uma estrada latera" a EstràJd!a Gar:ibal-
di: '

.:- ,I) _.:. Parte de um terreno, sito neste munter
pro, na Estrada Gariballdi, de propriedaide do Sr.
OSWALDO NIENOW com área de 320,00 rn2.

II) _ Uma pon:fle de madeira construída so
bre o Rio Garibaldi, na localldade de Garibaldi�die
proprledada do Sr. ARTHUR !KANEMBERG.

Art � 20_ As despesas ;decorrentes· d;este D'e
creto, correrão por conta de dotação pró�pria do
orçámento vigente.

An. 30 -- ��te Decreto !en:firará em vigor na
data de sua publicação, flevogadas as disposições
em contrári:(>.

.

.

.

Palácio da �refeitura Munici;pal. die Jaraguádo Sul, aos 1� dias do mês dei julho de 1981.
SIGOlF SCHONKE' :

-

.

,Prefeito Municipal, 'em e�ercfcio
,

O pfl�sent� D�creto foi regisfrado Ie· pubHcla
d?- ne�a DIretorra de Expedilente; Educação e_As
slstênmaL Sociar., -aos 13 dias do mês -de julho 'de
1981.

.

-

'

ASTRIT :K.. SCHMAUCH
Diretona

-Estàdo de Santa Càtarina
PreW'dura Municipal de J�uá dO Sul

DECRETO N° 678/81 ';

"Declara de Utilidade Públi'ca, pare fins

de desapropriàção am.igável. ou judi'Clial,
-

imóvel' ql!J,e especifica" .

,SIGOLF SCHONKE, r:'refeitoMunic,ilpal die Jaral�uá
do SUl" em rexercfcio, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições I'egais e nos :!Ier.mos
do Art: SO do Decreto-lei N° 3.365, de 21 de ju-
nho de 1941,

. ,

, DECRETA:.
Art. 10 - Fica decl-arado de Utilidade Públi

ca para fins die

desaprOprjaçã.
o, por via am�gá\fel

1ou judicial, o imóvel de propriedade do Sr. JO�O
SilVA COm a área de 1,8.825,00 m2, sem bentelto

rlas, s1tuado à 'Eslirada Jar::ágl,Já 84, na localidade '

de Garibaldi, matriculado no livro nO 2, �ob nO ..

7.127 do Caritórlo db R'eglstro de ImóveiS da ��
marca de J'araguá do Sul,' para fins de aproVielta-
mento da pedreira existente.
"' AM. 20 --:- As despesas decorrentes �o pre

sente Decreto, correrão por conte �e dotaç�9 ,pró-
pria: do orçamento vigente.,

.
.

Art. 30 - Este Decreto .entrará em vlg?r_na
data de sua pUblicação, re'llogadas as disposlçoes
lem contrário.

",..

lAu...
·

Müllérr Grubba, Ofldal do R8glstro. 'Ci
vil jdo 110 Relg1st1'9 Civit ido 110 'Dislrfllo da Comarcàl
de Jaraguá do S-"J" Estado de San" C�inti Bra"
_II.

-

'Faz saber qUe! compareceram em car!lk;rtOl,
eXiibindo os� exigidos pela lei, aJ fim_

.

de se habllftarem para casar:

Edifial 12.072 dei 08-07·1981 .'

ARNALDO GONÇALVES RICARDO FLORENTINO E
MARLI TERESINHA BARRETO

.

_Elle; brasileiro, ,!iúvo: operário, nlatural de Apiúna, -

neste.Estado, domlcütado e nesidente na Rua Car
tos Egg'errt, nesta cidade, filho die José.Gcoçalves .

Ricardo Florentino -e dei Maria Oden. ,

'.

Ela, brasileira, solteira, operárla, ",Sltural de Gene
ral Àondon-Tol:edo.Paraná, domioiliada e r:eSidente
na Rua Carlos Eggerti. nesta cidade, filhàJ de An
gelo José Barreto � de Milooa Eisa Griebelerr Bar
listO. /

E<fdaI12.073 de 10-07-1981
MARCOS ROG':RIO WODZINSKY E SAlETE MA
RIA NICOCElU '

Ele, brasileiro, sol�ei_ro, incllustriário, natural, de
Guararnirim, neste Estado, domiciliado :91 residente
na Rua Antonio Cafllos Ferreira, m�sta cidade, filho

.

de Ivo Wodzinsky Ie de Maria NHce WocIlzinsky.
Elia, brastleira, solteira, industriária, natural de Mas
saranduba, neste Estado domiciliada e residlen�e
n-a Rua Antonio Carlos Ferreira, nesta cidade, fi
lha der Otavio Nicocelli e de CeciJ.ia Cisz Nicooerlli.

COMUNIDADJ; CAT6U-·
.cA:' 1.) _, LA Festa de São
Seba�t:ião, reaüzeda de 1 °
a 12 da julho, transcol'ineu -

na .maler paz e harmonia,
com uma participação ma

-oi'ça em termos de comu

nidadle.' Foi a maior festa '

já realizada em número
die participação er rendi
mento. Foram vendidos
.eels m.iI churrascos, dois,
bois na brasa e mil- fran
gos, 'além de outros .co

rno jogos'e comida. Fo�
ram consumidas 444 cai
xas de cerveja lalém de-Iriefrig'&l18!ntes. No final des-:
ta semana será dívulgado
o balancete nas misses e

na próxima semana será
publioado nos jornais da
Cidade. 2) -,_ Padre Ele
mar está. recebendo agra
decimentos da comunida
de jaraguaense Ip,el'a sua

participação na Festa de
São Sebastião. EI,e via

jou no infcio \ da semaha
para o Paraná, a fim de
visilbar sua mãe e irmãos.
Voltará uma Viez mais '81

Jaraguá no inrcio de agos-
to, antes.ld:e retI!omar a

Roma. 3) _. A Comun,ida-
de São Francisco de As
sis, da ,rua Joinville, está

,

em fa$e f·inal '81 coloc!ação
da cõbertura de um belo

pavilhão -e'1ll alvenaria, de

26;5(11 por 12m. A comu

nidade se Iprepara, tam�

bém, para a próxima f,es

ta, quê acon1lecerá no

inrcío do m&s de outubro.

4) _ Já a Comunidade
São Jud� "radeu 'está

ampJii8indo, SUias dlepen
dências do pavilhão d:e'
�estas. A festa de São Ju
das será em' meados do
mê� de novembro. A' co":
munidlad'e também inicia
rá ainda neste mês as

fundações. da nova igre}a
São Judas tad;e,u.

SIGOLF SCHONiKE
.

IPnefeFto Municipal, em ·e�,rcrcio

O pflesente Decreto foi registrado Ie publlo8r
do nesta Diretoria de Expe(itlente, Educação e As

sistência Social, ae.s 1� dias do mês d9 julho de

1981,.
ASTRIT 'Er SCHMAUC!,
Diretol1a

EdJtla,J 12.074 de 1a-07-1981
VAlERIO GElSlEISHTER E :EU JORNIRA DE'
FREITAS ,

Ele, brasilleiro� solteiro, lavrador, naltural de Barra
Velha, .neste Estado, domjciliado 'er residente -em
Ilhai da Fig,ueira, n:este distrito, filho 'de Izidoro
Gelsle,ishter: 'ei de lucia Kuskoski Gelsleishiter. .

Ela, brasilell'!a, solteira, do lar, natural de, Barra
Velha, neste Estado, domiciliada e residen�e: em
Ilha dia Figueira, nieste -çf'istrilto, filha de- Eduárdo,
Manoe'! de Freitas �- de Jornira_Martins.

"Estado 'de santa, catarina' '..
Prefelitura 'Municipal de Jaraguá d� Sul

DECRETO 'ND 679/81

Suplemento Ie Anúla Dotações do Orç�m:en
to Vigente.

· SIGOlF SCHONKE, Prefeito Municilpal de Jar�uá
do Sul, em eiXercfcio, Estado de Santa Catarina,

no uso' e exercfcib de suas atribuições, com bas_e

na l.;êi Municipal nO 801:f!80 dei 04 de n.ovembro

d� 1980,
D E C R E TA':

Art. 10 -:::- Fica Aberto um créd1it? surple�,en
'bar no valor de crs 25.000.000,00 <Vinte Ie' CinCO

milhões de. cruzeiros), 'para refol'içQ. do programai
e Vi9!rba abaixo discriminadas, constantes do or

çamento vigente, a saber: -

,

ANEXO I � QUADRO A
-

0401 ,- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401 . 08421881 .001 ,_ Constru-,

çõ'es de prédios lescolar:es .. Cr$ 10.000.000,00
0401-: 08421881 .002 _ Am:pliação
e recuperação de unidades eS'90liat"
res Cr$ 15.000..000,00

�OTAl . . ..
Cr$ 25. 00ô. 000,00.

ANEXO ..- QUADRO A

0401 - DIVISÃO DF ED"UCACÁO
0401.08421881.001 � 4.1.1.0--
Obf18iS Ie instalações .... �. Cr$ 10.000.000,00.

0401.08421881.002 - 4.1.1.0 --'.
.

Obr,as"e' instalações.... •. Or$ 15.000.00.0,00

TOTAL ;... .... .... .... Cr$ 25.000:_p00,00 �

· Arm. 20 -- Para fazer face as despesas decor-

rentes do iär:tigo anteri,o�r; fica anulad!a p�rcialmen-
· te a seguinte datação do orçamento vlgeQte, a

saber:

Estaldo de Santa catarina
PrefelituralMunicipal de Jaraguá do Sul

DECRETO NO 676/81
"Declara de Utilidad'e Pública, pana fins.
?e .desapropriaçã� amigável ou judfociia!,
Imovel que especifica". .

SIGOlF SCHONKE, 'Prefeito MUnic:i'pal die Jar�!guá
do Sul, em exercrcio, Estado de Santa Catarina
no uso de suas atribuições I'egais e nos ifl&rmo�
do Art. ·60 do Decreto-lei N0 3.365, de 21 de ju-
nho de 1941" �

, DEC-RETA:
Art. �o _ Fica declarado 'de utilidade públi

ca,
. pa��. fins ?19 desapropri'8IÇão� por via amigáVlet'

ou JudtC,lal, o'ilmóvel. d'el propriedade dI() 'Sr. ANTO
NIO PEREIRA, com a área de 1.2SÖ,00 m2, edifi-

I
cado com uma casa de madle'i'ra com a área die'

, 56,00 m2, situadb à Rua 9 _ 25 de Julho matricu-

1lado no livro- 3-0.,. sob N° 29.452 do C�rtório 'do .

Roegistro die Imóveis da Comarca de Jaraguá do '

Sul, para fins de implantação do proJongamren�o
da Rua 120. _ Projetada.

AI'ltJ. 20 _ As die!spesas decorrentes do, rpre
senteDe'creto, correrão por cronta dte dotação pró�
pri'a do orç,amen�o vigente.

Art. 30 � Este Decreto entrará lern vigor na
daJta_ de sua publicação, fle�ogadàs as disposlições
em contrário. \'

,

Palácio da Prefeitura Municipal de J'araguá d!o
Sul, aos 13 dias do mês de julho de 1981.' ,

. -

SIGOlF SCHONiKE
Pnefeito Municipal, 'em exercício

O presente Decreto�fol registradQ Ie publicar
do nesta Diretoria de Expedilente, Educação e As
sistência Social, àos 13 dias do mê� de julho de
1981.

.

Edita112.075 de 14�07�981
NIVO KREIS E JANETE PETRI
Ele, brasileiro, solteiro, ,ope'rário, natural de Gua
ramirim, neste Estado, domiciliado 'e residente 'em
Ilha dia Figueira, neste distrito, 'filho de Raulino
K'reis e de Herta Krog'el1Çreis. '

Ela, brasileira, solteira,. operária, na'liural de Jafl8r
guá do Sul, domiciliada Ie residente· ,em 'Ilha da
Figueira, neste distrito, fUha de Bartolomeu Petri .,

,a' die.Reinilda Scllmitt Petr.i.

Sdltal 12.076 de 14-07-1981 "

,

LOUR'EN'CO DA SilVA E TANIA MÁRCIA PEREIRA
Ele, bflasileiro, solteiro, militar, natural de Itapema, '

neste Estado; domiciliado 'e residen'lie' na Rua Gas
par, nesta oidade, filho die lucas da Silva' e de
Maurina Josefa. '

Ela, bràsil.eira, solteifla, çfo lar, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Jaraguá-Esquer
do, ')leiste diistriilo, filha de Olavio Gonçalves Pe,.
reira e de Teresa Cardezo. da Silva Pene:ira. \

.aI12.077·de 14�07-1981
MARCOS VIEIRA DA ROSA E HELENA MARIA
ATANASIO DA COSTA .

Ele, bMasille'iro, soJtteiro, tome;iro, natural de' Jara
guá do Sul, domiciti'aid'o e residente em Pedras
Brancas, neste disflr.jto, filho de João Vileira da Ro"
sa 'e de Palmira Tecilla da Rosa.
Ela, brasileira, solteira, costureira, nlatural de Jara
guá do �ul, domiciliada ,e iresideinte na Rua -Rio'
Branco, neSIta cidade, filha de ·Sie.gfredo Atanasio
da Costa 'e de Dellina Ribeiro da CoSitra.

.

Edital 12.078 Ide 15-07-1981
.

EDOLIN MATHES E MARIA MARlENE-FREY
-Elie, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e r:esidente em" Jaraguá
Esqu:errdo, neste distri�o, filho de Adlolfo Mathes' e
de Frida Mathes. '

.

Ela; brasileira,. solt.eifla, o�perárla, natural de Ale
érln-Rlo Grande do Sul, domi,oiliaclla 'e residiente em
Jaraguá-Esquerdo, nieste distfliltO, filha dei Erig

. Frey e de Emma Ffley.

"

A HISTóRIA REGISTRA:
Dia 18 - Dia Mund.ial dos
vetteranos de Guerfla. Dia
19 - Dia da Caridade e

Dia do Fltllebol. Dia 20 -

ma da Amizade' e Dia do
,

_ 'Eng,enheiro Pan-Americia
no, Dia do Rev,endedor de
Prefróleo Ie Derivados. Dia
23 -- Dia do Guarda Ro-

dpviário. :
.

COMUNIDADE EVANG�
L1CA: Neste domingo, dia

19, cultos às 8h30min em

. Jaraguá do Sul (P) e Três
•

Rios do Norte (P); às 10h
19m João Pessoa (A) �,
às .19 horas em Janaguá
,!dlO Sul

.

(P) . Esta.rão de

planltão neStie final-d'e-s,e�
mana, o Pastor lohmann e

a estudantà de teologia
(Rio Negrinho). Lema pa
ra l'Ietlexão _ "Pela gJ'la
ça sois salvos, medi'an,te a

fé; '9 isto não v,em de vós,
é dom de Deus" (Efésios
2,8).

ANEXO I _ QUADR;O A

0601 _ DIVISÃO DE OBRAS
060.1.16915751.016 __ Paviménta-

çãÓ de .ruas .. �. . ... '.... Cr$ 25.000.000,00
ANEXO " ..- QUADRO A ,

0601 --- DIVISÃO DE .OBRAS
060.1.16915751.0,16 - 4.1.1.0. _

.

Obras Ie instala2ões . . .. .. Cr$ 25.000: 000,00
,.. Art. 30 - Este Decreto .en�flaJrá 'e'!l vlg�r_na
data �d\e sua publioação, revogadas as dlS:poslçoes
em contrário.

. ., '

, Palácio da Pref,eitui"a MumCllpal de Jara�uá
do Sul, àos·14 dias do mês de juiho de 1981.

SIGO,LF· SCHONKE
.

,Pnefeito Municipal, em e�ercfcio

{ O pflesente Decréto foi registrado leyubHca-
,lfo neSIta Direooria de J;:xpedilente, EdU'caç,�o e As

sistência Social, ISOS 14 dias do m.ês de J�lho de

1981.
. '

ASTRIT ,K.• SCHMAÚCH
Direto..

,
-

_ ASTFlIT rK.. SCHMAUCH
Diretor:a /

'

'Estado 'deI Santa catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá cio'Sul

DECRETO NO 677181
. - "Declara die Utilidade Pública, pal1a fins

de desapropriação ,amigável ou ,jucHoial,
imóvel que eSR\ecifica". -.

'

,SIGOLF SCHONI<E, Prefeito MunicilpaJ de! Ja�a'9uá
do Sul, 'em le:x:ercfcio, Estado' de Santa Catariná,
no uso de suas atribuições I'e!gais e n!?s �Ie'rmos
do Art. ao do Decreto-lei N° 3.365, de_21 de ju-
nho de 1941,

'

DECRETA:
Art. 10 _ Fica die'clarado de' Utflidade. Públi

ca; para fim� de desapropriação, pOj'1'vi'af amigável'
.

ou judioi�l; parte do imóvel, d�e propriedadle da
Sra. VIOLANDA PACHER EUSIO, 'com' a' área. de '

699,58 m2, sem 'benfeirorias, situado 'à 'Rua'48 '__;'

Onélia Horst, ;esquina com 'a! Rua. 61
. ..:....;: Exp.: 'An"

.

,tonio Càrlos Feflreira, matriculado no livro 2, 'sob
.. nO 5.831, do Cartório do Regi$tro idle Imóve.is da
Comarca d:e. Jaraguá do Sul, para fins de implanta-
ção de um :parque InfaJntll.

,.

.
Art. 20 _ As di9S'pesas decorrentes do pMe.-

sente Decreto,. correrão ppr conta die dotação pró-
pria do orçamento vJgen�_..

-

.

Art. 30 ,_ Estie 'Decreto entrará em vig"Or na

data de ;sua publicação, revogadas as dispOSições
em contrário.

P.al'ácio da· Prefeitul'laJ· Municipal, de Járaguá
do Sul., ,aos 13 dias Idlo' mês de julho de 1981. '

SIGOLF SCHONK!E
Prefeiito Municipal, em e�ercfcio

_

O pr1eiSen:te Decr�to foi regJstraçJo Ie publica-
Ido nesta. Diretoria de EXj5iedil9nte, Educação e As�

sistêncl'aJ 'SocIal, aos 13 dias do mês de julho de

s��8,1,�. y.,.:,
'.

,;(�<·:;f '; " '.

,;"".
,'i, ,t

".

.•

,.)' ".7,.•;"" ASTRIT K.. SCHMAUCH'
!", '1;'f '. ,g�,iE,\k Di�e'tonà" ,

_..
..

,;;i' \/.
---....._-

PROJETO JARAGUÁ: P
Projeto Jaraguá Iterá pros,.
seguimento -no perro,do dre

27 a 29 die julho, quando
o Prof,essor .Paulo dos

Reis, ex-diretor do CT SE
NAi de Jaraguá do Sul,
'àprsSent-ará

-

o
.

módulo
"Identificação de-Necessi-

,

:dadles de Desenvolvimento
"

'de Re'cursos Humanos. \

E para que Chegue ao conlWeidimenio de to
� mandei pajSSlar o presente Edillal, que set':á'
Pubncado peta imprenea e -.n C8r16rlo, onde será
'alxado�urante 15 cQas. AUREA MOLLER GRUBBA

Tabeliã Designada e O.ficial do Registro de

Pr*Stos. '

ORGANIZAÇÃO' CONTABIL�

A COMERCIAL S/C. LTDA.( - EDITAl-
IIULIICH $.I

'

Pelo presente edital (ia citação pedimos aos

�enhores àbaixo Jelacic;mados que compareçam
em nosso cartório para tnatarem de assuntos de

seus Inifieresses: DARCISIO JOS': 'SCHOEPPING
_ JAIME GADOTTI ...... Rua: João Piçolll, 65 -:

N'ESTA'- ELMO BUBLITZ - Rua: Ilha da Figuei
ra - NESTA.- GERS9N MARQUETTI - Av.

Mal. Deodoro, Galieria Dom Francisco 1,0j!a 07 _

NESTA - NELSON HINTZ --Rua: Jorge Cremie-

wicz. 1040 - NESTA _ ROlF JUNG - Estrada

lateral Madeiras Hermann ..;.:_ CORUPÁ.
,

Supermotor
Eugênio Victor Schmöcter

Ecõnomista e Contador - CRC-SC .1605

Téc. Conto Anlanlo José Gonçalves
-

CRC-SC n.o 7.786 FA'ÇAUMA
ASSINATURA

DO

Correio do Povo

/ '
-

Téc. ConL Yvonne A. S. Gonçalves
eRC-SC n.o 7.638

Contabilidade _ Recursos Fiscais e Admi
nistrativos _ Serviços de Marcas e. Patentes -

legislação Trabalhista, e Previdência Social _
& Serviços Aéreos VARIG.

.

.'
.

.....

.

IDesde! :1.�.44 ...� ·s�r:yjço.;·�.;
...

·'dO ·.p.... rog,te�s?. �e
....J.,.a.ta.·.• ·.�..

Ilá

....".
'

..

� ..

TdO Sul, � Av•.Mal� D,�dol!� paf FQn�ec�" ;��O;""';"j;� •...

elefone 72-0091. ,. .

, li' '.

"

••'��,iJ�; ;",,;, "ii

� �

:-. _ "ii:., -

')_ ' •. ;1 �': ,'<i!i ,�;�, /:i�.r::""'. ;ft
.,

- Cr$ SOO,OO._.

.:,.; "cLigile -.p,_ 72-0091
•

i:ß" 'i" e.�{;' boa leitural ...
�.<.,-

. , ',<

... ,P�� .,-r:
,,'.::it'. -
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[(I) a ii ij (I) .It) i.ltII]
.

fundado em 10 de maio de 1818
OGCMf H.o 84.438;681/0001-34

.. Eugênio Victor SJ:hm"ckel
"

,

CeI''''""
'f16vlo J086 BrugmlQO, Yvonne Alice Sch*k;JGonoalves,Jaime Blank, Prof. Pauto Morettl. 'SJ1velra- JOntor, Rudolf Hirsch-
feld. JoIé

. .ÇaalhO PlnIIO, Dr. .

. AIberIit Barboee•.
'. .

-

R"" AdmInIIIraOlo ."'PUbllcldade:, .
.

Av. Mal. Deod. da foneeoa, 130 • fone (0473) 72-0091 - C.P. 18
89250 - Jaraaull db Sul _- SC.'

.

CompMl9lo; . .........., • CInIuIaoIo: .:

'So.cledade Gr6flca-Avenlda- Ltdà. .. Jaraguê .do Sut -. SC.
A.lnatura anual: Ja.I'8CÍuê' do 8ul e regllo Cr$ 800,00

\ AaaltaâtUra Semestral .

• • • .. • . .. . .. . . . • . .. Cr$ 450 00
O .

.

'

utraa cidades ;
-

Cr$ 1.000,00
,ExempJar lIiIfIIio

'. Cr$ 15,00
. Ndll!8ro ati'allado • � " .. .. .. .. • .. .. • Cr$ �

. 20,00
. 'Elle )oniaI Il10,'' retpCmIIblllza por arUgoe "'11ItNIfta • nem'
� ortglnale.

.

.

-

..

_-....
.

Terraplenagern
.

Vargas'
.

_

-- de 11-.omlng08 Varg..-'
SERViÇOS COM RETROESCAVADEIRAS'

E TRATORES DE ESTEIRAS
-E-

Tubos Santa' ,Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAI.
. Rua Jolnvllle. 1018 - FQne: 72-1101

JARAGOA-DO SUL -:� S-anta Catarina

CARRQOAIIIAS HC

Hornburg
Carrocarias

Indústria.· de
Blindadas rLtda,

CARRoÇARIAS
BUNDADAIE
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -'
ESQUADRIAS I!'
"MOVEIS.

I Av. Mal. Deodoro, 1.478 Telefone: 72-0144
JARAGUA DO SUL - S.C.

Jardim 'São' Luiz_
-

em fase final de �xecuÇão Aguardem palra breve
'

lotes � toda �, infra-estrutura, cOmP1etã:

. Empreendimellos Imo·biliários
" Marc-aHo. Lida. \

.

Av. Mal. Deodoro, 1.179 -'fone: 72-01e8
JARAGUA DO SUL - SC '

/'
..

Construtora Seria Ltd.-
. .

CONSTRuÇAO CM� ENGENHARIA I!
.

COM.RCIO DE MATERIAL
DE CONSTRuÇAO.

I'

Rua João Plco1ll, 94 - Edlf. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214 ..

/
.

,JARAGUA DO SUL -

.

STA. CATARINÀ
-

{,

V,iação" Canarinho.
'TRANSPORTE, URBANO,

INTERURBANO,
,

EXCURSOIS.
,
A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo

comoção,'
.
colocando à dl8poslç"lo modemrsal

rrI()8 Onlbus, com pessoal especializado.' p_ossl
blll�ndo_ uma viagem tranqüila. rápida e segura.

'. Programe .be,ml Programe CANARINHO -- o
transporte' carrnhoso.
JARAGUA DO SUL -' SANTA CATARINA

.
'

. I;M.OBILIÁRiA
SANTA MARIAttda;.

', ..

COmprá - Venda e Adm1DlBtrlçlC? de Imóv�l.

" .

Rua Dr. Waldemlro M��, 42 - Fone 72.1342 e

12�1H);1 ..

. Sul -(,S.C;:

Durante a entr:evista co·

,letiva à impl'1ensa, semana

.paSsad1a, os arrolados 'em

inquérito policial. sob sus
. peição de furtO. de manti
mentos (carne) do refeitó

-

rio da We:g, 'o advogado
dos indiciados, Dr"

-

Nery .

Campos, afirmou na opor
tunidade que os cullpados
(denunciantes) serão. res
ponsabilizados civil e cri

m.inalmente: "Nós. abrire
mos 'processo contra quem
de dilieito, :para esclarecer
e salvaguardar 81 honra'
maculada dos lenvolvidos
inooentemente no caso""
Ivo Baehr, Wilmar Mar

carini e Alzira FOdi, os

principais lenvolvidos, atu
almE':lnte, não mais d�sem-

·

penham funções profissio
nais na Weg, donde sái

" ram .por livre e expontâneâ
_vontadé, . conforme decla
rações à imprensa, -com a

empresa 'pagando· religio�
samen1Je todos os di"eitos .

Quantô aO ve"eador IvO
Baehr, em' 3 de agosto

'"' reassume a sua ca:deira: no
Lle!gislativo jaraguaeMe (li'
cenciou-se logo- após o

"estouro" do caso) e, agó
ra com maior temo9, con

forme declarou, diz que.
Uma �tica popula_r com óculos a pneços � vai oon.correr a Vlelreança

I
no próximo ano, come can-

_
. r1ed�zidos. Qualidade ga�antida� . ,didato à .reelei,ção". Já

�-�,_."
"'. <ilestQu,-:'faZ!e�do' 'ä'minha',Rua Dr;,"YlaJI81�'l1Jif10 "M�YI:��.en, 3,8 :. i'

...•. cáITiPánhá:u.e";e."im0.�nbveh;J:jr.o';if�. i;, :�pert9·;d'o';�O'S:P:i1tàl"�[6:,J�.S�).{.: .:,., ,< J' :5 die "82 vamos :tirarr a: prevá;:
���J"'::-"""'�����..1;,;,""�"""i".,..";;.'"-.��'�"'.;;:;.:'"2!J \lo� nove,'.',- fina:Úzo!1� ,}"

:;. ��;;;�__........ �_"'""'""__;,.;......,..;,;�-1..'"
.. �� 3

'f;.

,

Pl)esidl6ntes die Sindica
tos de Trabalhadores. Ru

+rals Ie Hderes pecuaristas
· dosr'18 rnunlclplos d,a Re

gião Administrativa do Es-
. crltörlo Regional da Aca
resc die Jaraguá do Sul,
estarão reunídos nos dlas .

. 28 em Pomerodee 29 em

Jolnvltle, com as indús�rias
,

lacticinistas. da negião, se-

� ,gundo
.

o SuperviSor 'Re
gional da Acaresc,.·_ vol-
talre Mesquita César"

,
.

Leite: eDcoalro em

Pomelade e JoiDYllle"Weg aSSUmIU controle
. acionário da 'Ecemic
A Eletromotores W�, de Ja-rncrnofási�Os com' capeclraguá do Sul,. colocando em dade iniciai de 5 a 1.500

prática o seu, plano de expan- KVA e' auto-tranetcrmade
são- para o_biênio 81/82, vi- res laté 750 KVA.
sando, iöcluslve, diversificar Atualme'nte' _ '8 WEG/
sua I'inha de fabrloatdos oara ECEMIC VIefll funcionando
melho� aténd�r as necesstdades no- Bairro do Sait\.) em

.

'do mercado, cons.umldor, acaba BlumeO'au, mas até o' final
de assumir .0 controle aCioná-ldeste ano terá nova fát'ri;
r.io ,da empresa Ecemic·lndús ca na looalidade de' ltou
tria de Transformadores Ltdal, pava C�nt"aI,' com área de
sediada em Blumenau. .

.

4 mil m2. ,A superinten-
Desta forma criou-se a dência desta nova empre- _

WEG/ECEMIC TRANSFOR- sa Weg ficará com o sr.
.'

MAOORES S.A, a mais Armin Henrique Luetf, ten- A finalidade é a
..
ela

nova ernpress do Gru:po'jdO como diretores de ope- "bor�ção' de- um .proqrama
WEG, q':Jie prod�uzi�á trans- ração os srs, Moa�yr Luiz

.

de. tralbaJh�,
.

co":, vistas a
formadores trttäelcos e Bogo e Umar Schmitz. _

.'

um maior incentivo e 'me-

Ihores eondtções.'aos pro
dutores 'de leite, na�busca
de esttmutos que nenhu
ma lndústríä vem dandO,·
para que haja aumento na

produção. Os 18 municí
'pios serão divjdidos em

· dois grupos .de t"ã:balho,
· buscando uma forma de

beneficiar, 'o ag,riculor �

E.m solenidade realiza-' G"
.

T t" d R' animá-lo. a investir mais
lovanm ren Im, e 10

no setor, hOJ'e um
'

tanto'da na Se,crétaria
..

da Edu- dos Gedros e Nedi Tierezi-
oação, foi !efetuada a en- nha locateUi, :aluna do 1.0

.

deoadente 'Pelo baixo pre-

trega dos cheques aos' grau da Escola Básica ço pago .por um trabalho

Nencedol'ies do concurso Benjamin Carvalho de Oli- muito e?<igido e sacrifica
"Maratona Clvica82", l'1ea- v.eira" dia cidade de Ipu-·

do.

lizado pela CÇ>o,rdenação mirim. As duas ,a'unas l'1e
Estadual diê< MOl'lal e Cryi- presentarão Santá Catari-

na no 'Concurso nacional,
ca. em Brasflia, lern março de

-A letapa, cujos. venoedo- 1982. Os cheques entr:e�

res foram premiados no gUies, tinham valor de Cr$
/

dia 6, contou com a par-' 15 e Cr$ 10 mil, respecti- Fonte- do 16.0 Distrito
ticipação de 80 alunos de vamenre. /, Rodoviário Federal infor-
1.0 e 2.0 graus, realizando. ma que for acionado no

'provas, iem caráter elimi-. o Vale do Itapoçu,
-

ou �nlcio do mês o sistema de
natório, á 'nIVle'l municipal mais 'especificamente a iluminação do tl'1evo' de
e estadual, versando so-

.

ál'iea de abrangência da acesso a' cidad:e de Bar
bne "Slmbolos Nacionais" 19a. UCRE fez-se repre- ra Vielha

. com a BR-'101,
e "A realidade sócio-ê:úl- sentl8Jr nesta Maratoná CI- ll"evo esse que também
tur:al brasileira". vica., Participaram as pro- reoebeu· benfeitorias de'
A "ealização da pro- lessoras Maria de lourdes pavimentação com lajotas,

moçã'o, qUie tem âmbito Tnentini e Vanete' Ste'il Car- numa á"ea ap"oximada de
(lacional e � realizada bi& valho e os alunos:. 'Mar- 3' mil metros quad,rados,
nalmente.. tem como opj.e- . g:arida Bem e Eliane! Ma- O acionamente da nova
tivo prinCfpal, inoe'ntivar e ri'on Feiler, die Jaraguá do iluminação se deu cQm a

p"emi,ar a lestima, o co- Sul; Daniele Anna Staats' p"esenQa do Chefe do Dis
nhecimento ,e a prática da ,e Gerson Patrlcio 'silVle'ire, trito, Eng'enhe'iro Ayezo
Educação Moral e Cívica -por Guaramirrm; Ivo Walz Campos, o Subchefe dó
entre' os estudantes brasi- 'e IIzimirz Kanzller, por Distrito, Englenheiro. Mi-
I,eiros.

/

Schroeder; Janete de· guel Wolk e do residentE"
Em. Santa Catarina, Vlen- A9uil8Jr e Gian,e, B-ugmann, de JO'inville,· Engenheiro·

oeram a etapa estadual,.as por Corupá, e' Isolete Gio� 'Lourival Torr:ei'ls Malschitz
alunas Mirma Ittner, do 2.0 . vanella e Bernardeife Uber, ky', Na o'portunidadle os
grau dia Colégio Estadual por Massaranduba. visitantes foram reoepoio-'

nados pelo prefeito Ma
noel Plácido dl& Fl'ieitas e

_--------------------' membros do Pgçtle1r legis-
lativo Municipal._.

Vale d.O Itapocu presente
I'

'

à � Maratona Cívica

Acio.ada ilamiDação
DO trevo

/

de Barra
Velha/BR-l-O 1 -

Rua Feljpe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 -

JarÇlguá do Sul-SC.

Tatà CODcorrer' a

reeleição.

_

'araguã Ltda.
-

Funilaria
Calhas para toclas as fin�lIdades. Faça;.nos

uma visita. Estamos em condlç6es de atendê-los
eficienteme�

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

1980
1980
1979
1979

.1979
.1980
':1979
1980
1978
1978
191i
1977

dti�a
'

do' Trâbalhador
..

(Optik-laden der Arbeiter)

Bafio áe ItapOcu,
... HA 30 ANOS

_ A filha de StaUn, Svetlana, casava-se ·no di
de julho; em Moscou, com celebrações tão tau

<sas que superaram ras dos casamentos do Rei
. rouk, do Egito, e do Xá da pérsia, custa��o m

de- meio milhão de: dólares, segundo nctlclava
. "Sundi@IY Express". O vestido da noiva,

_

r-ecama

.

de ljJrata, com ped:ras preciosas multicor,es e v

do .estítc caucasiano, custou 100.00.0 libras.

i'Euro'peo" �'semanário romano - dizia que
/fi!ha dê Stalin, "de'Pois de seu divórcio do
orimeiro esposo, filho do Manechal . fimoshen
voltou a casar-se" .

-

_ O sr. 'Rodolfo Paulo Pereira, que por oito an

servlra na Agência local do Banco Inco, acaba
'de' ser promovldo a gerente da filial do ..estabeIe

. mente bancärlo=em São Francisco do Sul. Pa

_,
c cargo �,e gerente em Jarag�á, era ?!e�ignado
sr. Oswaldo Heusi, da AgênCia doe Videira e q

já assumira o seu novo posto, ,,!esta cidade. -

� O Vioe"Presldente da Repub.!lca, sr. Oafé
Ih0 d;iscursando em Urussanga, declarou ser Ia
timãvel que a população de zona tão rica

acbasse em tão n�gra, miséria. Adiantou que
'Pensamento ido governo federal dar a maior a

sistência possível ao op,etariado, bendo-,he O rr
. sidente Get�lio Varglss recomendado· ampla sin

. c�ncia sob"e as reivindicações: dos trabalhado
das minas de carvão.. .

_ O Ministrõ do T-rabalho 'estava ultimando, r

pidàmente, os estudos feitos sobre º novo salári
mrnimo para o pars, que �ril8! de Cr$ 1.200 cr

zeiros para o ·Rio e São Pauto. Estavam send
'ieitas' atgumas revisões parà os demais EstadO

... HÁ 25 ANOS
-::- Afim de tomar

.. parte nos festejo� que S9 rea

lavam no dia 22 de julho, em I'!om�nagem ao C!

lona Ie pelo 80.0 AniVle,rsário dl8J Funrlação de J

raguá, chegava às-. 10 horas o Gov:ern�dor .Jor
<.. Lacelid:a, acompanhado de.diversos Secr.e�ár;?s
Estado necebidos no Centro Agropecuá.rlo Jeã

Cleo:ph�S", hoje o Parque Agro Pecuârlo :'Mim
tro João Cleoph'as", que há müitos anos não v

mais o bri'hO' de uma !exposição. Qalorosas boa�
vindas eram daqias ao gOViernante e c-omitiv

agU'a:rd�dà na Barra do Rio.�rro, em �frente a

pOsto Weege. .

_ Estava em fase fil,al a lCI:emol,içãO da velha M

triz, "já tendo sido �lesmanchada a cúpula
.

d

torre". Centenas de' homens e Sienhoras aGomam
-ao apelo do Padre Vigário, a�x.mando es trabalh ,

sendo que num diia cerca de 60 serthoras da no

sa sociedade aH trabalhavam na iimpesa de tij
los. A nota acresoentawa: "BeHssimo ex<emplo d

fé .l'1e-l,igiosa da nossa po'PulaçãO". .

.- Um jovem. mecânico, . de 23 �nos d_e Id�d

1
sendo despedido da I9l1l'pre'sa Varig" .. premedito

, uma vingança dias mais terfrv�is. No momento e

:, que atenisava um avião mterco.nti",en�ai, o ex<

funcionálíio subiu a um aparelho d,e tremamento
num vôo vertical pnecipitou-s:_e' sobre'" o grande
'aparelho" Felizmente errou o al�, indo. espatifa
se contra um'hangar.
_ O TRE marcava a data de 5 1ie agosto, para a

realzação de elleiçõ�s suplement!1res para vice

gov.ernador. O sr. Heriberto Hül�e,' c��didato ,

.8;

esse cargo p�la Frente Democrática, Ja exCUrSIO"

nava para os muntcrpios onde d�riam ser reno-

vad8JS as 12 urnas.
.

... HA 10 ANOS .

_ O diia 25 de julho cara num domingo e o Go ...

Vlernador Cotombo Machado Salles era 3audadCf
pélo povo de Jaraguâ do SUl,. quando da passa·
glem da data magna. O seu companecimento era

assinalado- pela realização da 13a. EXIJA ._ Ex·

posição Indlustrial de Jaraguá do Sul e transcurso
do 95.0 ano da Fundação' do- Municrpio,
___ O Prefeito Hans Gerhard M8iyer enviava a sua

mensagem congratulatória com � visita governa
mental, dÍE!$ejando a todos uma lpermanência fe·

liz em nosso melo.
'.

.

...,.... Sigolf Schünke, Presidente da Câmara Munici
pal -die Jaraguá do Sul (atual Vi,oe-Pl'1efeito no exer

cício do 'oargo de Pnefei10 por 1.20 dia�) elTI seu

nome e no dos Vleneadores. Haroldo Ristow, Bruno
Henn, �idelis Hruschka, Affonso Franzner, Eu,gê'
nio StIlebe, Mário'.Marlnl)o Rubini, Albino We,�r
meister José Carlos Neves e Belarmino GarCia,

, éumpri�entava.o Povo de Ja"aguá do Sul, pela
passagle�1dO 95.0 ano éIe fundação Ué mui espe"
cialmen1ie pela vlslta.honrosa de S. Excia. O Go

vernador COlombo Machado Salles e, Dignlssim.a
Comitiva, de cujas· importantes p:ersonaljaàde$ ?

_ Municfplo multo eepera' éle 'providências capares
de leva" a nossa coml,lnldláde'aos el,evados- rum.o�
que lhe estio rêS8rvadOs no concerto dos Muni

cípios die Santa catarina e de propugnar Ror um

Estado .mais Coeao e próspero" •
"

.

_ A pecuária evoluia com uma nova e�trutura �a
pe'cllária jaraguaense. Para cons"atar a evoluçao
o ;Eng. Dejalr NrteIra Cfa ACARESC convidava.�
dr. Crcero Ferreira, gerente do Banco do Br?-sll,

.

o dr. G'ert Baumer IS Hildebrando Barros, funciO
nários ido BB, 'He11lz Barg, gerente do Banco do
Estado de Santa Catarina, \e o sr. Eugênio Victor
Schmöckel, Vica-PrefeHo, os quais visitaram as

'p rOQriedades Glos .81"8. Waldemar'Schwartz e, (\r
noldo Grützmacher, .constatando os avanços na

pe'cuária� especiàlmente no que con�er.ne ao gado
leiteiro.

.

J

la_8drial, BI_lidlSr Jlr.agul li.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1 x2 Mathedi. � csnto do

Rio ,2x1 Posto' Mosel.r. A"lá
·@enas urna vaga a ríecl

dtr, ,baja.:visla, :':'Gnetllß); e'
Mathedi na -c-, Santo
,AntOnio C$' dallita�..,rtal")$"
e Rio Cerro' PIá; Oh'av.ê .A,
já estarem:' ,-class�fieadas.

ÍII_.........illltíllÍIIIIII.�.. ...__IIIIiIIÍIII_
Jogam amanh.&·-·A��n,(la

-

x sertanelo,' RiO' 'Cerro, x

O· S'· .�' ! ':,.. :'-:' JUVi$ntucl1e;, "Ha � Nova"i,' X
, .ewiçQ -de ESPo.f,t,e,_S prlmeiro."turn,O-"dO ,.t:'am.""'''''"'. •

.

,
,'f K"" Fluminén�j

,

Caxias cx,San·
do SesLd.e Jar.ag'uá..�Q Sul, nato die JÚr:lipr deL�9�1, da to Antônio, Math'edi',x Pôs
realiz�,ne$� � sábado-",.:a LJF. Q' Juve�ntu� .q�e, en- to MOSer e Oan10 �do Rio
Prova. Rú$ticlil, ::eni come· cerrau s-u"', pa ..... ·IC·I'PJ:l."" .;;....

.

-

• --
.., I � -yQV X Gneipet'. ',"'" ,

,moraç�o.<aos 3pnanps �o . neSSe turne, 'lid$rª,:--cpl'lil: 5 ' : -'*' '

.

Sesi; no Brasil·.·rA largada pontos, seguido pelo S,e-- O' C,àm�onato Citadh:l,O
acontecerá .

� dlet'roÍlte 'a leto te Baependi 'com 4, Adulto '(Je Futebol d�, Sa
Pre1eitul1ai Municipalí: 1. às Aoarar 2 e A1rWeg ,1, P.C>FItQ. Ião eonhecee: ' também
20 horas, com es cçllJ�e" NeSite sábado �,:tard,e, 'Jo seus finalistas, ,ap6's as ro

lidores' rumando ,até ,-, Ia Estádio Municipal. ','Joao-,'
A ê

'
. . dadas acontectdas' na 'se-

g ncia, local da chegada. BU,tschardt"., em Guara,mi· M
.

I
A

•
' mana passada�' arl�

'pr.c::mlaçã�, oGol\rerá "no r:im, jogam" Ba�Wr,_ldi -;x 3x3 Jarita" Mirtes 2x1' Mar-
própriO;, Sesli: 'Inscrições Acaraf e Sß'leto *�Arwe!§· catto, Emrmendo&rfer,. ·4x5 \

poderão ser feitas até ,mo-· O Oampeonato Varzea.. Cyrus (dia 07) e, Breit·
mentos �n�és da: largáda, no, lem ,dlesenvolvim·ento, haupt 2>(1 'Urbano., Mafisol
no próprio local. \

teve sua p�t'lú.ijJma �c;lada tx4 RiO Molha, .Mirtes·2x4
. , � '" *� v �.

; diesenvOlvicfá dOl'!l'ingq p-as Ar'Weg e Marcatto Ox2·,Ja-
, Goleada. der. �ate�9flidii sado./Os res.u,lItado�·� rita (dila 10): -'Classifloa·
,'sobne à' Arweg; ·4,a O. e os seguln!1l�s: Aliança OxO ram-se: J1arlta 16 'Pomos,
emlpate a dc>i�:,go's e,n�re Ria Ce.rro. JjJv�l1tud!91ßrl�2 AABB 15,-A-rweg'13 eBne'i
Juventus e Sefet,o, foram Sertane10, Caxias WxO Vi"� thaupt'12' pon�O'S. ' Ontem
os re�ulfados· da

'

quarta 'la Nova SantojAntônio à notte no"Artur Müllêr'\
·e penúltima " ·radadà do 4x1 Fr.u�ine.nse, Gn:e'ipel p�las tinais,' jo_garam· Brei·

tliaupt J.(�AAB8; . Ar.-weg x

Jarita; no d,ia 21,: no mes

mo loca., a: segunda roda

da, pelo s,iste,in�;,dil'igido,
estabelecido' em -_reunião
ent�e dttig:entes.-dla': -liga- e
dos Clubes.:' "

",
...

� {.J'.' .".';:,./ .� (l".... '. _
,

.

.

-

Oooperativa Agi"fcola Mfst�' ítájâra' Ltdâ. ": �,

. ;.A$Se"'B�À 'GE�AL �ftM.iRDINARiA
.

"'
�" "" ;'j�DLT;\b�P� CON������ '�:: ,.� :< -;:.

, ',' Dê aooPdo C&illlh (har1J3 26 do,,;,�stJ�tut9,So�iaC'
'dll:Cooperativa, consocc os .Srs. AliSQciados �-eim

"

;pléno ��zô�, d,e s��s di'f.eitos, �ara .A$_�mt)I�i� ß,���'
, ral i:xtraor'tlmérla, a .ser realizada no dlia' 10 de

âgosto de 1981,"no<$a1>áo São João, 'sito·á,Estrada:,,,
a hapocuzinho, no,rmDl1icrpio de Jaràguá' do' Sul, -.�
'S�'C., em 'pri�ira, aonwocação,llcCl)m 'o. IJri'roimOJ.de.,
Zfl3' (dois me'r�ös)· d��,.s�us '8ss00iEtd��; �s 8tJi1·�'m� :,.:
segunda convoçaçao, .com.é mrnimo.,.(IiSi metad�k.
mais um de. �eus associados, äs ..9.h. ,!:tlll, t�i:ceirá

'.

e última convôcaçãocom a presença de no'mfn'j:
mo 10-(dez) die 'seuS"associados às 10h, na qúall
havendo número Legal será discutida a seguinte

.

l ORDEM DO DIA ,>I ",
.

"

1 - �eajl:!sJie no preço do arroz' em cae..ca.;dep9f: ,'i
sltado na Cooperativa !pelos assGciac4QSi, ;:em.,',
'�981. - ._ " -,,; 'Oi' �, �,',J

2 - Aumen�8i'" o percentúal de capitalização c'ar
culaidlo 'sobr:e o valo,r d'a. produção ,entre:gué..

-

,3 - Autorizar"a -aquisição 'ednstalação de ínáqúi·..-"
nas e equi'Pamenttos para secagem 'eI' seleção_,
dei arroz. .

-'. _',�, .','",

4 .-. Autorizar fln8inciamento de cotas par:tés, (Ou, i

.

,

. outro para pagamento dos bens acima, bem
como autori�ar a dar em garantia os ,bens da
Cooperativa. '

_

...,

5 - AUtori�8ir, financiamento para aquisição' de
adubos'9i herbicidas. '

.

'6 -r Autoriz.ar a filiação e ,subsG:lr:i,ção de-;��pita,
na centr.al de, Ho,rtlfrutigrangeiros de Joinvi�·
l·eI S:A.

7 - AssunJtos G'erais.
'

Par'a efeito de_cáleul().,de quorum a Coope-
Irativ8I é composta, por' 195 aSsociados,.'/ ,

Jaraguá do Sul, 14 de julho de·1981.

'ERMINIO MOREn'I
, \.,., ,;

PRESIDENTE

"
ESTADO, DE SANTA ,CATARI_N� í'

, ,,; ,',

_ PREEI;JTURA MUNICIPA DE JARÀGUA"'OO,SUL '

,

_�; ,,' '" '., '.IE,;�'R :1:' T Ci' "", 68Q/!""):"'� .: ,�,
I ": "Q�a .'lltlfldacflé ;l?,úbHca, 'para nristde ..

'- .desapropriação�amigãvel ou judicia,l, o i,i1iIó", ..

, vel que espeCifica"./ .

'
"

.. '"
, ,

. :.: ..SJGq�� �ÇHONK���� �"nf;C?"ái,��'"
� ;..:��uá d()J�ut, �m,.��erc1c�, E�_'�

, �,cawrrna, no. uso de suas atribui-'
- ...

�',;..
, �

�

>.

.

,.�".I .' � ...... , .... � .. , ...:".. ','

';' ,,��,-�":t�":-2rde�����:;: ..
'

.':'" 19�1:" .r=:». ,'" ;�<): :
'

. :,:' ,

, , o- E'C R E TA:, ,,', '. -«Ó: -

�

.: Art: Jö,' ._� �F:ic( declarado de'�4tílid�d�"p6-,�'
" .blic!l para f�n,�/:Je d�<��propri�aç�o:_ porY� ,ároig,?� ,

.

,.,vel Ç>_u_'1l:'diçIOl, o.,i"!�y�el de !prop'rI:�age dle#WAL_:- .

TER.AQAQ WIE.��, ,RAIN�B ALFRE.Dq WI�L.E
.

CLAR� WI.ELE TRIN�S E. LUIZA-WIEL.E REIN-'�E;,_;'
com ª �re�.Çle 57.9,(58, mz, sém benf�itori,a�, 'sit!JB;-:
�o, à,Rua Sf? -, E'i$c,al Verdi frª[lciscQ, !,..,!m�iJ,_mª:_
ilIriculado no livro nlO 3·0, sob nlO 33.052 do Caro

tório dlo Rt�istro de, Imóveis da Comarca de' Ja"

"ragl)á' J4ö, 'S,ul" p,ar�f fLns d.e, i!llPl�9i�ç,iC? '. �9:�rp.;;,
_I.c?ng�,rnento �� R,��.1Q1 -_Mar.inª��r.Yt�oso.J�9,a.�",

" .�O" com � �l!� 56 Fiscal Verdi Francisco Lenzí.
C'Ó' "� Art � �:":-:- Alú1espesas deco.rr�ntes do ,pJ1e,., �
se:nt� Deçr�tQ, �orrer,�o por cQntá de�dbfàção 'pró- '

pria Qo. orçam�ntq. v)genté;", : ,.,
�

..

-

;

J ,Art,_ 3C?,� 'E��� Decl'1�to,,�ntrar&. em Ylgor,n��.
data de"spª .. pu�IiCIi,çAo, revog-aifás as-di!?�ósi,Ç.Ões'

.

lem conltirârio. '.'"
� , - ,{ . CI,

PALÁCIO DA PREFEITlJRA MUNICIPAL- DE

JAR:_AGUA.,DO SUL, aos 14 dias do mês' de julho
die 1981,.'

'

SIGOLF SCHON:KE
,

" . Pnefeito MUr:licipal, em exercrcio
'-

. ,.. O presente Decreto fo; négístrado e publica- ,

, do nesta Dhietoria de EX'pedienllé, Sdücação'e As,"
,

sistência Socief, aQs 14 diaS do mês' de julho de,

1981.,
"

ASTRIT K. SêÂMAUéH
" - , "

'

.

Diretorá':'
- -�

"

•

ESTADO DE- SANTA CATARINA
,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
... __ .... v.,!' .

"

, ; .., ." DECRETO NO 6711181
,

..
'

. �

...
" ,,,' ,uAbl'1e Crédito EspeoiâP' ..

,

l- -' SIGOLF SCHONKE, PreWto MuniciRal de
Jaraguá do-Sul,� de SanfaJ Câtarina,

"

," ,'no (uso e ex.Cicio ,de SuaIS 6ibuiçijes,
n, � t. com base nê LM Municipal NO'«I3/81 de
:

.�;"" 30de'março de 1981;
l

'" �.';.' "" ::,.: : '*' ;:/ ·-;t·.. �

�
.

, No sábado' 'à tarde,' nQ,
-

GiriásiO"de Espon..'Hof'st
Verch (AABB);' tiveram ,iAr

cio as com�ettções I 'váli

das pelo$ 09iÂàmes Juve
nil -e infantil de futebol �e
salão. :No Infantll)\'.l J'Sirna
4xO AABB ie Urbano -1xO

Ar'Weg :e, no Juvenil, Ja·

'rifa 3x1' 'AASB fi :l)fb.,no
2' x' 1 Cyrus. -::,No\mesmo
ginásio jogam AI$[ tarde die

hoje:' h30min - .
Jar:ita

,x ArWeg;�àsJ t5M5m.ip-Ur
,

bano x AABB, p�o ,cam"
peonato�ilifantil, $, pelo jU
venil, às'16 hGras·Jarjlla x

Cyrtls Ie 'às -l7 liGras ,

-

Urbano x AABB .. :

Sel:eto de Guaramirim e

TUlpy, de JoinviUe, deeidj·
irão AI$ste domingo' o V

Torneio Norte Catarinense

de Futebol, reprisando a

decisão dIElf,1971.,qua,ndo o

Seleto- 'ganhou o Itftul� com

uma bela vitória,s9bre-:- a

equipe' bugr:ina; 00 seu Es

tádio. N.o 'ano passadO a

camp&@ foi a Tup}'. Para

chegar a' le'sta' (ieoi.$ão, 'a
- TUpY

.

derrotou. sábado à

�arde no Es;tádio, Albano,

Schmidt, ao .Baependli, 2

a 1, ao }::fasso· qu� o Sele

�o, brilhantemente', con

qui'stou o dir!eito de dis·

putar orUallo, ao bater a

Tigre" 2 a 1, em Joinville,

já na' prorrog'ação .

.

Das disputas, patrocma·
das pelas Ligas Joinvilen·

s;e e Jaraguaense die' Fu-
, t'ebol, participara.m � Tu·

py, Tigre- e Grê�iQ Cônsul

(Joinville), Crúzelro (Mas
saranduba), Estreita (NIe'"
reu 'Ramos) e Baependli
(Jaraguá do Sul) .. Dur�":
te esta semana fOI deCidi

do o locai da partida entr,e,

Seleto e Tupy, uma v:ez

que hâverá tim jogo so

mente ,pära aponte!:', quem
tf quem no futebol da �e

gião norte do" Estado.
-

,

Ser.A em Guaramirim.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

ESTADO' DE SANTA CATARINA I

,PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRI;?:TO NO 670/81

Suplementa e anula d,ôtação 'dO Orçamento Vig,91nt,e'.
. SIGOLF SCHONIKE� Pref8fto Muntcipat de

J'aragqá do Sul,'�de Sàntla Catarina!,
no uso, e eXerclció dê SIl88 at.,it)urÇ6es,
com baUi na Lei MuniCipal nO 801:/80 dei
04 de ROYIII1bro de 1980; ,

O:E C R'ET A:
'

i AI'Iti: 110 - FiCai aber1to um crédito suplemen
tar no v�lor de crs 100.000,� (Cem mil cruzeiros),
p�ra refol'iço do programa tel verba abaixo dliscri
mina.das, constantes do Orçamento Vigente. ,a, sa ..

"ber:
. "I, •

, ANEXO I - QUADRO A
0501 - DIVISA0 OE CONTAÉHLlDADE

, 6501.99999992.030 - Be'ser�a oro

98ment$I'iß8J .. .. ..,.. ..,". .. Cr$ 100.00Ô,00
ANEXO " - QUADRq A .

0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.99999992.030 - 9.0.0.0 -

,Reserva de contingência .....•..Cr$ 100,000,00
Arlt. 20 .- Para fazer face as despesas de

, c?rl1e�es do artigo anterior, fica anulada par
c,almentel 'a Sleguinte dotação dlo orçamento vi-
gente, a sáber:

.

. ,
'ANEXO'I- QUADRO A

�3 - DIVISA0. DE SERViçôs ÜRBANOS
0603.16910332.039 - Amortização

. ,

e i6Rcar:gos da drvida públ_ica .. C� , 100.000,00
, ANEXO II - ,QUADRO A .

O�03 - DIVISA0 DE SERVICOS URBANOS
..

0603.16910332.039 .

- 3.2.6.1 .-

Juros die dfvida coniflratada., .... Cr$ 100.000,00'
Art. 310 � E�te Decreto �ntrará lem vigor na

d�a'de sua publicação, revogadas as disposições,
em contrér,io.

' '", �

PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE'
JARAGUA DO SUL, aos 06 dias d'o mês�d'e julho
de 1981.
\

r,

DECRETO,NO. 673/81
_.� "!>

,
-,' D E C R E T A,: .

'

.' .'

.

Art. 1° -'
,

Fica' aberto um crédlitó especlial
, d:estin;a'do' i:t;' àmói'1tização do empréstimo do" SA

.

�M.AE,"Junto ao 'êanco Intelramertcano die Desen·
,I v-ofvim'értto (BID); éonforrne contrato de abertura
de cr�dito fixo celebrado �m·14.08.69, re-ratificado .

em 28:07.72;-com inteNeniênoiá da Fundação' Ser·
viço ESp'ecial de SaMie. POblica' (FSeSP) e o mu·

nicrp,io de Jaragtrá do Sul, na oN:llem de U$$ .

39.259.00 (trinta' e nove mU teI�duzentos e cinqü;en·
.

..t�, ê ]love :dólares), segundo a taxa (te câmbio do
,

'diä, cóm a segl:lJnitle classificação:
.

,

0600 -, DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇAO,
,

0003, ....... DIVISA0 DE SERViÇOS URBANOS
.

0603�13760342.047 - Amortiiz.ação de !émpréstimo
do SAMAE junto ao BID,.Banoo Inte:rarneriöano de

Desenvolvimento.
�

3.2.7.1. - �uros de dMda contra,..
�aa:a .- ; Cr$
4.3.6.1 - Amortização de 'cHvld,a
contratadla Cr$ 3.588. 272,60
TOTAL Cr$ 3.664.296,26

'Art!. 20.- P,ara, f82!er faC91 às despesas! de
oorl1&ntes do lartigo anterior, fica anulada parcial·
m:�n;� a: seguime dotação Ido orçamento vIgente'.
'J s�bar: ANEXO I _' aU�ORO A

'

0501- DIVISA0 DE CbNTABIUDADE
Ö50(99999992.03Q - Reserva or-

.

çamerltária .: •....... , .....
'
... Cr$ 3.664.296,26

'ANEXO II - QUADRO A

050t '- DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.99999992.030 - 9.0.0.0 .-
Reserva de contingênCia. o • � •• crS 3.664.296,26
.,_

'Art. 30 - Este Deoretö entraJ� eim vigor
na data die sua !publicação, rev.oga�as as d'isposi·
ções em conitirário.

-

, ',PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL; aos 06 dias do mês de julho
de 1981.

' ,

"

SIGOlF SCHURKE, .

Pr:efeito Municipal, em exercrcio,
, O, p�ente Decneto foi registrado e bpuJi"

, cado nest� Diretoria de Expediente, Educação :e

Assistência Social, aos 06 dias do mês de julho
de 1981.·

,

�}_. �:;?
" ......... ,�

Abre Crédlito ,Suplementar no valor de Cr$. õ •••••

1 . 085 .,OOO,Qo.·
•

.

'

" -

_

, . SIGOLF SCHONKE, PrefeJtö- M�JétiPal de
Jaraguá do Sul,����n1Ja,�rinar.

. .' no USf) e ,xerctcio __ lSuas ,�uiçôes· e�1
I de confonniclacle com o .igo 107, da,

Lei NO 4320 de17,� _de 1964. '

,

r

, D E C R E TA:, "

,

Art� 110 -- Fioa aberto um Crédito Supl·e-
. mentar no 'Vator de- crS 1 JiJa5, ÕÕÓ:ÕO ,fUm'milhãQ -

,

e 'oi1lenita �e cinco mit cru�irQsi para: :reforçc) dos
Programas e Verbas constan�, de) Orçamento do

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de
., 'J'araguã do 'Sul', aprovado peló ,Decreto N° 619/80 .

• <,

'de 10 de'novembro Ide 1980, 181 sab1&r:
447 .- Abastecimento de Água ,

,

, 376447:2.03 '- Operação ;9 Manutenção do Sist&-

ma'de'Água. ,

,

3132.00 - 'Outros Sérviços e EIJ-
cargos ; , H' ••• crS
13764471 .02: - Ampliação" Befor·

_.

mas ·19 Reapanelhamento do Siste-

ma de :Agu'8i.
4110.00 -- Obras públicas."'� ..

," 685.000,00
TOTAL ,. 0 ••••• : •••••• :. o,, .-Cr$ .1.085'.000,00"

'Art. ,20 - Os recursos :para abel'itura des- '

'!te créitto suplementar 'ProViem çlo 'ExceSso dl& Ar-
.

'�ecadaçãa até 30;06.81, conforme demonstrativo
ém/anexo�

,

.. r:, ,;'

AI'it. ,30 ...:.... Este D,ecreto entrará ien; vigor'
. na data de su'a publicação, revogádas as dispasi-
,; çÕ'es: lem conltrário.'

"

- ,
. •

'

i

PALÄCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de

J'àraguá do Sul, aos 09 dias do mês de julho de

1981.
' ,

SIGOLF SCHONKE
Pr:efeito Municipal, em exercrcio

O presente Deoreto fOi l'1egistradó Je publi�
cado nest� Diretoria de Expei(Jlilente, Educação e

AssisMncia 'Social, aos 09 di'as do mês de juthb
, .. d�' 1981', ' , -

,

.

-

, f) 'ASTÀiT'K.. SCHMAUCH ;_ Dlre!tora
�

1-
- .... ..,., -

76.023,66

400.090,00

SIGOLF SCHONKE
Pnefeito Municipal, em .exel'cfci·o

,

,

O :pnesente Deeretio 'foi �eg.istrada, e pt:.ibli
cadlo nesta Diretoriia de Expediente, Educação 'e

Assistência Social, aos 06 dias do, mês de julho
de 1981. .

'

ASTRIT,K. SCHMAUCH
Diretora

JUIZ'O DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA
DO SUL

, .....:. EDITAL DE LEILAO'�
O DOUTOR 'HAMILTON PUNIO A:LV.E�� JUIZ DE

DIREITO DA COMARCA 'DE JARA� 00 SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, N�fO.RMA -DA

LEI, ETC ...
-- -

,

� �,.y
r •

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do' CPC), o se:

guinte: - V'ElJIlda em 1° Lieilão: - Dia 10.08.81,
às 10:00 horas. - \/lenda tem 2° leilão: - Dia

25-.08.81, às 10:00 horas; por quem: rnais d�r e'
t

maior l.anQe oferecer. LOCAL - Ediffcio dlo Fo

�rum desta comarca. - EXECU'CÃO N° 7.820. -

EX!equetnte ...... -ADELtNO SP�ZIA. -......: Exêcutádto:
NELSON BALSANELU. - B'E"il À SER�lEICOÄb'o:
- 1) Um automóvel, marca Ch&vteltte,. cor,branco,
pl,aca JS-847,2,. ano 1Q74, chassis nO : ... :'.� ....

, 50Ü ADC152472, JCleirtiticado de propri'&tade nO ..

-

0716735, lemitido ,em 26.02.80, com al,enação-_em
,favor do B-rac;lesco S.A., Credo Finan. Invest.,
usacllo, não mui,to conservado, avaliado em Cr$ ..

65.0'00,00. --: No·s au�s não:CQJ:lsta qualquelfl ônus
ou recurso, pen!Cfjen,,�,Da�!?',�.d?assado nesta ci
ldIade- de Jaragu� do Sul, ao .1° dia do mês de ju-

'

"' nho., do:' an\) .."dle mit.. [loveceri,to'si i81 oitenta e um.

, ,Eu, Ado-lphOiMahfud, Escrivão; ö subsicrewi.
HAMILTON PLlNIO ,ALVES·

. Juiz Iqle Direitö

,

, ASTRIT K SCHMAUCH
DiretoraJUIZO DE DIR·EITO DA COMARCA DE JARAGU'A

DO SUL
- EDITAL OE LEILAO -

O DOUTOR HAMILTON PLINIO ALVES, JUIZ DE
DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DÁ
LEI, ETC ...

", � ,

FA.Z S�BER (ém resumo, art. e87 do CPC), o se-·

gUlnte: � Vend-a ,�m 10 Lleilão: - Dia 24.08.81, às
10:00 hO'l'as .

.....:. \I,eln�a Iam Lleilão: Dia 08.09.81,
às 10:00 horas, por. q�:em mais der e maior lanc'e
ofte.reoer. LOCAL: Edifrcl0 dó, Forum desta Co
marca. - E,XEC.U-ÇÃO N° 7.896. -::-. Exequen,tEll:
OÃO SERGINO MOREIRA DE CAMARGO. - Exe
.utada: MAURISE KRIEGEI=r� - BEM À SER LEI
OADO: 1) Um conjunto de Som, modte.o três em

, marca National, sendQ .tó'c,.. fi.ta�, toca disço, e
io AM·FM Ie duas caixalSl acústicas, usado, ava..

do leim. Cr$ 40.000.00. ,Nos autQs não cKmSlta
alquel' ônu� ou recurso penden,�el. Dado'·e pas"

•

''O nesta mdade die;, Jaraguá do Sul, aos do'is "

las do !"lês ldIe junho do ano de m.il nOViElOeintos
e oite�.tá e um. Eu, Ado'lpho' Mahfud; 'Es'crivão, o

subsclieilÍi ..
HAMILTON PLiNIO ALVES ".

JuIz Idle,Direito" ..

'.,� ���:''' ,,,.l:" �T �_,,!,,-�, :"_�"_7ll:li ,,��,rt..,",:.L,,'��"_\sc ::",,;'.:ti-.:...

::->

CARRO,NOVO,
,

' ,

, -

,

� PRl;ÇO VELHO

>ue��vrDlet .- pelo preço"de
"

GDtes"-Cló,: âumento-:�':
�

.����;

,Iwleldötler <'Com.' �e Veícuros. Lida.'
,

Av. Mal. Deodoro (em frente à Igreja Màtri�'
,

Fones: 72·006'0 - -72-06'55 - 72-0 969
":

,
'

Rosto (je vendas .e' e-ntrega:
au�om,áti,ca Uquigá.ié?:\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Educação: mais 400
> IlÚlIlões para.'CODS
traçãi 'd. escolas'
C�m os convênios de

Cr$ 400' inilhõeS assinados
segunda-feira; na Capital
do Estado, a Sec�tari.aí da
Edlucação vai completar
um total de Cr$ -1 bilhão,'
223 mtíhões aplicado� na

construção; reforma e am

'Pllação de prédios eseola
res nos Illilimos dois anos.
Além disso, 'foram tlbera-:
doe

.

recursos na. Qrdiem
de Cr$ 4 milhões para o

pagamento -de 83'1 bol�s
de estudos, atingindo 17

'"-tabelieclmentos da rede

particular:
.

. Realizado no audltôrlo
da Secretafla da Educa-
ção, o ato de asslnatura.
dos convênios contou com

a-p ...esença dte-div.ersos po'"
·

Iftlcos e 'autoridades entre
as quais o governador
Jorge Bornhausen, que

..- afirmou: I�Este é mais um

passo no prooeßso de

aprimoramento da oeduca�
ção 'em Santa Catarina".
Na mesma oportunidade·. o
Secretário da Educação,
em exercrcio, JÇ)ão Adlér
son Flores, ao' sintetizar
as obras qu-e estão sendo
realizadas no setor, disse'

qUe "10 mil e$tudantes já .

estão tendo acesso a �
colas !partlcula ...e's graçasc'
às bQlsas d� estudo dis
triburdas em todo o Esta-
-do.' Além disso, acrescen
tou, o governo de Jorge.
Bornhausen construiu em

cada dia do ano, duas, sa
las- :die aula" .

Os convênios 'assinados
pêrmitirão· á realização de

· obras .em 186 estabel·eci
menfos-(fa l'Iede estadual,
nas regiões eScolares '(je

Florian6'polfs, Tubarão, Cri
cl6ma,

- Blumena' Join-
· vllLe, Rio do

'.

Sul, Lages,
Mafra, Joaçaba, Concór
dia, Chapecó, São Miguet
d'Oeste, Xànxerê Araran
guá, Brusque; Canoinhas
Ie Jaraguá dO Sul.
Com esse inv.estimento

de Cr$ 400 milhões a ser

repassado às Prefeituras"
ao Departamento Autôno
mo de Edificaçõés-e ,à Se
cretaria do Oeste, Ó Gover-

.

no. do· Estado, attravés da
Secretaria . da -Ed:ucação,
totall�a 6 apUcação de
Cr$ 1 bl.IMo 223 'milhões
em construção, reforJ'!1a.
e 'ampliação de prédios
_colares em todo o 'Esta..-

· do.
Foram atingiçlos 1 mil

389 prédios, sendo cons

trurdlas 1 mil 497 salas de·
aula. Sobre os outros con
tratos, a Secretaria da
Educação. 'efetuou o :paga-
·mento da primeira 'Parcela
das bolsas . de estudo a

"

alunos de 1.0 e 2.� gratIS
-

matriculados na rede 'pär
ifIlcular. Foram liberados
Cr$ 4.088. OOs,OQ re>lativos

.
.

ao pagamento de bolsas
d.e estudo, atingindo 17

'Colégios.
.

AnterioFmeme já havia
sido liberado recursos da
ordem de CrS 40 milhões
132 mil relativos ao paga
mento de 5 mil 898 bol
sas de estudo para 73 co

tégios. O· progrQ,ri1a: de
atendimento a alunos ca

rentes, àtravés de bolsas .

(iJe estudo: abrange 87 es

tabetecimentàs localizados
em 46 municrplos. '

,Em 19á1 serão conce-�
didas, aproximadamente,
10 mil bolsas de estudo,
cOm a aplicação de Cr$
179 milhões 259 mil;

"Correio do Povo" ---.:

ql:JsJ.id,àidÍé Sju�rior par�
quem exige o melhor ..
Leia. assine, divulgue e

anuncie' no mais antigo
semanário de Santa Ca
tanDl8l,;' Colabore para à
manUtenção da ctrcula
çlo, da verda_dle.lra Im;"
prlensa de sua cidade.

'

Leia mais Jornal. Jor
nal é Cultuna! "Corl181lo

�db Royo'" - Ano 63"
-, 0'- ';:H .

,

fj.�tD . :,C8.P�� ..OIJ!e·- .lá.detes, .
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Mâ'ntendo contáctos que' )Ia� e captação'

�Serninário. de Admjrii$f-raÇão- :::��=��;, :r����iwe
. ,,' '.. . ,. ':. '. . abrrr-'dO espaço" p�ra uma • taul'larlte Nálloli, os

.

RealizoU�$e no. último tivo, Werner senuster, fez dê. custos. - '. - -" r:ádo Padrão . é:J�. Marisol, troca ·4e 'idéias � ,informar-, tàdQS, Pediro bolin, .

-sábado; .çUa 11, , nas 'de- completa, 18Xplanàçãó so- : I
Por. seu' turno;" Solon Sr.. · Rüdolfo Debatih, re-. ç6&s" bom vistas ao terta- �JiO Pedro Ramos,

peodências do Clube Atlé- bre a Polftio81 Econômico- .G. -da Silva, qUe recente- cabendo das mãos do Sr. lecimento' partidáriO' e as' Zattar e.'-Sebastião'tico Baependi, o III Semi- . Financeira' do Pars .e. seus mente aseumíu i81 Gerência ,Pedro Dooini uma bonita leleições do próximo ano,
.

bfimpos, ácompan�närlo (ie Admlnlstração. Reflexos nas' Empr.esas; de Prodação, apresentou placa de prata oe das mãos
_

-o d19putado' Neto Campos cIS' outr6s dois 'Pol(Mar;isoIlMarquardt, envol- Alterações na Estrutura ° novo programa de trel- de seu Chefej,F·austino Ro- , .. t' �i ; 'à .�
,

·dê·as evendo cerca de 115 pes- Organlzacl.oniJ, bem como _ -namento pa ...a todos os nt- sã (Operário Padrão de reuniu-se qum 8.-1"«: ra ;

1�0�ava", I I

soas, entre Diretores,' Ge- 'Anál1&e do Bãlanço Gera� 'veis <;Ie
-

supervisão das Jaragué do Sul, em 77), tarde com Jlder�n.ça$ .po- tlonavam sobre ess�
rentes, Chefes, Sup.erviso- encerrado em 3� de mar- empresas Marisol ;f.

_

Mar- um pacote contendo ·ma-
.

Utioas jaraguaenses, hga-, contro� com ,as bases
res e Convidados. ço die 1981" além de dls- ql:Jard�-:e; n:a cornplementa- lhas ' MarisoIlMar9.uar.dt� das ao partido gov,ernis-. partldo�,Na aber-tura do concla- correr sobre o papel a· ção dos trabalhos, Ro-' além �ie men�g.em da te. O partamentar, que é
ve, o Diretor-Pr.esiden�e ser desempenhado pelas land F. Bublitz, Chefe do dir�tona, que fo� IId, pela membro do diretório' re-:das empresas MarisOl, Pe- -Chefias, também. em fun- Cent'ro

.

de Tt:éinam,erito e . assistente social, Sra.
d'ro' Donini, proterlu pa- ção tíos Seminários ante- Desenvólvimentó _: que ·Shir!ey S. Castella.
lastra e congratuloU-:se' rioreS. com sua equipe coorde- Debatln, que é encerre-
com- todos 'pelo desempe- nou todo o Seminâr:io - gado de turno do setor de
nho dlemonstrado e con- Na, seqüência, 'Aíêldes '8Ipr,&$êntou a p.esquisa In- maíharía, e funcionário da
'clamou-os a contlnuarem Berthold:i, G,erente de Pla- dMdual de Avaliação, pre- empnesa desde 04 de f,e-
unidos 'para atingir o cib- nejamento, Orçamento e !e!1chida por t�dos. vereiro die 1969; concor ...e..
jetivo final, que levou a Custo, trasmiti,u aos pre- rã opor-tunamente no Con-
MarisollMarquardt a ocu- sentes uma análiSe mais OPEFtARIO PADRAO curso ,Operário Padrão
parem lugar de destaque apurada do orçamento 1981, de Jaraguá do Sut:
nO,meio empJ'iesarial. 1981/82 e a responsabili- Na ..ocasião, como uma O evento culminou com

dadle que a Chefia deve �, das etapas dos trabalhos, almoço, conjunto no Clube
Já o Dlretor-Administra- ter ein relação 'a redução foi homenag'ead:O o 'Ope- " Atlético B·aependi.

FAÇA UMA
ASStNATURA
DO "CORREIO
DO POVO'·

gional, percorreu os. mu
ntcíplos do Norte.e Nor-.

deste! de Santa. Cát�rina,
fa:tendo' patestras sobre os

objetivos' dp R-DS, ouvindo
$ug,estões que tem p.or. ob
�etivo urnE! agilitação _ das-.
bases

-

municipais -' num I. programâ de sustentação
.

dO. partido através de fl- :..;..;;. ._-__

Cr$ 800,00

LIgue 72-0091
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