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Capital Sld �eflc8n. cIO
Chapéu

Imvali: aumento no -índice· de
_

retoroo
·

do ICM para 1982
j

Os sscretáríos-executl- 2,178010; São Bento do' secretárto-executívo Aldo
vos das associações. rnu- Sul; 1,832107; Brusque; Romeo Passotd, do Grupo

j nicipais deram a conhecer '1,760637; Videira, 1,682586 de Tl1aJbalho que analisou
09 <;fados dos trabalhos e Florianópolis, 1,679717. as declarações do movi

qué foram realízedoa nra O encerramento dos tra- mente econômico da
,.
in

capital do Estado sob
_

a balhos, dia 24, contou com dústrla, comércio e agro
coordenação do assessor apresentação de vários pecuärta, para decreta
da Secretaria da Faz:enda, preteitos -e do secretário ção, provlsörla, dos índi
F:rancisoo Cyrillo "C9r_r��, d_a Fa;z:enda, Ivan Bonato, , ces de participação' dos
nas dependênoias do Ce- oportunidade em que fez muntoíptos, para 1982. �

tre em Itacorubi, e que fi- entregl81 d� certificados de De acordo com o sec re

xaJ'IB/m os Indices provlsö- participação à todos os tário-executivo .da Associa
rios dos 'municrpios par:a seeretários-executivos .oas ção, 99,68% das declara
o rateio do ICM-Im'posto associações m!crorregio- ções do movimento eco

sobre Circulação de' ,Mer- nals. nômico apresentados es-

õãdorias,'!em 1982.
.

Bonato .enaíteceu o tra- tavam corretas e foram
Asl 'informações dão balho reali2lado, o que ter- aoeltas pelo' Grupo de

conta de ,que os treze na rnals ameno, por sua Trabalho, ficando 0,32%
municípios que re.te'rão as vez, a tarefa de distrlbul-.

, exotusas, cujo histórico é
,

maiores parcelas são 'os. ção do "bolo" do' ICM, comprovável, uma vez que
seguintes': "enfatizando a necessida- Ia Amvali entrará com re-

"Joinville, 12,044500; Blu- de do fortateclmento dos cursos. As guias exclusas
,

menau, 10,657144; CriciÚ' Municrpios".
-

pertencem aos munlcíplos
ma, 4,60451,2; ll� g 19' S, OS INDICES DA de Barl'181 Velha, .Jaraquá

. 4,126793; C o n c ó" r dia, AMVALI do Sul 'e Guaramh'im, po-
l 2,934710; ,c h tal P e. c ó,

,

rém, a percentagem é mui-
2,�84517; JARAGUÁ' DO A Associiação. dos Muni� to baixa, se comparada ,a

S !J L, 2,876266; Itajar, cfpi'os do Vale do Itapo- de outras microrregiões.
2,600064; T, u b a r ã o, cu tomou 'parte, através do qlJle atingiram, algumas'

,

A Prefeitura Municip�!. e qUe se localizarão na

de Jaraguá do Sul assina Barra do Rio Cerro, pró
nos próximos dias" O'on- ximo áo Botafogo;, Jara�
vênio com 'O Departam'en- 'guê Esquerdo, nas ime�
tO de 'E,stradas de Roda- di/ações da p'Onte pênsil
gern de Santa Catarina pa- antes da !entrada do Ju:.
la asfaltamento do ,acesso ventus;' Ilha dlaJ Figueira,
da Santa Catarinla�301 , p-roximidadelSi do estádio
trecho viiaduto sobre a Re- Id/o Figueirense; rua Jorg:e
de Ferroviária Federal S.A. CzernleWicz, imediações
à propriedad'e do Sr. Bru- da Escola Alberto Baueir;
,no Mahnke, na Presiden- VHa Baependi, laos fun-
te EPitácio Pessoa. dos da Brettke-Ind. e
A extensão é de 1.300 Com: de Produtos Ali-,

metros� com 'custo dê Cr$ mental'1es e;, junto a Apae,
j6.869.626,56 à época da para. as crila:nças excep
�vindicação ao glOverl1ial- çionais.
for Jorge Konder Bór
nhausen,

-

em meados de
' A Comissão Municipal,

�nho� A informação é. de Esportes de JaraÇiuá
tio prefeito municipal 'em do Sul, através do presi
exercrciIQ, Sigolf Schünke, 'dente Fidélis Oalrlos Hrus

Que acrescentou de'
.

mo- ch'ka, sol,icitou a municipa- .

lnento não. ter maiores ele-' lidade recursos da ,ordem
. fnentos sobre o convênio de Cr$ 1.2 ,lJlilhäo, como

-a ser celebrado "más que' suplemento de verba, pa
, �m de encontro aos' pla- ri81 que Jaraguá do 'Sul
nos de nossa' administra- possa Plirticipar dos XXII'
tão" . Jogos Abertos de Santa

Catarir:lla;, _no mêS de rau

'IOChiefe do Executivo tubro, em Lagies .

'

Nosso
nformou ainda d'o inIcio múnicrpio participará com

!os �rab4lhos, quinta-fei- cerca de 90 atletas. O

ta' pela Cesbe, do rasfal pedido será transformado

ti
menta d:o cru�amento em projeto-de-Iei, que-- da

: mas. �arechal, Deo- rá entl1Bda na Câmara d'e

,
ro, ��mtm? E30caiúva 'e Ve�adores, possivelmen-

��'Ic,onãno '" Antôni'O te epós 'O recesso, dia 3
los. São 15' meÚ''Os de de agosto.

.
A exemplo do que está nação da Empr,esa Brasi-

.

a �sfáltica a partir do ocorrendo em todo o Br:a- leira de COl'1reios e Telê-

��-f,o� para i�plantlição TERRAPLENAGEM . sil, também em Jaraguá grafos não atingiU som!en-

id����allzação vertical, e, A Pl'1erfeitura Municipal d'O Sul Vle'rifica..,se pesadas te os consumidlOres, usuá-

I'
,co trabalho será' rea- iniciou esta semana, a ter- Ie severas crrticas ao no· rios habituai,s' desSe ser- Espera-se agora que

�:o neste final-d'e-se- raplenagem do terreno. on- vo critério adotado ,PIara o viço 'pQbHco. O castigo pelo menos, com, esse goh
'

c
a, caso Filão chova, n'a. de será implantad'a a Es� aum�n:to Idos valores . das mlalior fi'cou para a 11'11,· pe apUcacl'o n,a imprensaOnfluência das ,quatro cola Básica Prof.. Giar- taritas postais. prensa, cujas despesas de em termos de cust'O do

,�Ilandes :ruas: Mal. Deo- d'ni Luiz LJenzi, em Vila ,porte !pago aumentaram porte 'pago, iaJ ECT de Ja-
o.ro,\ PJ1ocópio Gomes de enzi,/NoVia Brasflia,' de r A carta simples, que an- exatos 150 por cento. Go- raguá do- Sul faça chegarOliveira, Mal. Floriano Pei- "'tO. OOOm2, do� quais . s� teriormente abrangia

.

as mo é o nosso caso. os exeÍ11!plaJ1es do COR-
Xoto e Getúlio Vargas. rãé> aproveitad'Os 7.500m2· corresp0r:tdências com mie- REIO DO POVO aos assi-
,�uanto as p�alcas die si- para a construçã'O do es.. �nos de 20 gram1a5, foi di- A imprensa do intetrior, nantes em dias certos, pois

�ahzaÇãO! deverá começar tabelecimento, dIemais de- vidida em dois tipos. . As que sobrevive por pura a entrega i'rr:egul,ar· rem

I COlocação possrvelmen- p,endências:e pátio para cartas até 10 gram'as, pas- teimosia, mas que tem nos causado aborrecimen
."é,'_.e"",jã na próxima semana, recreio. A inunicipalidlade saram a custar crs 12;00, um 'papel importantíssimo tos os maJis diversos, sem

ma vez que Sigolf Scbün- doou 10 terreno e, 'Os 2.500 mas, a maior parte das Ie que depende dos cor- que, a ,par das l'1e'clama
pretende . que 'sejari1 m2 restantes servirão, no

.

oartas simples ultrapassa reios' /para �alZer chegar ções junto a ECT IIQcal,
lantardas aindtaJ durante futuro; pa�a construção d�. as 10 gramas estabelec,i- seus exemplares aos assi-I alguma solução. seja, da-
mandato, que vai até uma praça. das, 1!endo"$e registrado nante'S, não bastassem os I da. São assinantes, rece ...

este mês. O mesmo Te�rªplenagens tam'bém um aumento de 11% nes- absurdos 'aumentos -do.s bendo 'o seu jornal dei sá-! , l'enho 'interesse ainda por outros carros

�rá com os
.

par- estão sendo feitas para ta Clrassificação,' enquan- custos de produção, 'pas� baldo l81té mesmo quarta ou crássicos' como Horch, Meroedes' Benz, BMW, car-

i
s in�antís, :que. serãQ �construção 'das. 'e;scolla:s� to ,ql:Jé; ,o.aumen1o mégio sã:· agora. a ar9ar' "cam quinta�fe)ir:a, às',.vezes ,não'. ros alemã!es e.iitaiianos de antels: .,da guerra. Ag,rat",

. nstalados áinda durante; o ,.' ,de Ribeirã'o' ,GranÇle', 'do' das;::tari.�áls f0i 'de 72.0;t-:' 'mais'
." estê;; ônus;:: a"éüt,á: recE(b.e:ndo: E'Vlolta' a've-!�

., ....�.�.. çc) ···�.n.t... :e'p.jpàd.ámerl.i� pella y�,ssa., aten9ã�: ;(Aten-'�,i:{ A;.'l��!fOdO iem' que"�st-ive'r:: Norte' e, dE! Francis'ca' ,d'e . '�:� . ;,�t'
;, ".,."" ,aóur:n'tliladá :dos àllimo.s'do�"i' iha:"I,adairíhä,Z . Fecha.:'se':,,;!' '. tàfTiié!nt��.:....;. Maloolm"'Ki'!i!a,,'�I. "", li!

'

1

testa: d'O I!xec. Mwnicipal' Paula. eil .� No' entanto, a' diiscrirni- .

ze meses ultrapassa 250" o pan�!'< ,.'.. 'i< 'f' ,"'"
.,._ iJ!_: �" T'

�;_, '.,

'!
� >�:' p -}\! _' J

'Prefeitura conveniará
(é�m: 0, DER ,e ' implcmtà

sillalizQção

delas, rl1aiS de 20% de ex

clusão, "e isto é' fruto de'
um

.

trabalho' consclente
dos municípios e da, pró
pria Amvali, que' prorno
veu váril8lS reuniões, de
orlentaçâo [unto às pr'e
feitur:as munlclpals".
Graças a esse trabâlho,

o crescimento dos lndl

ces, mesmc ainda que pro
vlsörlos, piara '1982 com

relação -a 1981-, foi da or

dern de 9,63% "o que pa
ra nós é muito bom, urna'
vez que o rndice para este
ano, dos seis rnunlcfplos
da microrregião, <roi de
3,812.900 centra 3,477.702
(5,33% sobra o rndice de
1980 que' foi de 3,301.618).
No ano passado, Barra

Velha, po.rupá, Massaran
duba e 'schroedec -tíverarn
seus rndices de participa
ção diminurdos sobre os

rndices de '1980'.' Este ano

porém" �penas Barra Ve

lha, que de 0,068.1 0.9 pas,�

.'

'A Centrais Elétricas de SaJnta Calarina SA
- CELESC, através die sua adni,fnistraçâo regional
e local, atendendo. reivindioaçõ�s 9as lideranças
do Municrpio, reestruturará totalm/ente as redes de

d'istribuição de energiia: elétriça, dentro do quad�o
urban'O com:pre�ndido entre as imediações da

-

rua Leopoldo JISlnssen, à Vila Len�i, Nova Brasf
na e FrancisCO de Paula.

iA infcmnação é drp vereador LJde'r do Go-,
.

verno na Câmar.a: de Veread'Ores de Jaraguá do

Sul, Enno .,Ianssen, também Presidente Ido. Dire
tório Muoici'pal do P,a'rtido Democrático S'Ocilal,
acrescentando que serão investidos, nessa_ reels

truturaçãó Cr$ 20 milhões. "l1odo o mate/rial ,ne
cessário foi adquirido e encontra-.se junto a Ce

lesc, que inioiará os tr.aJbalh'Os a contar da próxi
mia semana, abrangendo todas. as nJas des!sa re

gião com a troca dos ,fios, fortal'ecendo a volta

gem da rede", disse:

Enno adiantou também que essa re'estru'u�
ração virá resolver o problema da baixa voltagem
que se aoentua, uma vez que há grande oscilação
de energia, notadamente à noite, quando maior
número de eletrodomésticos são ligados. E após

,

essa; ref'Orma total, as ruas que aind,a não foram
,beneficiadas com iluminação pública receberão. o

.

benefrcio, garantiu o Lrder do G'Overno.
_

,

Bonale ,,"eID ,mahler contactos'
COlD', e�presQri�s e p�lílicos

._ •
:. :�'. ;:. _;.'" ',' :"- •

•

'J.'
•

'.

sará para 0,067.304. Os
demais terão seus índices
aumentados: Corupá, .....
0,223.053; Guaramlrlm, ..
0,223.053; Jaraguá do Sul;
2,876:266; Massaranduba,
0,235.045 e,' Sohroeder,
0,106.973.
Esses rndices ainda são

provisórios. Face ao gran;
de volume dir exclusões
de guias de movimento;
econômico die outras mi
crorregiões, estas' inter
porão recursos; deter
minando. alteração dos In:
dices atuais" por isso
mesm'O chamados ' provi-
sórios.

'

Segun'db Plassold, J'a-
raguá do Sul, apesar de
ser o maior municipio in

dl!striaJ da micr:orregião,
também detém a liderança
no setor agropecuário,' fa
to constatado iem 1980 e

• 1981 nos' valores da pro
dução . apresentlados' pelo
rnstituto Brasireiro de Gea-

.. '�

O Secretário da Fazen
da do Estado de Santa Ca
tarina, Ivan Or:este Bonat
to, estará em Jaraguá do'
Sul nos dtas 6 e 7 de, agos
fo, ocasião em que man

terá contactos com, polí
ticos e Ie'mpresários die

!empresas onde o PROCA
PE-Progl1aJma de Apoio à

Capitalização de Empre
sas, ligado /a SF, partici
pa acion,aria�ente.

.

De a.cordo com a asses

soria de impr:ernsa da Se
cretaria da \ Fazenda, a

chegada do' Secretário e

Assessor:es, dar-se-á às 14
horas Ido dia seis.' Ime.�

Idiatamente visitará a Weg
Máquinas S. A,. onde,
manterá lentendimentos
com ;Sl diJ:etoria. Às 14h45
minutos está previsto sua

chegada à Meti�ilúrg.ica
J'Oão Wiest S.A. e, às 16h
45 minutos, /l Indústria
Têxtil Jarita, die Ita'pocu
'zir:tho"onde às 19h30, par
tiçipa. de um jantar ofe
fecido p:e'la diretoria, nas

Colecionador paulista quer
carrIs antiíos. E gratifica

UEm,primeiro'lugar �ostaria de cumprimen-
tá-los pela voSSa publ'io.ação.

.

'

Acontece que sou apaixonado por, carros
�ntigos, especialmente 'o ,de maroaJ. Isotta Fraschi
ni., i� um oarro italiano antigo e muito grande, de
ant$S da guerra, com direção do lado dir'e'ito, 4
ou 8 cilindros e 2 estepes.

\ A1!ravés de um amigo, óbtiVle.a informação,
de qu'e��.ste em Santa: Catarina um carro como

este, que teria sido doado por um alemão 'a uma

igreja entJ'le Brusque e Blumenau há alguns
anos, mas que o teria 'guardado até hoje ...

f O interessante é que. há álgum tempo atrás Itive um ,sonho, onde me foi mostrado, 'O dito carro, .

como tendo ,alguma ligação com um padre de uma'
antiga cidade e acredito que seja Ijmà informação,
real.

Gost!aJria que publicassem /esta minha çarta
no jornal CORREIO DO f'OVO com· o fi'bo de con

seguir locali�ar este automóvel. Para tanto, pe
di'ria que mencionassem meu nome, fone e ende
reço seguintes:

grafia 'e' Estatlstica-fBGE.
. Para efeito do movimen
to econômico ê decreta
ção, Idlos tndices de plarti
-cipação dos munlcípíos no

ICM, no setor aqropecuá
rio, foram apresentados e

utilizados lOS séguíntes va

lores de produção: Barra
Velha Cr$ 177 . OOS. 770,
Corupá Cr$ 499.112.032,
Guacamirlrn Cr$ .. ,., ....
463.863.934, Jaraguá do
SUl Cr$ 712.977.963, Mas
saran!(Jluba Cr$ 615.998�329
e Schroeder e-s , .

203.287.558.. Total: ,.

Cr$ 2.672.245. 586.
No setor indústria e co

mércio, o vator adiciona
do (diferença do V'l8Jlor-da
sarda e preço de custo
dos produtos) da Associa
ção dos MunicfpiIQs do
Yale do' ItaP9cu- atimgiu,
no ger,al, Cr$ ...,.) .. '. " ...

10.985,888.927, assim ,di
vidido, por muh,icrpi'O: Ba,r
ra Velha.CrS,.... �""., ... ,'

57.465.758, Corupá Cr$ ..
328.672.075, ßuarami,rim
Cr$ 639.432..249,- Jaraguá
�b Sul CI1 9.548.557.558,
Massaranduba Cr$ .

223.641.685 e' Schroeder
Cr$188.119.s02:
A média do crescimento

do movimento econômico
em Santa Catarina foi em,
torno de 130%, acima dos
Indtces inflac.ionários.

CeJesc reestrutllrará ,redes
Ie distribulçlo 'em JãraPt·

Ecr sugando
•

I.JRpr,en$a

Malcolm Dale �igar
. 'Fo,nes: (011) 203.6692 e 204.!1607 ",

ex. Posfj'- 1303G-Ag. ide Correios Tucuruvi
OEP �1000-São Pa"'-SP.

iGratificarej com até crS, 50.000,00 ia: quem \

me der' info'rmaçôes que levem a ,compra deste
carro.

dependências
�.

da. empre-

ASSEMBLÉIA .EM
BARR!A VELHA

A Amvali reúne-se no

próximo dia 7 de agosto,
sexta-feira, em Itajuba�'
Barl1ai Velha, durante a

sua VIII Assembléia Ge

ral Ordinári'a. Entre' os as

suntos l<fe destaque da

pauta dos trabalhos; os ín

,dices provisórios'do movi
mento econôniico e infor

mações' sobre compatibi-
lização d� �GI:.

. .

"I

por cento, quando o índi
ce de inflação não chegou
a 120 por cento.

O programa do dia se

te inioia-se às, 8h30, com

visitação à Jaragu�, ,Fa-,
bril, às 9h45 minutQs, .na

Marquardt S.A. - Indús
tria de Malhas, e" às 10h
30, minutos" importante

, reunião poJrtiça com o Pre
feito, Presidente sJa Cã
mana, de Vereadores, .

De�
putado Estadual da Região _

e Membros do P,artido De
mocrático, Social.
'Ao meiQ-d� hàverá al

moço organizado pela Ja-

rita/Marisol. O secretá
rio Ival:" BOJ:llaJtto 'e asses

sores rumam após al

moço pa�a Rio do Su·.

FAÇAUMA
ASSINATURA

'

DO

Correio du POVI
,

- Cr$ 800,00 -
.

, . Ligue pl 72-0091
e... boa IelJUraI

":'

_____� l � --------------------------------�--------------Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Beto Promoç6es, -:em' ,E na Igreja EvarigéHea -:Pr.efessor ,Jerônimo �z: «<n Recem,u' amigas' 'para'-A colurm�-cnn1e
comemoraçãp ao seu quln- �uterana, centro, o casa- b�retor do er do S�n�1 . d� . um café, em CQI'JlIeiOlOra- do mund'(,> l.igadQ n
��, @nW�r�, ,prpgrarnol4�. JP_G<nto, .. às 1� hQtas,' l' �e JaF81;Juá do Su!� part!cI- ção a sua troca de. idade, desde cedinho, 1181 .g
parA. este. S4ba40,,� dia, 1.0 Vidtlemiro ttiJZ �. Wa fOU � Blumenau, oe Jlm dia 2�.ä.á �Sra. An'itarSpé- feira, acomp.anhandde agosto, baile no Bota- Adriano er às 18 h�ras, (j� �u(r$d,�__e .40 or8f'.s��? ,ia,��.r. es�. do lloerimôrlras de:
togo.:Futebol Clube, com Ingo Sasse ie Martna Mel- TeÓ�(Qg�la tdl!l�lonâl. \mlgj. �r::CEilmo iJi.,;ecplL E, ,lio Pi"fncirpe Cf.tarf'
"Os Clarins de Pratal', sen. Fetiçjdlaides aos noi- -x- no dia 28, terça-feira, Ia deiro do trono ingl
tnlclo . 22 horas. Hayer� vosl.... /

, . � ,

.

Sra .. Lúci�� esllosa" do. La4.Y Di'ana �: .

sorteio de uma bicicle1la -x- -, --x.-.. ,CL Eugênio SteJ!1machler, Cáted,ral de São
e ônibus gratuito. do ceq- A Sociedade Espotli\ia pl'1eSidente do L.:ions Clu- lern Londrtes. 'A f,

tro às 21, horas. E nodo- san�al Catarina partici- ,João Pessoa, de' Itapo- b� Jaragu€l do 'SuHnte- c�rimôrila deste
mingo, "Soirée do Oow- pou com brilho do

-

Con- -cuzlnho,' realizará no pr�: pra9ão, recebeu 1819, ami-' me�to ,do século",
b()y" a 'partir das 15 ho- curso JoViens Instrumerr ximo dia 8 de ag.osto, bat- �adeS do seu clube, para o afVorecer die qua
ras, tarnbém com õnlbua tistas Brasileiros, realize- te com os famosos " "Os festejar também ISI sua ra, levou milhares d
de graça às 15 a,15J:i3Q, do "� 'S-äb paú.o, ,obten-' Montanari". As reservas idade nova. Foi na resl- raguaertses a

Como brinde; um chapéu dö a- p.rimeira e terceira de mesas poderão ser dência do casal. I seja por Interesse ou

de cowboy para cada par- colocação na flautai Ie, len� feitas na firma Manoel F. -x- , ptes 'çuriosidad'e.
tiCipa,n1ie.

-

tre S. Pa(Jlo� 'Rio de 'Ja- da Costa, próximo ao sa-

-x- nêlro, Minas 'Gerais, Per- Ião. -

.

namil)'uoo e Bahiial, nosso I '-x-

Estado ','alcançou novo,

destaque, pois, rtepl'1esen
tado no plano pela jlaJra-,
guaense EHs'a Voigt, foi

'agrâciãdo com o primíe'i
ro :pi'êmio de Músiéa de
Câmiar,a. Formada no ario

passado� . Elisa, fiihaJ des
nossos amigos o casal
Vilegand Voigt Ie Sra., ho

j� se situa entre qs gran
des jovens tal�nt,9� brasi
leil�os ..1: um !;Irandl8i orgu
lho para nós.

Ann.rsa:riam· domingo
Sra. Marion Meister' Mar�
catto '

�,'

,Sra. Angela Pereira MaiQ�
eh.i

.

I "

. 01demar Klitzke
Dércio Beck '

Ar:lgelo MaJi.o:chi
Irma' H. Nunes
'Cláudia María Henn

,

Oia Ó3 dê, ag� :- I�; :J
Sr. HermHio Ramos
Fidélis Sc'hiochet
Sr. Waldralmar Blltléh' '

Sr. Almiró Gumz
Sr. José Hermella Marchi'
Sr. A'fredo Müller:�l
Sra. Leonir, O: Gretter)- �

'Kênia e Alvio, filhos de
Leonardo I (Jussara) NIe
cikel

, ,DI8 04, de' agosltó
S,,81. Jalile Tot:)ias· Amó·

'

dio
'

,

Sr. I Vitório Laizaris
Sra� Ir:acema Müller Cop i
Sr. Wt:g,ando 'Voigt
Sr. ,Hilário Schiochet

'

Sr. '�osé Modeátino. Juo:
kes
PaulO' Fernando SWih�·
marin. ',iem Fpolis "

Alci�es Mannrich
Mári9 �arang�nt

Dia 09 de agOsto '

�r. NivaJ,do Luiz Petry ,

��a. ,Marina ,Schw�rtz
!:jOsa
Sr. Álvaro Stinghen
Olindina Ura Garcia' em
Guaramirim

' ,

,

Sra. Catarina Ersching
srta.: Vialdinéia St"ebe
Jorge Kitzberg8lr

.

Olinda" _Leij;tf ,

AldroVlálndo Marcarini '

" " "

, Dia 06 Ide agosto ,

Sr. Victor Bauer, Prefe}
to Mur:tlcipal de" Jaraguá
do Sut
Sr. Moaoir Dumk1elr, ,em

JOinville /

Sra. - Terezinha Zapella
Soares' ': '

'

SI!SI. Inês, esposa do Sr.
Er'Wino SteiAlélIt

.

Sr. ArtiJàno Piecoli'
,
Sra; MUda Behnens
Sr. Osmar: . Gadotti, em
Curitiba

' ,

r

DIA 14 DE ..JULHO
Deise, filha die Alldor (In
gelour.e) Schaldag
Sand,ro, fllho d�e Osmar
(Aenita) Ersching
DIA '17 DE JULHO

,

Higór, filhç) . de �ilário
(Margid)' Gnei'J)eif
Diana, filha de Mauro (Re-
gina) Minelli I', .

DIA 18 DE JULHO
Orlstina, filha de, Deovat-,
do (Marita) Frassetto

DIA 19 DE JULHO
Sandra, . filha de Aronso
(Maria) FieJnerich
Ivan, filho .de Irineu (IrEI..
ne) Glasenapp

, DIA 21 DE JULH.O
Marcelo, filho de Antônio
(T�rtezinha) SÓlhultz
André, . fil,ho . de Oscar

.

(Marlene) Mendonça ,

Áurea, fi·lha. de Wilson
(Ivani) Stenger
As gêt;rleals Cim�ra ie' C!q�

,

tia, filhas de Baldufnb
,

'(MàFister} Raulinó:' -x--

DIA 22 DE JULHO OS ..empresários Éggon
Ginai, filha ,de Gerdi (Gi- João da Silva, WeifAer Ri,-

.

sela) Bihr cardo 'Voigt e Geraldo
Soraia, 'filha die Vilmar Weminghalus, lemp"een
,(Maria) Motta dem no -RróximQ dia 6,

I Fabi!anl8i;:fUha., d� 'F.lonald ' quinta-feira, via Vlalrig., via7

, (-Edille;nef Eijgert gem ,à negócios !para a

IIson, filho' de Ingo· (Lori� Alemanha, Inglaterra e

ta) Braun Espanha. / Na IElscallaJ, Zu-
,DIA 23 DE 'JULHO rich, Dusseldorf, Bremen,

Londres, Stuttgart, Frank-

Nasceu no dia 25, que furt' lei Madri: O retorno
está ;determimldo para o

marcava o cenfésimo quin- dlia 2�, com chegad'a em
to aniversário de fundação
de: Jaragu'á do Sul. às 11h

,

' Navegari1les,.,. ' Uma", boa

30min, no Hospital e Má- vilagem e bons 'negócios
tertidaCiie São 'José. 'a Çla� à WEG,.

rotinha, Aa�aerà, fUna
'

aê
AI.tair Aug-usto' (M�rl:y Miu-

I

Iene ''Gonçalves) 'Pipplér.
ele, diretor-fin18lnceiro' da
Ind., têxtil :Jarita, ela, di
r.etora da 'Escora Básica
Holando 'Mareelioo Gon
çalves � No req.istro da eo�
luna, cumprimentos aos,

pais. como também a 'se,us
irmãos e' avós de RaIf·ael�,
que 'é ,a primogêníta dó
casaJ amigo.l,

-x-, .

'Um éJos vários G.r!JP9�,
Cle (ancllê da. cid�d� este:
ve reunido 'no meio desta
semana, na rési��ncja,dã
�ra. Odete S,cf;l�lz, ,espp;,
sa: do Sr, Haroldo Schl:l.'::?;.

�(
,

Melalínílca'
SI,OME ,Lida.

'. -

- Fl1NDIi1�O ..... ',' � ')

." �Q.unvAS,Jil_, �UIPAMENTOS PARA. CONCRETO

Prensall p/fabr. tubos sem armação äesde 0,15 -a 10-60ro. - Fôl'
mas' anéis, êmbo1os e lâminas p/reposição em prensäs de tu-

.bos "de todas as marcas -- ConjlHlfos vibrat6rlos' p/fabr. de,
tubos desde 0:15 a. '1 :50m simples e VRS nos tipos ,ponta/bolsa '

e macho-fêmea nos padrões Standard DER 'He. - Endlreita- ,

'dpras de ferro :- Prensas 'dtj' blocos"":" Prensas de lajotas pI
pavimentação.,... Guindastes tipo p6rtlco; fixo e móvel -'I Ta
Dias elét:r'icas de taltlbor p/até' 3' '1rons - 'Mesas vibrmtórias -

Fôrmas ,p/vigas e pré-moldados ,em geral -'- Alimentadores. de
correia p/prensas e vibradores - Carrinhos p/tubos e prê
moldados - Red)1tores de velocidades.,.... Betenelras. - Eletro-

.

"

. Vlbl1'dol'es. ,
. ..,

Insc}'. 1l1.s,t. 250 661 72� , -: OOC 83,,6;19 197/.0001·79 ...., ;End.
Telegr.: "VlBRADORÉS"

to; i-·� i •

A secretJalrla da 'Educa
�ão do Estado :de Santa
Cat�rina, através da, 19a.
UCRE de Jar-aguá do Suh
eoavldandc para .a sotenl
dade de Impll8intação, dá

'Edueação Pré-Escolar,' na

Escoia Básica Prof�ssor
He'eodoro Bo�ges, rUIll
Joinv:iUe,.

-x- ,

Ttambém convite à:a GO·

missão do Sesquicentená
rio da Imprensa Catari
naASe, integrada por' 14

órg.ãos reprtesentativos dOl)'
tUferentes- seg�.tos . da
S.ociedlaJd'e do Estado, pa-

,

ra o lançamento oficial, da
campanh.a ,alusiva 8:9s ,150
anos da rmp�ehsa de San�
ta Catalrina (28 d.e júlho
maÍ'êou & passàgem

' 'dO

apaféc:iménto dei O Catha
.,.inense, prltneiifo - jorna,l
(je -sénta tatarina:,. fURda
(lo por Jerõnimo Coelho),
.realizada 'no dia 24, no Au
ditório da Reitoria da lffii"
versidade Federal die sán
ta Qatar)na. A Gotuna
egrâdeoe' aós' amigo�;·l

'-x....-:-

Curtindo de\li�amente ià
llllal de, mel em FortaleZa;
Riecifie e Rio/de'Jan--eiro; o
'Jo�m caSial Décio (Deny
se Meri . Zlrmn:érmann) da
Silva, qUe -contraiu núp·
,eias no último dia 24.
.

"

":"'x-
. I

'-x-
I

'

Veio ao mundo dia 21,
às .18 horas) o menino·Ri,

pardo- ÀAdré" no. HO$plW
Dona He�elna, em, Joinyil�
le,�filh& do casal Nélson
(Malrise Uana MarsehalJ)
Schulze. Ricardo Ar:ld'ré
chlegou para a alegria. de·
sua irmã, a P-riscila, seus

,
E .jâ que o I�sunto �,pai's, avós Herbert <Irma)

_

baile branco, o B8IE!Mn�1 S.chulze e Herbert (Relin·
r-eatiza o seu dia' 1e' de de Mahnkle) Marschall e
outubro, já tendo, aberta ' �isavós ma'llernos Ie pa
as' inScrições para as me- ternos.'
ninas-moças que serão
apresentadas oficilalmente,
oaq_ue,_l� d)aIt� � sociedade,
peros '�s 'pais. '

,

D,e, Corup,$"
.

qica
'

que
ehegfa 'quentintilal do

.

ami-
,

go Donato Seidel, infor
ma qUai será leim breve o

anúncio da data dó. baiJoe
das, debuta,ntes,. aconted
mento rsocial mais impor"
tanter' de ' Corupá ie que
Vlem sendo realizado, llá
vários anos i(l, pe.lo Lio.ns
'Clube.

, , ! r'

, Jiaraguá doi Sol marca

presença destacada de 4

a 1-2 die agosto" no Aalr-

qUe Anhem9Y, I�m São

Paulo, na VI Feira Nacio
nal, dQ Vendas e EXpost-
'ção de M,óveis-FENAVEM.
A 'mostra des1le ano CiOn"

, ' I
.

.

tará a'p.el1l8S co,!! a par-
,t-icipãÇão de expo'sitores
da área de aitacado e vem

sendo apoiada
/ também

pelo .Itamàraty, através do

Departé:mehto_ ,d�., rm,no- ,

ção Comercial e, pelo
Conselho de Desenvolvi
mento Comerci·al do Mi·
'nistério da Indústria e Co,
mél'ciiQ\

-x--

-x-
, O Grupo' ide LJanche de
�enhoras,

'

reuniu-Slel quar
�a-fei·ra ,à noite, com seus

�POsos, na residência' do�
casal amigo So.on (Norma
Salai) Schrauth.

\ .'
�

_ ..

OS amigos COzzarin, Zé Luiz 'e Mad1ád.o�,�: rios cfä Cn�-Cozinha Industriat . Uda., cO
'

com o ,emp�rid"mento_ Na foto,� dO BUf'
AMERIC�NO' servido ,�CHuma, � pata 2.500
soas, na Malweiel, em comemoração, .. 75,

� fun$çãoda empresa__
'

Jaraguá do Sul recebê'u
quin,ta'-feira, Ia visita de se
crietários de estado' e au

toridades �igadas' a área
gOVlàrnament�1 e, emp-r-e
sar�al. . ,Foram mantidós
vários eontactos com em

pnesários loe�is e visita a

instal8ÇÖelS fabrfs. ',,'

-x-

Quem recebei cum
mentos de Seu grand�
meiro die amigos e 'C

gJonáriós, no próximo
6� é o prefeito muni
dia· J.anaigl,lá . do Sill, Vi
Bauer, IMualmente' "U

.

cia�o' e' . qUie reassUmé
suas 'furiç� no d:ia- 1

, A coluna' também e
. 'suas fericitações pelo
ver." do Prefeito.

-x:-

, ' -xl.-

Lemos, I rlaO - sabemos
aonde, mas c'ames dei g ra-

, Ç'a para você': UA 18Ilma é
algo, que a espadà não
!pQde ferir, o fogo não po-

'

die consumir, !� água não
pode macerar e o vento
do meio dia não pode en·

xugar" .

-:-x-
.

Uma 'nova, reunião na

�rça-f,eJinaJ, dia: 28, agrad�
vel, acontec�u' na residê,n;- ,

cia da Sra. ,Arlete, esposa
do Engenhei�o AgrônomO
Qonato Seidel, quandO o

,ponhec,ido G,rupo -ele Lan
éhe, das se,nhoras �'a so·

ciedade corupalen'se t�
Aportuni�e ' de, r:lova:

mente, com muital descon
tra,çijp; .. p.!'!OfTlover 'o entre

Laçamento,.

�x-

�.�
COMPL.:EXO TURf$T!C�

.

JARITA
,Um pass�lio
inescjuecr�l. , ,

Kaffee Haus, LarichQne�
te, Ponto Turrsticd, '

Play-Ground e
"

•

amp.to' I8Stªcionaffiiento�

,

Na MenleiQotti Vefcutos,
carro novo ou usado, com
preços qUe' somen� a

.

Volkswagen_ t�l1). Vá a,

Menl8!Qolti VQrculos Ie ,Slaia
rodando com o seu caran

go. � aH, na Marechal
Deodoro.

Esteve de!
dia 27, a Sra. Nancy"
pOsa do esculápio dr., A
gustinho BilSinehi'" Ri
bau amizàdes IiIIm

"apê", ,paira comemorar
acontecimento.

;ara9Uá f'abril s.a ....1.1
(

"

,

I
.

Jaraguá Fabril em de abertura'-

I'

•
... "

'1' •
\ ,�J: 1\.... ' I \.., � •

II•••CU••'••
'

•••Ial_,::'
-Decol-8§6es pará ·casamerlt�!S'�'�

corâções para Igrejas - Decoraçõe$
para clubes .t- A'rran'jos para festas -
Plantas ornamentaIs e Buquês em Ge-
rat'

"

, /

FLORICULTURA IMPERIAL',

�-: T,
'

I·

Rua Relnol� Rau, 828 - Jaraguá do '

Sul SC. \
'

-X�/�.t\
,'Ç)ttr� nascÍl71Ie'nt,o ))a
tarde do éJia 25, no Hos'Pi-
tal e Maternidade São Jo:
sé, ql.ij1nqp veiq ,ao mun�
do IS! rilenths' Débora, se:,
guhda filha do casal Dr �,

,Vitório, A I t:aJ i r '(Rosely
Gumz)',Lazzaris.

'

,,-x-
Torne, os �$ artigos

�onfieclijos atl'1�fi d9: �
n'ún'ció�' . Para ãnonciar
prefira eSte jomàt:'Correio
do Povo,. há 63 larROS re;
gistrando a Ilistória de Ja
r.aguá do Sul.

'-.-x..:...

,'/Ji. Socl«làde de Cultu;..
ra Artfstiea de Jal'1aguá do
Sul promove no,�i�i 14 de,
agosto, a 111 Noitada do
Prato Trpico' 1taIi1ano," com

.... jantar-dançante; nf81 seclé
Dia 07 de 8goSIto do Grêmio -Esportivo Jú-

Sra. Lal:Jrar Hafemanr'l ' ventus. Os cartÕ8's ,a Cr$
Marlna Morei<ra

'

600, já -estão aventla, jun-
José. Steilein NellO

, to a Relojo�ria: Lanznaster
srta. Mércila' Doering e' a

- �tlá Presen1ies. A
Maröelo Socreppa ' exemplo del anos anteria-
:'No�os �umPfimeFltos' res, esperfarse novamente a

!i0s a.�lversaJnantes da s�. adelSAo, maciç,a' dos: Jara�
'mana. - \- guaenSßs a essa ,promo-,

I' ção;

"

Amanhã, 'dia 2' de agos
to, 'no 'Saião ,parqqural d�
CorUpâ, ,o Dons Clube fa:
rá realizar uma

. feijoada
bieneficente. ein prol.' a'os �

,

'menos 'afor'tu�aêfos, 00
�8Ija. ,dos äeficiente$ ffsi- Chegou dil8l 30, na Ca

cos do mühicíp;io : O car- piltal do Estado, uma "C'O-

mitiva da Ibrasa - Investão está 'selndo vendido a
timentos Brasilejros S.A."Cr$, 150. ,esperar:ldo ,o '

.,

h d d" ILions muita cooperação aeompan a 181 r: e ei lemeR-

por paf18! da poPu'aJÇão 10- 'tos da A'ssociação Brasi-'

CßJI e vizinha; que poderá leira dê· Öômpanhiías Ä-

I8llmoçar no salão paro.:- bertas e do Comitê de D�-
quial e ao mesmo tempo vulgação do Mercado d�
dem,onstrar' 6�seÜ' ,espir,jU) Capitais, par� , contáctàs
comun itá'rio. O -pres,iden· ,Ria' ál1ela

'

gO>i1ernamental e

te Paulo S'a.rti Garcia' es- ,empre.�rial. No,:progr�
tá muito animado com ,a !'Pia; vtSlta aq gov�rnador.,
'reperc.ussão ,d-a campa-' u�a �Iestra ,e vragem �
nha, prometendo para J,��agua do Sul onde. f�:1
:breve .novas inicirartivas.' A yl,sltadª a WeQ,lel" Jomvll�
'coluna engaja-se à pro- I�- I '

moção' dp Lions. de Coru
pá e 'apel'a pa'''aT que to
dos prestigiem.

(

Hoje, à�,,1'7 horas, e en-

laDei matrimonial, na Igre
lja Matr,iz :S�o, "S�bastiãb
'dos jovel"1s', GlelntH Spézi�
e JohiaIßilde V-en!uri e,
'João José Custódio e Te
crez.inha Dinis Mártins:; Às
'18,horas ........ ,Néfdo Repe!i
'ra ê Elz:'a:" Po:rtes "'P.aéifl,h.a. "".;\,

;�-: '(:- _

:.', ,\ ::1. r.>"I-';,' �:,,---.: "J),. -�� :h;'�'
-

. ,

�
----'-....,...c.....;.:;.--"'-.....

':� isso mesmo!
À par1l:ir dI�te sábado, dia 1°,de 'agosto, a

Jaraguá Fa�ril reabre, o seu Posto 'die VEtndas. Lá,
tudo a pj1S1ço de fábrica, você� errcontna parias de

.

cepa, toalhas Ie guarnições diei mesa, cortinas e-te-'
eidos em gerai.·. "

-

'

,

Aproveitei, .,'.... ,.,
'

�OSTO ,DE VENDAS JARAGUA,fABRIL
Janexo a fábrica)

'.

RUiai Jor9� Cz�rniewiç�, .590
.

1 �,.. t

\,

No rigo,r deste inverno;
vlsta�€b�m e (�rrlT<1'rt -

velmenté. Compre cal
çados Ie 'confecções na

Cinderela, onde você
.:encontra' as melh.orés
opções.

Cinder.la

Veste beim., 'A modla
certa.. ., .'�

Opções 'para I?res�n-
tes� , '

Lanznaster tem. - Em

qualquer época_, ,para
qualquer comemoração"
prese!nlteie bem. \ Você
sabe

'.

L a'.ZI à s i �'r:

IRelolOarIa: Avenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com r J61as e as'mais finas'sugest6e
da �ELOJOARJA

,.

AVENIDA. Marechal e Geilli

I' ' Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Correio" informcativo·
.

OOMUNIDADE CATOLlCA: 1) Éstão",a;bertas
as matrículas para o_proximo curso de preparação
ao casamento. Ser� (1,0 dta 23 de agosto, início às
8 horas da.manhã e término às 17. As inscrições
na secreterta Paroquial até 20 de agosto. É cobra
da no ato a matríc.�J� pequena taxa Rara pagamen
to do almoço, 2) Ola 17 deste mês terá início maís
um �U�SIO intensivo �e crisma para adultos. Ele se

rá mlnlstrado no saíão paroquial, iniciando-se sem

pre às 19h30:min de segundas-feiras, durante 10 sei

manas. 3) Dila 04 de agosto é o dia marcado 'pla,ra
um encontro diocesano do cieiro, em 'J,o'inville. -

TO�oS os anos, é realizado este encontro, na pri-
.

metra semana de agosto, '9 iniclia-se às 10 horas
com urna m.is�a concelebrada pelo Bispo com to:
dos os Padres, É a ocasião em qÚle o Bispo falará

� .t�do� os Pladres da Diocese em conjunto. 4) Jii
.estao marcadas .as datas da primeira. comunhão

para. a matri� Ie as três comu.r:aid'ades daperttería
da cldade, Dia 29 d& no_mbro - Matriz São Se�
.bastião e Oomuntdada São Francisoo de' Assis na
rua Joinville. Dia'06 del deZembro comunidades São

'

Luiz GonZiaga e São �üdas radeu. 5) Dias a.e 4 de
novembro festa de S. Francisco,de Assis-e dias ·14
e 15 do mesmo mês,., festa de São Judas. A tradi
cional fiesta da ·Gruta do Rio Molha 'será días- 15 e
16 die aqosto, .

'

..

COMUNIDADE EVANGÉLICA: Nes'e domín
go, 02 de agosto; haverá culto às 8h30min em Ja
raguá do Sul ,(P) oom Santa Ceia e, 16m Três' Rios
do None (A). As 10 horas em Nereu Ramos (P) e
Ilha da Figueira (P). As 1'9 horas em Jarralguá do
,sul (P). De 10 a 17 'd'e·agosto sob o' tema "Mensá
g�ns do Amor de, �'e�s", a Sem�nà de Evangeliz;g
çao com o evangelt.sta P. Alcides Juc.ksch, de Gra
m�(1o. ,Todas as'noltes, às 19 hOl'1as 18m língua 811€1-
ma � as 20h30min. em língua portuguesa. 'Local:
Igreja do. Centro.
CARTAZ CINEMATOGRÁFICO: A palrtir das 20 ho
'ras deste sábado, até terça-feira em todos os horá
rios �de exibição, no Cine JaràgUá - "O Mundo
MágiCO d�s Trapalhões". E na quarta e quinta-fei
ra :-- "Nof�� dl91 Orgia", film.e policial violento' e e�
ról'lco. NaClonial1.

'

. ': iÁ SEMAN� NÁ HISTORIA: Dia 1.0 _ Dia
Naclon�J, �o S�'o P�sbal: Dia 2 - 'Dia das vocaçõe;s
sacerdotaIS. 018 3 - DII8i do Tintureiro. Dia 4 __

,Dia do Pad�e. Dia 5 � Dita Naoi,onal da Saúde.
EXAMES SU�LETIVOS: A Comi5são Central'

dei E�amles S!,Ipl�tivos anunciou que no final do' a
�o ��o.,será realizada a tradicional etapa de exa
mes 'para 1.°, e 2.0 graus" que voltarão a SlE:.ir reali�
.za�as _�Qr11e",�e :�T jul�� do próximo ano, no en
t�nt?, está ç-qn1lrmada a realização c;fle' exámes su

, �'etIVos p.r:ofiss�i�RI8ilizaRtes pa�a as disciplinas: ótl
c�, :'etro-té�nrca :91 telecómuniçações, cujas 'ins
crrçoes foram labertas dia 27, estendendo�se até 21'
die ago�to .nas UC�Es de FpQlis, Criciúma, Blume
.nau, JOInvllle; Lages e Chapecó. Todas as fnfor
mações do' inrfasse dos candidatos a estes -êxa�
mas poderão ser obtidas na sedie da 19a1. UCRE
em Jarag.uá do $!:ll junto ao Edifrcio da Comunida�
de Evangé1ica,' 20. andar. ' . r

OLlMPIÀDA Es""QOT:EfAA: A União' dos Esco�teiJ'!os
do Brasil - Região de'Santa Catarina --: .realiza
desde QlJin,tarfeira, 30, Ia 02 die agosto, a 2.a Olim-
prada EscoteÍ'ra pe Santa Catarina, quel reúne re

pre�entantes de todo o Estado nas divérsas mo
dalidades resp�rtiv�s. Jlaraguá do Sul melrca pre-
sença nesta Ollrh:plada, que encerra-se amanhã às
15 hora�, na Fundação Educacional dei Região' dlelJoinville. .

' . '

'. ,�AryAQUEo.'s..T� DO E�ÉRCI!O: O Chefe
da 1? Clrcunsc.nçao do ServIço MIlitar comunica
�os Interessados quél, as instruções 'para o recru

ta'!1ent:o' de volun�ários para a incorp�o�8Ição na
Bng,ada Par1aquedlsta 'em 1982 já Sie' encontr·am na
quela CSM, sita na (ua Ma.rechal Guilherme. nO 09
Cent�o, e�. Florianópolis ou na 5.8 De1legacia do
S:rvIÇO MIlitar em Jal'1a:guá do Sul. !�poça de Sele�

/ çao ESpeCial: die 24 a 29 de setembro de 1981.
.

CURSO DE PILOTAGEM: Estão abertas no

A�r.o Clube de Joinville, as inscrições para ''o cürso
,� pl�otaglem a ser desenvolvido n:este ano. O curso

eqUwale ,à presta:ção do\ se:rviço militar, permane
cendo. o aluno bnevetado como reservista da Força
Aér:ei81 Brasileira.. Melhores informações podem ser
,obtidas na sleld�.social, Fia rua Princesa Isabel, 264

, ,to andar, .sala 14, ,de Is;egunda Ia; sexta-feira das
1.3h30min. �s 16h30mih. ie nas quintas-feiras � I:;ar
tLr das 20 ho'ras..

,

. POLICIA MILfTAR: Estão abertas as inscri
ções para inpnesso nas fileiras da Polícia Militar

. de Santa Catarinai. Requisitos: ser bras,jfeiro, ter
-

":lenos de '25 anos; 1e5:colaridade, superior à 4.8 sé
rie dto 1.0 grau; se'r res'ervi'sta die 1.8, 2.8 ou 3.8 ca

:tegoria ou dis!plens,ado da incorpol'1aJçãq_; ter boa
Conduta civil O'U Ji:l,ilitaf e não :estar sel1do proces
sado. Os interes�adbs devem ç:lirigir-se �o qualte,1
da Segunda Compalnhia de olíci:a- Militar, em Join
ville, com a certidão der as imento ou aaJs;amento -

e certificado' diét r�servista:
,
,CURSOS NO SENAI: Oomeçam no dia 3 d.e ago'sto
2a. feira novos cur'sos nos turnos d'e' aperfeiçoamen
to no Centro de Treinamlento Polivalente do'Servi
Co Nacional de Aplrendizagem Indus,trial - SENAI

dre Jaraguá' do Sul: lajustador mecânieq;. felletricista
nstaladlo'r e 'tomelro mecânico. São .. todos cursos
de curta d!unação. ,

J.

Agua para I [arupá
,Proclalas, de,.caslmento

.

."Áurea Müller ,.Grubba. -Oficial do Registro Civil do

1.ó 'Distrito da ·Comarca de,Jaraguá do Sul, Estado d�
,Santa Catarina, Brasil. .

-

...

'

Faz saber que cO,mpareceram :E!m e�rtóno, eXlbl��.
do OS' documentos �xlgidos pela LeI, a flm de se hatlI.

litarem \para casar:

Edital112.084 de 23-07-1981 Edita112.091 de 28�07-1981
SEMIR BARDIN E NIRCE ADEMAR HORNBURG E

MARIA DERETTI EVENA tOWE
El,e breslteíro solteiro; 0- 'Ele, brasileiro, solteiro; Ia

p.e�ârio: natur�1 d�e Jara':'- <vrador ",atur�l. '?'e Jaraquä
quá: do Sul; id'omieil.iado' e do Sul, dOI'h!C;llrado e ,relSl

residente em Barna do Rio: dente em RIO da Luz 1,1,
Cerro, neste distrito, filho neste td'ist�it9, filho de Ar
de Octavio Bardin e de thur Hornburg e de He'�ta,
Selma GmsSiklags Bardin. t.lndemenn Hornbure.

Ela, brasileira; soltelra: 0- Ela, brasileira, solteira] ddOperári,a,; natural de Massa- lar, n�tur;al. �e Jaragu� o

randuba: nesre Es1Jado; do Sul, domícßlada e reslden

mieiliad� ft resldente em. t� e'!l Ri� .da Luz II, neste
Vila Nova,' neste distrito, dlstrlto filha de Gerhardt

filha' de Alfredo Deretti e Towe e 'Elfrieda Kickhoef.el

de Rosina Gonjes Dé,t';etti. Towe.

Ediita112.086 da 23-01�t981 EditaI12.090 de 28-07-1981
ANTIDIb ALEIXO tUNELl! ADENOR URBAN � RITA

E BEATRIZ ENDER MEIER

Ele, brasiJ;eiro,- solteiro: co- Éle, brasileiro, solteiro; 0-

mereiário, natural' '€0 Coru- perário natural de Massa

pá, n�ste- Estado, domici- randuba. nieSfle Estado, do-'

liado e residente na Rua miciliad'o e residentp. em

Epitácio Pessoa, nesta ci- Vila Nova neste distrito, fi·

dade, filho de Abilio Lunel lho de E��n Urban e- de

li Ie' de Evanilda Lunelli.
\ Leonida Klitzke Urbarn.v

Ela, I::1raiSÜeira, sol�elilra; do Ela, bra�i1eira. solteira; a

liar natural de Jan8JQuá do perária na"ural de: Jar'aÇtlJâ
Sul domiciliada e residen- do Sul domiciliada Ie resi

te �a' Rua Joinville nesta dente em Jaraquá-Esquer
cidade filha de Gehard. do, neste' distrifo. filha de

.

Ender 'e de. Adelaide Bru- .Lauro Meile!r e de Alvina

nilde: Dornbusch I;nder. Ehle'rt Meier.

e Schroéder
�,l' _.,

Aindl81 'este ano. a. Com
pannla Catarinense de Á�
gua Ie Saneamento - Ca
san concluirá as obras de
implantação: dos sistemas
de abastecimento d'e água
nos municípios de Oorupá,
Schroeder e Oampo Ale
gre. Nestas obras- estão
sendo investidos recursos
de aproximadamente 66
milhões de- cruzeiros à pre
ços atuais.

deral constituem-se nos úI
timos obstáculos, porém,
autorizações para execu

ção destas obras estão a

�uardando o deferimento
na sede da Rede em Cu
ritiba. FOliam implantados
naquele rnunlclplo, 25 mil
metros de rede. Setooen
tas ligações já foram fei-

. tas num !plano que prevê
em torno de 2 mil ligações.
As prevlsões para con

lusão das obras de implan
tação do sistema em Oo
rupá são para. I€Ste mês,
desde que Ia Rede! Ferro�
viária Federal autorize �

passagem. da. rede de ãgu�
sob a ferrovia. O custo to

tal do sistema ficará em

torno de 22 milhões de cru
zeíros,

já no município, de
Sehroeder estão sendo im

plantados 8. '500 metros de
rede queafenderão inicial
mente 300 usuárlos, As
obras da CasaR no vizinho

munlclplo estão &aSS/enta'
. por cento concluídas, de
vendo ser 'entregueis à co-

r

munidade no último tri
mestre deste ano. O custo
do sistema em Séhroeder
ficará" pr conta
ficará em torno die 14 mi
lhões der cruzelros e a ca

racterística cerlose fica

por 'cemta de dois, poços
artesianos, onde será ca:p
fada a água di,stribufdl8l à
população. J.'á foram inicia
das as obras do reserva

tório e casa de química..

Em Corupá os trabalhos
estão em fase de ,conclu
são. AÍlgumas travessias
sob a Rede Ferroviária Fe'

Edita,' 12.085 de 23-07-1981
. VALDIR MOSS E ILENIR
SANTOS DE MELO
Ele, brasileiro, solteiro mo

torlsta natural de I'pumirim
neste Estado, domiciliado

.

E em Schroeder, ainda!,' p l'1esidente na Rual Epitá

inserido no programa ,de �io Pessoal, nesita cidade,

construção, recuperação e .

fIlho de Piedro �oss e de

ampliação de! prédiols es�. lo�lellena �a�lta"" ��ss: •

colares da rede lestadual, Ela, br:asllelra, sol eira. do

que leViou o Governo, .
,do lar, nJaitu!al d€' .��va Can

EstadÓ, através da Seere- tu-�arana, domlcillad�, . e�
'taria .,da EduoaÇão a �i- resld'ente na R�a EPlt�CIO
nar. convênios .para obras Pessoa, .nesta clda�e. filha
em 186' estabelecimentos de PaulIno Flor.e'�tJnto de

d'e todo o Estado, o muni-' Melo e de FranCIsca: San

crplo eonvenilou em Cr$ 1,2 tos de Melo.

milhão, (H� 1.4 de jUlho na

Capital do Estado 'panal a
pliOa:çãO' na eonOlusão das

.

obra� do COlégio Es,taduai
Miguel Couto, que cons

t�m ,de sala dos professo
Ires, cozinha e' sanitári?:>.

AGRADÉCIMENTO E CO,NVITE PARA CULTO
, '

Os famlüares do sempre lembrado

._JORGE RICARDO BORNSCHEIN '

pesaroros, comunicam o seu falecimento o"

corrido no dia 26 de julho de 1981, em Jaraguá do

Sul, aos-BS anos de idade.

De maneira !especial expressam ;a;gradeci
mentos ao Dr. Alexandre Otsai, ao Rastor Ingo
Piske, ao Co'ral da .comunidade EVlangélica, a pa�
rentes, amigos, vizinhos e conhecidos qUe erwia
ram condolências, f10l'1es, coroas e manif�.gt8!ções
pessoais de consolo, bem. comp aque1es que o

acompanharam até o Cemitério Municipal.
Convidam 'para o culto de sétimo dta no pró

ximo dia 09 de agosto, às 8h30min (alemão), na

Igreja EVtangélica Lute!rana, centro.

..

SINDICATO DOS TRABALHADORES 'NAS INDOSTRIAS
.

DE ALiMENTAQ,lO

AVISO ,
( ,

Em cumprimento a di'Spos�o no art. 21, ítem BI, da Pert2iria-'n� ,

3.437, de 20 de dezembro de 1974, comunico qua foi re@istl'1.a.da. a se- '.

guinte chap,a, como concorrente à eleição .a que�S:e .lief-ér:e·(} Aviso'
Publicado no dia 11 dre julho de 1981, neste jornal.

. CHAPA ONICA
DIRETORIA - EFETIVOS SUPLENTES
Antonio Divino Demo· ." � �. Afonso .Rosá
Han� Egon 'Burow Ivan André Zanini
Mauri Fielrrazza, • Agata Zeah Bruch
CO,NSELHO FISOAL - Efetivos

' suplemes
Walter Busch

. ,

E"rOi Prestini
NiltOrl Papp ,Fritz Jung'
Afonso Kurt Antonio N. ç. Rossi

CONSELHO DE REPRESENTANTES 'JUNTO A FEDERAçAO
EFETIVOS SUPLENTES
Hans Egon Burow . Narciso Sevegnani
Adelino dei Gasper Waldemar Benke
Nos termos do art. '61 da Portariia acima mencionada, o prazo'

para impugnação de candidaturas é de 5 (cinc04 Idías, a contar 'da
publicação deste Avisp.

. '.'

Jaraguá do Súl. 31 de julh,o dei 1981. .

HANZ EG'ON BUROW - Presidente

"

.

,

Jaraguá do Sul, lagosto .oe, 1981
Linda Bornschein .

Fred e Anna Bornschein, Beatriz" Marcos e

Karin

Arlind!o e Suelena Blomsch�!in, Christian, An
. dressa Ie Tatiana.

, _.

" ,..,." ç.

EditaI12.087 de"23-07-1981
JORGE· ElIZÉU MEURA E
'ROSI MARIA ZANGHELI�I
Ele, brasilei!!1o, solteiro; o

perário; natural de GUlartá,
r Lauro Mull.er, neste Estado
domiciliado e residenbe em

Santa Luzia, neste dis�rito
filho de José Melura e de
Bemardina Ma�ia M�ú!'1a.

Ela,' brasileira, \solteira; 0-

per,ária natural de Jalia,guá
do Sul domiciliada e l'1esi
demte em Santa Luzi'ai nes-

. te distrito, . f.ilha de Clivio
Zanghelini' I� de Regina
Buccio Z·an.ghelini.

� �.... i· I'.

III Encontro da Família ,Piazera,
, ,

.

Edita,112.089 de 28-07-1981
WILMAR VICrOR VIER
GUTZ e SANDRA SCHULZ

.

Ele, brastleíro, sottelro: au
xiliar de esritório, natural
de Jaraguá do Sul, domici- .

liado e l'1esidente na Rua

Padr:e Pedro Franken. nes

ta cidade, filho de Victor

Viérgutz Ie de 1181 Gruetz
marcher Viergutz.
Ela, brasiJ;e'il'1a, solteira; se
cretária, .natural d� Jara-

,guá d.o Sul, domiciliada e

residente na Rua Anita Ga

ribaldi, neste distri"to, filhar
d.e Amarldo Otto Schulz e

'q'e Zilca BOiehn Schulz .

ELEl[ÇöES SINDICAIS

tes, ,o XV de Outubro, de
Indaiial qUe virá o9m suas

equiples aspirante e titular..

Editaí 12.088 de 28-01-1981
IVO PLOAZAt' E TEREZA
PEDRI

.

Ele, brasile'il'1o, solteiro; pin
tor; natural de Carupá,

. neste Estado,
.

domiciliado
, ..

e residente na Rua Coru-

pá nesta cidade, filho d:6"

Adão Ploazai � de Elia

Ploazai.
Ela, brasileina, solteiJ'ia; do
lar. natural de Jaraguá do

Sul, :domiciliada e J1elsiden
te na Rua Corupá, nesta

cidade filha de Isidoro'Pe
dri e: de Rosalia PtessaW
P�cfri.

� para que chegue ao conhecimento de· t?dos,
mandei passar o presente Edital, que será publicado
pela' imprensa' e em cartório, onde será afixado du

rante 15 dias.

Weg goleia
Indust,ri:al
Conventos

A grande família Piaze
� ra e seus . descendentes

. esteve l'1eiUni!o'a no di.a 26
_d!91 jUlho, na Barra do Rio
Cerro, no III Encontro da
Família Piazer:a. Na opor- . Ningu�m � tão p,obre.
tunidade, etn melio a con- qUiel' nada tenha -a oferecer
fraternização, a mensa- a ninguém é tão suficiente

-� gem dilrigida a todos os in que nadatenha'la re:ceber.
tegrantes no regi'stro his- Os encontros enrique
tóri,co Ie fotográfico< a foto cem: a criatul1a humana. E
é do encntro de 1976), do fazem com que a bondad,e
Crreio do Povo., de cada um se irrari'ie no,s
A vidla é feita de encon- outros.

tros. Ençontro de viagens. Nos permitem descobrir
Encontro diS amor. �noon- t..esouros de irara beleza
tros inesperados. Encon- dentro do' cora:ção de tan
tros de! idéias. Encontros' ta g.ente qUiel nos ,; ·.passa

: de reflexãO;)·:Enc-onfr6s de ,d.e$perc�t)id'fI.�\0. '.i"
.'

':.·;fest'as: Encetros de';; c!(>ra- ,Estamos'o_r'(um;'ie:ntonto.
çõ��,.

",'
" . A '

"

E se nös seTIelsrm0s aO'

�

A ie'quipe de futebol de,
Sß descql;>�ir\oo � Sß. ret\fe-, . .longo, 'de tantos encontros, salão, da Elet:romotores
lando unos· aç)s outr:QS;. Por- pensamentos äe amor, d'e' Weg' S.A.! prello Oamlpeonà
que nenh.um homem. é. .tQtir:O'ismo; die!. . c,ompreen- to Estadual Sesiano' da ca

, Ilha. ,sãQ;, de bondade Ie, de a- tegori'�, gOI,eou a Indus�
.'egria;, seria d'ificil imagi- triatCOriv��tos, de Criciú-
nar o bem que faremos aos ma, na tarde de sáblado em LEIA MAIS JORNAL

qoo por ventura partilha- seu ginásio de Esportes, JORNAL .� CULTURA!

re:m de nossa eonvivênci:8!. fi)elo escol'1e! dls 6 tentos a Assine, IQ'iv:ulgue I€' a-

E na voUa de 'um encon- O. Aturam paia Weg: Dar- nunciie no "C�rr&io do

tro quan.ta Jui: brilhou so- ci; Gilm:ar, Orly (Orllando), POvo".

bre nossa vid,a. -

Davi e Amérioo. Assinatura �anual par8i
,ENCONTREMO-NOS Co- Jaragllá do Sul Cr$ ..

NOSCO MESMOS E 'cOM 800,00. Nosso Endereço:
OS OUTROS. A W(;g disputa a 'segun- Av. Mal. Qe,Odoro da

Que através deste lelrlcon da partida esta tarde, às Fonseca, 130 - FonS!

trOo possamos: 16 horas, com a mesma e- 72-,0091.
ENCONTRAR O VERDA- quipe em Crioiúma. E no CORREIO DO POVO -

DE.IRO AMIGO!
. .esporte amador, a,ind:a,' o QlIalidade' Supelrior pa-

"Q\Jé"l�às,samos, saiir' mO�7
.

CrUz 'd� MaJltav,dei >R.io 'd�i: : ;na;�uem é�gié� o Melho'r.

tivaJd(i>s i?ara"o pró,�irntO'lf;):n: il!UZ 1;�l'1éGebe ne�te dÔlllin- 'i', .:

contra dq famíJi,ßL g,o em'sua praça id'el.espor
!7.'� ��� ("i,

,);' t�'.1 �)i .��
,'v

:"'4;(

.

�,» }"

t.1 '(;:j
,

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designada e Oficiai do Ragistro de

�

Prdtestos.
- EDITAL-

pelo :presenbe edital de citação pedimos aos

_

senhores abaixo re_lacionados que cornpareçam�
) em nosso, cartóriQ para tl1atarem dlel lassuntos de

de seus _

'

irite'l1f31Sses: ANGELO CAMPESTRINI _._: Rua: Berta

Waage, 757 - NESTA - AMEUO VICENTIM
Rua Preso Epitácio 'Pessóa, s/n.o - NESTA - E-

I,
VERALDO EDYGER HELLER - Rua Tobias Sarre
to, 1<75 ......- CORUPA ...... EHRENFRIED KRUGER , ..

de
-'

I'
Rua:'Ródolro Huftl�uessler'- NESTA- FIL,ADEU
ICUGIK - Rua: Henrique MarquaJdt, 309 - NESTA
- FOTO SILVA - VALDOMIRO SILVA - Avenida

ltda.' Getúlto Vargas, 664 - NESTA - AL,OIDES" CAM
-PRECHEB -- Rua Santa Luzia, "Estrada 'Geral' -
NESTA ...... ADEMAR PAULO MAYEA - Rua Alfon
so Bartel: s/h.'O - NESTA .- CAMPOLINO REITZ
- Av. Marechal DeoQqn;>11121-'NESTA - GER-
'.SON MARQUETTI..,.... Av. Marechal Deodoro ,da
Fonseca, sln.o - NESTA ...... JOS� BOAVENTURA
__ Av. Atlântica ..".- NESTA � l:.UIZ CA\RLOS VA
SEC - Rua -Joinville - NESTA - LOTHAR SAS
SE - Rua 15 de Novembro, 478 - NESTA -
MARli GONÇALVES - Av. Mal. Deodoro da Fon
seca,21 ;_ NESTA - NORIVAL SLCHCIAK
Rua João' Tozini, m - NESTÄ.

'

Adalzfra Plazera de .Azevado
,

'QfJcial Maior

Fundado em 10'de maio de 1919
CGCMF N.� 84.438.691/0001-34

DIretor:

Eugênio ,Victor Schll\CSckeI
�icKW:'

Flé,vlo ��6 B�q��! Y!�n. �1C8 Schml5ckel Gonçalves,
J�lm8 Blaok. P�t. ��U!Ó !lAchettI. SilveIra JIlnior, Rudolf l'Ií�ch-
feld, José �lhO Plnf:O. D!.- J0e6 AiiMrtO ,BIirbosa.

'

- Re&.OIO. AdmIrílstra9lo '. ('ubncicí8Cl.:
Av. Mal. Deod. d� F,0nsecll, 130, - fon!t (0473) 72-0091 - C.P. 19

89250 - ,Jaragu6 do' Sul - SC.
I '

CompoeIoÂo. I� • CIrcuI�lo:
'

Sociedade Gr6fIca Avenida Ltda. - Jaragué do Sul'� sc
Àsslnatura anual: JaplgÚá do Sul e regllo •••

-, C� 800:00 I

Asslr;ratura Semestral ••••• '••••• � • • • • • • • • • •• Cr$ , 45Õ,OO
Outras cidades

'

,.. crS 1.000 00
Exernplr 'I

' '-I �

,

a 8VU 80 •••••••••••••••••••••• '," drS 15,00
NIlmero atrasado •••••••••••• n .-•••••• � ••-. ' crS 20,00

'� Io� nlo se reeponublllza por arlgoe ....nadoe • nein,
devolve orIgi.....'

"
"

Terraplenagem' Vargas'
- de IIc1Q, Domingos vargas -

SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRAS,
,

E TRATORES' DE ESTEIRAS'
I --·E--'

Tubos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

, EM GERAL· .

, Rua Jolnvllle. 1016""': Fone: 72-1101
JARAGUA �O SUL' -:- Santa Catarina

CARR()Ç�IAS HC

'Hornbt:Jrg
,C�rrocarias

, Indústria
Blindadàs

-CAAR()ÇARIAS
BLINDADASE, '

ABERTAS - CASAS
·REBOQUES -
,ESQUADRIAS I!
ftWIEIs.

'I' AV. Mal. Deodoro, 1.479
, '

\ Telefone: 72-0144
JARAGUA DO SUL - s.e.

. .

.

II

Jardim SãQ Luiz
ein fase ,Inal de execuÇão Aguarelem para btelVe

li! '� I�tea com toda � infra-estrutura cOmpleta.,
,

I" Elpreendimentos Imobiliários
, _' (MarcaHo 'ttda�

-

Av'-Mal. DàodorÓ. 1.1791.. fone: 72..Q186
.:J"_RAGUA �O SUL�, SC

, 1

" ,

'f'I'

I

�. Construtora Seria, L�dl.
, CONS1'R�IQ ,�P(lt, ENGII!NMRIA I!

'

,

. COM.RCIO DE MATERIAl:
, DS cQNSTRuÇAO. ,

" :'

Rua Joio Picolll. 94 - Edlt. Carlos Spêzla
Telefone: '72-0214

JAt:\AGUA DO SUL' �TA. CATARINA
,

-

,�.

Vjação Canarih,ho
TR4NSPORTE URBANO�

-.INTERURBANO, EXCUR$6ES.
A "Canarinho" preocupà-se, com a sua 10-'

comoção, colocando à <l1�poslção modemfssl
mos �Ibus. com pesaoal esp�la"zado, possl
bl�ltando Uma viagem tranqüila. réplda e segura.

, Prograf!le beml Programe CANARINHO - o
transporte carinhoso. '!

JARAGUA DO SUL' - SANTA CATARINA

IMOBILIÄRIA
'

SANTA MARIALtda.
\

� ,

Compra - V�nda e AdmlDlstraçlio de Imóvell/

Crecl N.O 418-J
- ,

Consulte-nos, t�mos' vários imÓveis; ." ,

Rua Dr. WaldeßjirÔ��42 � Fone 72-_134� e/:'
'

, \
, 72-11-01 "

"
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,

O Centro ide ;Informl�
çõels 'Ecc;mOrriicas e Fis
cais da SecretQ,ria da Fa
zelnda já está faZlerndo en-'
trega às Exatoriâs dos do. .

'cumentas d/e arrecadação
eStadual do ICM ","efeJ1P'n-

,

te!S ao'segundo semlestre
delSlte ano .

. Esses documentos estão
'

nas Exatorias à d,isposição _

dos contribuinte!S -desde,.o
Utnaótica popular com óculos a pneços

'

dia 25 d:e julho. Os respe'c
'reduzidos: Qual_idaa.'" garantl·da.

tivos exatores na ocasião
.... da entr'egä estarão �ptos _a

R-úa-Dr. Walldremiro, Mazureehen 38 """",-,"".,.",, priestar laos �oF}tribuinte'S
'i' , '

", '
"

i " ;, !!q4'àisquer�!ir1fqFnj,àciöé!Siqlie'
.ii ", (P'��P da; ��o�����r São J�,$,�\,'�' ,3 -,�\'J;i );8,9 c�n�ideir'3�êm'i nsces

'.
'

��......�....���",;;;";;;;o,.,","",,,--;.:.,.;..;...:;��;;..;..;::;......;,"� ,,�;rJl.as, ')l'�

Falitâria )aragdA :Ltda.
Eletrificação é

prioridade - em
Massaranduba.

...r HÂ 3Q ANOS)
,

_ Viajava pelo Brasil rolla); André; -Zico e

vindo dos E$tados Uni- cácio. ,

dos o dr, Emni� Wil!emS ----:o ,0 Clube AQ.ua
prof. ,�de Antropologi,� de lançava o seü Co
da Universidade de São so pärá, :elegte!r a râih

. Aal.,llo lá dà'Escola dE!! So dia socleqade que alc
ciologia paulista que há ça.va lnvulgàr inter'
dois anos lecionava na apate06lndo as ca

Universidade de
.

Wari- datas apontando os
derbilt Nashville; T'E!!t1- meiros dez h,Jgares
nesse; Estados ünldos: saber: EJisabeth B'e
convidado recerrtertién- ll; Oralda Klltzke; C�C'
te pela' UNESCO para 'da Meniegotti (hoje"
'escrever um Inquérito posa do Vice-Pr�eto
sobre os alemães no golf Schünke atualm
Brasil; ele quel represen te no :exercrcio do cai'(
tava a m�io.r autorldade' die Prefei�o); R�iI
dos. problemas sóclolô- Ni'epltuzzi; Nelzita 1<
gicos dos alemães; au- ke; i1ereza

.

GonçaR
� ,J

•

tor de vasta biografia. Nel'aa Fun.ke; Bruni
Deipois . de investiga- . Plcolll; Edir PiccOlj Ie

. ções Ie entrevistas de-' ne,IOIres Rosa.,'
clarou: "A única. coisa
que, de momento; pO'St
so dizer é que a assimi- - Em 1955 noti.ctav
lação se processe aqui se o dlesenvolvime
muito mais rapidamente do munlcíplo de J
do que teIU esperava". guâ: Fu.n.dad'o ,e:m2,5
_ Corria a proclama julho de 1876; Ar�á

de casamento de 'Nor- municrpio; 977 Km
bemo Maurer e Elfi Is- incluindo Coruipá; AI
berner, ele filho d81 Au- tude: 49 me(t:ros (?); P

gusto Maurer e de Fran- 'puláção: 40.000 hã'
cisca Jung Maurer e ,ella tanlle'S; Zona urbana
filha de Gustavo Isb:elr- sub-urbana: 7.500 'hab
ner e de Maria I,sberner. tantes; Zona rUJ1a,I: ...
O leIdltal tomava o n.O 32.500 habitantes:; (li
3.011, dlel 23 de julho de je 1981 temos 48 mil
1951. quinaras de h�bitant

'modificando a industrr
_ Na teStradla .1ara-, lizáção do municlpio

guá Esquerdo, fal·ecia
-

quadro de habitant
"o venJerandó ancião" que se condentra na

João Sc;hmidt, com a i- 'de municrpio); Estabel
dade de 9� anos Ie 2 cimentos

.

"industriais
meses de idade. DeiX&" 419; �Idem comeci;p.i
va 5 filhos alguns já 174; Outros estabe1ec
fe�cidos, 36 netos e 11Q mentos: 165; Estab ...e
bisnetos.

_

sino primário: 58; Gi��
_. Simpronio Rdsa sio: 1; Escola réclO'(.

velho morador néste mu d,e ComérciO: -1; N
nicrpio à .Estmda Nova mal R:egional! 1;' íg
desaparecia: dia .22' de jas: 3�; Operários n

jl:llho �soa' be(nquista J.r)�t1stJi1as:'. 1 .650. ,

por todos, p!eJIo seu ca- dos fornecidos pela
vaihleirismo a 'tipo tolgo- qênc,ia Munie:ipIBIl cte E

zão que era figura obrt tatísica�·
gatõria nas, f.estas o,n!de
era pe$soa obrlgat6rla
paira a animação com
sua inseparável gaita.
Desaparecia - aos 72 a

nos dei�S!ndó viúva Da.
Ema Krüge'r Rosa.

... HÁ 10-ANOS
,

-:- Bárbaoena Min�
Gerais expqrtava t.,ezen
taS e �r-inta ,mill dézi
de rosas o valor glob
de ,3 mUhôes e 600 mi

__"_. HA 25 ANOS cn,Jzeiros para a Aepú
-.!. WaldieJmar Grubb8l; blica Fedetral da A�enia·

,) Pref.eito Mun_icipai' ,assi- nha. A União Berbace
nava Portaria n.O 86 de ,nense de F,loricuUul181 já
6 de julho de 1956' exo.- ) cogitava dia plantação
nerando a pedido Ser- de rOseli,ras lern ,!estufa
gio Thomsen ocupante visando a atender ,ao
do Con�ador Padrão crescimento da deman
uZ-10'" do Quaro Cmicl;> id'� do'rrleIroado�r:ior.
do Municrpio. � A sociedade EspQil1

..... J. Andriadie '81 WOR
. tivia � Recreatiya Vieinen

r�igiam a página de ,se talnu'nciava para os

espomeS do CP em que' selUS assciados um gran
diziam-

-

qlJ:el "Merecia de baile d$ Rei para a

m�lhor 'sorte G Botafo· dia (ou 'm�l�or - noite)
go" que perdera para o de 7 \die! ,agosto eile) '1911
Joãd Pessoa por 1 x O. animado pela Banda Ly
Giroia _;_. informavam; ra ,da Aurora. HojJel o

contundiqo a altura � do Vieirense, e um
_

clube
pirrileiko quarto die \hora mais dinâmico com, uma

do primeiro pe!rIodo per _ nó"a át1ela no populoso
maneceu em carrlPo a- bai (ro' da goiable!j,ra, 00.
penas parJ81 f.�er núme- de levantu sua noVlS! Sf3I"

(o. Os' detalhf1s do jO- )d� social em tern�n�
-9O! Locäi: 174; OlJlf.ros 19l5itabeecl·
Itapocuzinho; 1.0 tem- muito amplO' [91 transfpr::
po: João Pessoa l' x O; mando.o clube teJm'�

, Final: JOã9 Àessoa', 1xO; ciedad'e de sócios prO"'
MareadOr: WalteJr- - (côn-, pri'etârios . para Ipoder
tria) aOl? 8 minutos da laltingir a sua principäl
fase in:icial; Jui?:: Jo'rgei rrt�a lei [l�antalr cOn1PI�
Ersching; Renda: Cr$ .. 'lamente a,nova s�de 807
1.70Ó;:00. Quadros: João ciSI uma d:as 'mài$ bem
Pessoa: 'Claudio; Floria'; instalad:as no Estado.·

.. rti e Tião; Balloquinho;
AUdjo e Zéppi; Murára;

.

Etti; Adolfo; Edgar e

NElISt0r; Bo'tafogo: 'Má�
rio; GiroU-a (Antoninho
II); l1arcrsio 'e Walter;
Olivio; Antooinho fi (Gi-

. ao no�so mundo
_

artrsti
co eram c'onvidadiSIS pe
la municipafidade para.
a rea�ização do 1.° Sa
Ião. Janaguaense die Ar
te.

, Cathas para toda. a. ,fInalIdadas. Faça-nos
uma visita.· Eitamoa em condfÇ688 de atendl-tos
iflclênteßi8nle,.

O pretelto Dávio L'E!!u de
'Massaranduba f.alandb à

impl1$nsB sobre o deseri-
. voívlmento d(j séw murrtel
pio disse, que ele é es�n
c·ialnWr:ite agrfcol,a onde o

homem do campo é a for-

ça da sua aconomta reque
rendo da admlntstracão pú
blloa todo o apoio -n:e'ces
sárlo para que os agricui
teres tenham as condições
de desempenhar bem as

suas funções objetivando
uma produção, cada vez,

maior.
'

No qUeI' tang:el· ac desen
volvimento do Municfpio;
Leu saHen,tou .que' é um
'trabalho que exige a união
â:e 'todos lei sua padclpação

)

uniforme. Isso é que f.ez
valer o atual desenvolvi
mento do Municrpio que
busca 'a sua afirmação em

aceíeredo ritmo de progres
so na região aqrlcola que
o ClerCis. ,

,� nesse ritmo ressalta
que não estamos medindo

, esforços ,para que chegue'
.

a tooa a nossa gentp. uma
'administraçãp voltada ao

. bem-\estar de todos os ci
dadãos. Procul1amos lP-fO
màver da melhor mane'ira
possrvel ,o' massaranduben
,se principalmente as co

munid'àdes do interior do

Muniefpio.
'LJelu .coloca a eletrifica

, çao rural ac�ma de todas
as 'neéc:essidíi'des frisando

'I,
inclusive que "quando as

sumimos o poder munici--
pai de Massaranduba de�

pois de mi-nucioso l:éIVanta
mento deparamos com um
dos maiores desafios para
a nossa adm-inistl'l8lÇâo à.
falta de -cenelrgia :àtJétrica".

, - Vinte'e cinco comuni
dades 'nao posuiam os be-,
nefrcios da lenelrgia elétri-

.

, ca excet�ndo'algumas pe
, quenas redes já existenJes
O problema passou a ser

.

a nossa preocupação já
, que�1lelrí�ramos que leste
fator· viria a contribuir de
cisivamente para aquelas
que são o sustentáculo' e
conômico do Município.

-

Convém aindia citar disse
-,que todaslas; comunidi8dles
antes às escuras foram' a

tendidas leim suas aspira
çõeS dá dezenas de anos
através do PI,ano Comuni
tário ida CELESC que vem

dando total apoio ao Muni
çrpio.'

-

A Prefeitura através da
CELESC - Setor IBlume
nau já efetuou a letletrifica- , .

ção das seguintes comu
nidadle!S daquele Municí-
/ pio: Patrimônio II;. Tifa
Stoinski; ·R.ipeiirão Gustavo
Fundos; Tifa Wenske; Se-

,

te d� Janeiro;' Santa Luzia; _

Bracinho; Braço' Sete<>;
13raço Abelrto; Tifa RQh'we
der; Tifa,Bruhns; Tif� Sa-
farwélli;? liifa Haffermann;
beirão da LJaga; Br:aço-- do
Norte II, Tita Aadwans:ki;

. Tifa Gustavo Jensen; Mas
saranduba Baixo; Tibagi;
Tifa Neumann' e estão Slen
'do executadas no presen-·
te a localiqàde de FundoS
Ribaok petrfaz:endo um �
tal de 21

,

comunidades.
'

1

'Ru� felip� ScJ1mldt, 279 - Fone 72-0448 -
Jaraguá do Sul-Se., .'

TORGANlZ.ACAoIICONTABIL
"A COMÉRCIAt· S/C. LIDA.'

�
,

-

,

EtaganíoVI.r SchmOcket
Economista e CO!'\tador -CRC-SC 1605

, ftnt6ilio José'�onçaIves
Técnico leim Contabllidadlei-- CRC-SC 7.786

,

, Y� A.. S. Gonçalves ,

Té9nica em Coritabilidade - CRC�SC 7.638
Serviçós contábeis em gle!ral e servlços aéreos

, '

. 'VA R I G
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 130 - Telefo� 72-0091
Desde 1944 a serviçO Ido progresso de 'Jaraguá do Sul

'JUIZO DE DIREITO DA CO�ARCÀ D,E JARAGU� DO
.. SUL:

EDrrAt: DA �RA�A
"

' ( ..",...

O DOUTOR HAMILTON PLiNIO ALVES, JUIZ DE
,DIR,ElTO DA COMARCA D,E JARAGUA DO SUL, ,ES- ,

TADO DE SANTA . CATARINA, NA FORMA DA LEI,
ETC.

-

"

FAZ SABER (rem r�umo. art. 687 do CPC) o se

guirl1lei: - Venda em 1.a praça -:- Dia 14.08.81, às .-.

10,00 horaiS . .-- Venda em 2.8 'praça: ..:_ Dia -3{08.81,
às ;10,00 horas por. quem mals der Ie maior lán�e ofe
ne:éer. LOCAL: - Edifrcio do ForOm 'CIlesta Comarca.
EXECUÇÃO N.o 6.950

-

-- E�iJente: - RUDOLFO
'KREIS - EXECUTADOS: - ßUEDE'S CONFECÇõES
e GUEDES DERETTI. -- BEM A SER PRACEADo: __
Um Idti& de terras, Lotlel N/.o 01 do Loteamento Jardin'1'
Verde-Mar II, localizado na clàlade baln:eâriiS! dlee Pi
çarras-SC., nos fundos da Av. Nel1elu Ramos com a
área de..260 m2, registrado �b n.o 6.029, fls. 129 do
g. Offci� dei Itajlaf avaliado, lem crS 160.000,OÓ - 'Nós
autos nao consta qualqtie.r ônus ou l19'Curso pendlein
te. - Dado e passado nesta cidade de JaragiJá do
Sul aos, oito dias do mês de maio do laino die! mil no�
'vecentos e oitenta e um. -' Eu, Adolfo Mahtudl

'

Escrivão o subscrarl. ' '

.

HAMILT<?N PLINIO �ALVES - )Juiz de Direito

I,

II

II
II

,..-
VEICULOS USADOS REVISADOS

,
'

II

I!

II B�lina )
II ,L - azul metálico " � '. . . . .. 1981

Coroei II ;.. branco - : .' .. 1980
Corcel II L -,�e metálico .; ..•... ;..... 1979,
Corcel·11 L - b�8Jnco ; _ ó .,'.,. 1979

,.
BrasrJia - branca ". ' •..... .- 1. 1979
Chevette - azul .•.... ' .- 197!!l '

� Ford F-OOO 4000'; bege, : . . . . . . . . .. 1979

r .

Ótica do·· Tràbalhador
(OptIk-laden d� ArbeIter)

\

Carnês do I.C.M., '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,prefeiJura . e Ißstaladora 'Santá 'Rita.
assinam Contrato. r a energia elé·

. triça .' chegando ao, interior\ ,

No contrato assinado mais e�rgia �ra o
,

A Instaladora Santa contratadas
.

pela mun i:
Rita Ltda., corn sede 1'l1B, cipalidade, que serão e-

rua Dr. Fúlvio' Aduccí, xecutadas pela .lnstala-
1045, no Estreito," Iflo- "dora 'Santa 'Rita Ltda.,
rianópolis foi a vence- de acordo com os pro-
.dora da Concorrência jetos, plantas, deseahos
Pública n.o 03/81, lança e d'emlais especlflee-
da emm aio pela Prefei ções das Centrais' Elé-
tura Munlcfpal de Jara- trlcas de Sahta Oatari-
guá do Sul para forne- na e outros ítens obje-
cimento. de materiais, e: tos da Ooncorrênciia n.Q

,implantação de nove li- 03/81, de,11 de maio de
nhas die eletrificação 1981" As linhas e local'i-

.

em regiões interioranas dades blenefic,i,adas com
do, Municí'Pio, previstas a Rede' de Distribuição
no P!ano de Governo Rural, primáriar mista e

.

'çI:a Administração Biauer secundária são as se-

Schünke. guintes: 'Estrada Riblei-
Na manhã die terça-fei rão das Pedras, em Gia-

,ra no ,gabinete do pre� ribald i (2,568m); lateral
.feito em exerctClio, Si- Estrada Ribeirão das Pe

g'ólfSchlinie, na presen dras (542m); nfa· dos
. ça do prete'ilto licencila;-

. Húhgaros,· em'Garibaldi
do, Viétolr Bauer, d(:)di� (4.319,m); Tifa Gemano
re\or-pres�dent'e da ism- (2. 890m); E'stnalda Oacil-.,
presa Dr. Wilson .Lemos da (2. 657m); Tifa Alic,e
e do dep",tado estadual (3. 9'22m); Estrada Bibe'i

. Dctacílio Pedro 'RalTlQs, rã'o Fausta, em G!aribal-
, foi assinado o contrato di (1.530m); Tifa Rodri-
no valOIr de Or$ gues, em Garibald!· .

15.242.499,00,:, étõ -'q�U�1 (6. 737m) 'e Tifa daS Flo-

C� 1? 882 . 69��ºO "s.êfa res (1. 055 m��r�s).
�.p"cado em ��r1_�i�,E:l

:-..053 tr_ab�ln�,s".�e'r�9 .tCrS 2. 359:800;00- 'ern·
� ':�t'Ilctados , rfQS" Ipr6xIhjps

'mãO-de-obra. dias pellial Ins{àlad�n:�,
, São 26.220 metros de ,Sata Rital ltda., qUe no ,

linhas de eletrifi�ação
.

ano passado e�ecutou·

interior.
J ' I

outras nove linhas de e-

letrlflcação como vence
dera da Concorrência
Pública 01./'81,' nas 10-
oaUdiades de Tifa Funil,'
Tifla Funil' pequeno, Tifa

. /,
FunH Grande, Tifa Tere-

zlnha, Tifa Ribeirão Ca
valo e Br.aço Ribeirão

Cavai/o, ;Tifa União" :rUa
Br:uoh e lauble,(. Estrada
Jav,ali Es€(ue,rdo, e Di
reito e EstradiaJ Bio, da
Luz Alto.
Esses 26,2 quilôme

trais de nov.as linhas «Ie.

e:etrificação ecmtrata7
'dos' ;beneficiarâo milha
res l,de jaraguaeRses do

interior, em regiões que
.

"9ISSIentem-se ,da' ener-·

gia "elétf,icà-,p:Btra inore- ,

mentar o desenvo,lvimen�'
tÇ) :dia economia primá
ria, haja vista "serem re-

.

giões produtoras,.
A Admini�tração

BauerlSchunke, desta
.

forma, dá mostra de sua

preocup.aJÇão ißm dotar
todo o i,oteriol' de ener-,

gia elé�rica e, ao mes

mio terrip�" solucionar os
p�ineipai�:, ' probllemas
que atligem a oomunida /

de jaraguaense:

,><'

CARRO' NOVO'
�'R'e,çQ" ", ,V'�[H:O'

- '.'

, ,

Chevrolet . pelo preço' de
,antes'do ('aumento

Emmendö:rfer ,Com. de Veículos LIda. "�
Av. Mal .. D.eodoro (em. frent�, � Igreja Ma�riz)

�. I�, ','
.....

' i""-' '1.,0:, .,',_ ..... ' .1 .;;� "t' ... _. "". ;..
� ...
, ';"., \�r,,\ ",,'.;;, �_'J,'I ,:,_." I

. Fones: ,72 ..0060 - 72-0655 ,,-' 72-0 969

a'i:d�'riêearnen:tô' "de ";rodas' 'para . todas
, a's '-ma'rc�ás de', 'carro�

,

� "" j.'

'�relu,no
,

I"
"

.ju�enil
"

CIUb� Atlético Baependi
" verdadein8i batalha campal ,ti-esporti",a' dos atletas,

S�leto 'EspOlrte , Clube / "ode, todos s& envolve- que a:pienas"denigre o nOSr

�taram na manhã de' ram", segundo o presiden� so já combalido f.utebol a,

lOgo o trtulo do primle1i te da Liga, Már,io Vitória maclor. Sel,eto e Baependi
'turno do Campeonato Rasswei(,e.r.. ' ,outl1a< vez, se enfreliltam ,na

J�nior edição 1981,' dia / tarde deste sábado no e�
iJaraguaense de Fute- .(' .'

'

�ád'io João MarCal1:to,�abr1Â
. O Sê:lle10 venceu por Rassweiler afirmou que

.

P<? o Ile'turno do Camp�-
10 no entanto, '0 jogo :a principio 'prevalecerá o nato. Na partida de fundo

ár�,termi",�olJ",�a!ÇJ,. vi�t�t..",? "
resultado até

,.

o m()ffiiento. jogam
" Juventus, te Acaraf,

bitro· HI:qarq,q:' N.ar,t1t ,�e;r,' d�; ení'revero:;>ól,l "��1a.;,)J,i< '!ófga,iltfo" nesta !')}Q'dad� '.
,aí!:;

eXPul's:ado ó,s '�2 jogadid!r.e!?" tÓ�ia(:tdq.J',$iedetö� Ma$,�íp!de.�' A�rw�g�,:""" '�",'" ;"

ql!e- emplie,�nderam '" l!Ima ,.peíndent'e ',dessa ä�i;tudé};a;n�);'"
..... ,

, �

"'f...<:-fi.
Ji\1' '.

i';.,
;e �"'�j

uore ""rog'räma " Jaraguá . dó Sul vai' bem
f" r '

, .

.

. It'
'.'

.

. ," 'no ciclismo (

,

.

fésli,val . d�·
do

" ' ""-,

Com Ia realização de três Ni,eoluzzr, 3.iO S'ilvio Ewald
provas, 10 éiclismo do nor- e 5.0 Wanderlei ZoC'81te II i.

te, catsrlnense ttelVe na ma- Na·categoria principal: 6.0

, nhã de domingo movimen- Walter Simas Severino, 8.0'
tadia disputa na SC-280, a Saburo Miamotto e 9.0 Jan ,

"

partir do Itinga, em Join- n'y Oozzarln.
'

vi IIe, Toda .a pl1emiação foi , j

patrocínade pela Ciéles· Neste domingiQ a equtpe
Uno e, nas 3 provas: os pri- Weg partíclpe na qapital

,as quals, igualmen�'e a '0- melros colocados recebe- do Estadp de rnais urna e-

I[mpica. ram um trofé" Ie es de�' pri tapa do Campe!natq
,

Esta-

meiros foram agradados dual de Ciclismo" no 'd'ia 9

com medalhas, além de bo de agosto, Jaraquá do Sul
FestivS.' ido FoIclóre nés e camlsetas ofertadàs sedta nova etapa, na Pro�

O Governo do Estado' pelas' Lojas HM. va Weg Ano 20, com 'aJ pro
instituiu Ia data ide 22 de a- Jaraguá 'participou e '6S- moção e patrocínio da Ele,

gosto como o "Dsa do FoI teve bem, através da equi tromotores Weg S. A., e

clore Catarinense". E pa- pe WEG, nessa disputa,· ARWEG. O loca: da com

ra comemorar a data, a di principalmente na cateqo- 'petição 'será o astalte da
,

visao d� Educação Físlca , ria no",àtos: 1.0 Bruno Mars SC-301, entre Jaragu� do

e Desportos (OIFm) e DM chall, 2 .

.0 Roberto Cezar Sul Ie! Oorupá ..
são ide Administração die'

' ,
.

I .'

• ,

Ensino (DIADE) da 1.9.a ..

\

S" 'I'· 'I"
/

�
,

. Este Festival será no di� UCRE, promovem o Festi- a ODlsmo. erml-15 de agosto, no Estádio "val do' Folclore te Conc,\-Ir-. ."
.'

• .

M8iX Wilh1e,lm, do Clube A- sa Microregionali/81, com
-

•
'

.

"

ttétíco Baependi, paira as 'o objetivo de estlmular a- na 'a I"em"po'r'ada.,categorias m.irim, infantil' presentações folclóricas l: .

e juvenil, estando as ins- com o' regis,tro de vivên-

orlções Jabertas até o dla elas e e�erimentos signi-

hecíd'G���.17h30rrHn. �,a 19.a ���tivoS de cultura do po- con' .eel QS

( ,

,arremesso e

folclore ,J \

N
,.

t 'f t,

a 'Pro?,lma. sex a-, el,ra,
dla 7 de ag,Qstp, às .14 ho
ras, a Dlvlsão de Edu�
ção Física e Desportos da
19.a Unidade de Coordena
ção.Regional de Educação
;_ UCRE, reúne todos, os
professores de educação
ffsiba da microrregião pa
ra tratar sobre a realiza
ção Ide um Festival de Ar
remesso e lançamento.

A reunião/de sexta-feira
, servirá paíl181 acertar todos
os detalhes· desta promo
ção. Na abertura do Festl
val, 'haverá 'd!elntre outros,
desfilie de abertuna, dos es

tabel.ecimleintos, com' c:on'
ferimento de tr,oféll aque-

. 1'9 que melhor se -apresen
tar. Também o hasteamen�

. to äas--'ban'derras, d'entre l

Todos os iestabellecimen..

tosd e ensino da mlcrorre

gião tomarão parte. A prin
cíplo, este Restival está .de
terminado para o dla 22

de iagosto, no Ginási,o de

Esportes Ar.tur Mulll6ir, com
a p'àrticiplalçã,o de atunoS'

pertencientes às redes ies�
tadual, municipal e p'articu
lar dê ,ensino, de 1.° e 2.0

graus.

os
", I ...

"

campeQes
A Liga Jaraçuaense, de hajla vlsta que há neoesst

Futebol encerrsu os Cam- .dade ge apontar Ç> vio8'"

peonatos Adultp, Juvenil. e campeãQ, para as disputas'
Infantil desta: temporad:al, do Campeonato 'Estadual,
'conn'ecendo os carnlpeõles qUiE) deverá iniciar �m. ffii6la

dàs. respeetivas catego-, dos de agosto .

ri,äs. No éitad'ino' adulto, a

Assodação Atléti'ca Banco
do Brasil foi a campeã. No
decorl'ler 'da semana passa
da, dÍJas rodadas foram
realiz'adas, na terça-feira
- AABI;J OX1 Jaita tê, Brei'"
thaupt, 1 xs" Arw'6g - é: lila
sextiaJ-feira .....; Jarita 1x2
Breithaúpt e Arweg' 1 Je 2
ÀABB'.

"�
,

,

...
'

i'NoJnfantil, sábado à \t�r
de, Arweg 2x1 AABB e Ja
ritá 2x1 Urbario. Na classi
ficação final, Arweg e Ja..

rita, terminaram em.pata'
das em númlero de pqntos
4, e idecid1'ram 'qua�fêira
ria pre�liminar de Jarifa

,

e '

, Arweg pelo pe,rtame adul
to. A Urbano com ,3 pont.os
ficou em 3.1(') lugar .e lat , ..

AABB com ,1 ponto .rla '4.a
":::';-MBB' Ox1 Jiarita 'e Brei- colocação. ;.

, foi' a càrnpeã, 'ficando Ja- t;:,c na categoria juy�ni�.
rita 'e Arweg com 3 pontos , oom o.s l'lß$ultados: Cyrus
'e' Breithaúpf com 2: Na 3x2 AABB e JlaJrita 3xO ,Ur
quarta-feir� à �oit�" no Pa- bano, a Jarita, com 6 pon
vilhão. de 'Esportes Hors� tos, sagrou-se campeã, Ur

Verch, Jari,tá e Arw�g de- bano com 4, foi o, vice-cam

di1d'ira_m o 'segundo' h:Jgialr,. peão, Cyq.JS' ,2 e AABB O ..

.
" '

.

1,1) ,.,

I

EDITAL D'E LEILAO,
,

CORPO DE BOMB.EJRO'S VOLUNTÁRIOS
DE JARAGUA: DO SUL

EDlTA,L. DE CONVOCA9AO ,)

A'SSEMBI-ÉIA GERAL ORQll!,I�RIA e REUNIÃO

�'Oi, éONSELHO, DELli:lERÀTIVO
.

O Pesidente dia Conse1lho Administrativo dp
Corpo de Bombeiros Voluntários' de JaragUá .do

'S/ui, no Ó'so de SUlaiS �tribuições Ie na forma do ar-,'

tlgo 17.0 e parágrafo único '<:io artigo 20.0. dos es

tatutos soei,ais, CONVOCA tod9S. os membros do
CORPO ÂTIVÖ da' Corporação para :al ASSEM-
'BU�IA GERAL ORDINARIA a roSlaJlizar-se no dia

26 DE AGOST.O' DE 1981.
!ns sede ,social, sita IiIlai rua Pres:id�nte Epi-

. táeio Pessa'a, s/n:'o ,nesta cida:t;f�Hà$· 2QiQO"hora.s,
ern iprimeinßl convocação e às 20,30 horas em 'se
gimda Ie úJtima convocação com a .seguir.lte OR
DEM DO DIA,:

I .

a:) E.�eiç�ó do ,Conselho Del,jberativ'o,- ges-
tão P,tGO-1981l'83,;· ,

b) Assuntos gferai,s de inter-esse da Corpqra-
.

ção. e
' .

"

�:
CONVOCA, ainda, todos .eis r:n6mbros do ,Ooíí- .

selho· 'D,ellb�rativo, abaixo . relacionados, g,es1ßo.
1979/81, e os eleU,oS' na: Ass�mbl.é�a Ge!ral OrdJná
ria acima c:Gfhvoc�da; palia a reunião a realizar-se

, no "mesmo dia .. , I
.

,26:DE AGOSTO DE 198'1
também: na sede social, sita nla! rua P.esiden,.

te Epítácio 'Passoaj 'sem'número, l)i6�ta, çidade às
21,00 horas em: primeira convocação e' às ,21,30 ho
ras em segunda ,e Qltima convoéaç�9; com, a' se-'
guinte 'ORDEM DO DIA:

.

a) E�ame, verifioação e aprovação ou não ,

'do Bialanço AnUlaI p'eríodo, 1980' a 19a1 (Agosto); .

,

b) Assuntos gerais de int/e'resse'da Corpq-
- '

. j

I'léllÇao. '

.

• '. . ,
,

EXCLUSI�MEN"E PARA ,o CONSELKO
DELIBERATIVO GESTÃO ·'1981;/83;

Cl) EI�ição do Conselho Administrativo
Gestão, 198t/1982;

d) Eleição do Conselho Fiscal � Gestão
1981</.1982 : , .� ,

\
'

'16) 'Assl,Jntos gerais de inferesse da 'Corpo-
,

ração� l�clusivalTl,ente ,relacionados Gorn o novo

Conselho Delibel1altivo - Gestão,,1981/'1983.
'

,

Jaraguá do SlIl .(SC), 24 de jullio de 1981
,

EDMUNDO KLOSaWSIKI /

,

PI�teI.do <ç9nste1ho AdmlnistNlttvQ"
,MEMBRQS i:)0, CONSELHO DEUBERAT,V'O

, GESTAO AGOSTO 1979il1981
Repi'e,sentantes dos sócios ativos: Ari Vi/e,ro, .

Cairlo.�.i�cbers, Erico Martins,' Edgar Gr/an�ow,
HietmJrlio', (.ôcl<:>li.Jrio.eu Junckes, Iria Eng,ellmann,
te9nUdo .LiJiz Otiveira, Marina Soares; \ 'Marildo
MiI'kes.... ,

Osvandir lemann, Vtro Walz, Wallte,r .Jorge
Bmc e Gieraldo 'Ka:r:sten., .

..

J Rep�ntantelS" dos' sócios 'contribuinte,:
. ,Ger:a�.do,Weminghª,us, Nlellson' Leopoldo Driessen,

'

, ,

Gerd Edg'air Baume'r, João Batistâr P,rim, Edrjtundo
.

,'Klosowski� Alexand1elr, ;Georg Ots,a, V�ente Donini,:'
M,i;lJJro :Koch. RaulOriessen, Hans Gerhlalrdi Mayer,
E�gênio S:trebbe, Bruno Bneithaupt, Rudolfo Fran;'
'çJsöo hlutfenuessrer� Ervvinà'Granköwie 'M�Jii6'Ha.r�

-,.', j, �r ;v: ,'� :r' �,�", '»'

.

,,�': :�:
' " .

're.to,d&�'Az,e!Vedo:i,'r' .

,ç!' ""'c,'" """
" ,�: ':"� �t,-�_",

); ;�,� Ä�·'�'i., �\!t �;�'_Y{�'j�<I �i1f�i· , �\�.� "���s's'

.
'

..

. JUiZO "p�.DIREITO DA COMARCA DE'
.' JARAGUA DO' SUL

'

,':\ '.

.'
. O,DR. HAMILT0!1 PLiNIO 'ALVES, JUIZ DE

,

.

DIREitO! DÀ COMARCA DE JARAGUA DO SUL,
, .

,E�;r�DÓ',.DIE SANTA :'CAT�RINA, NA. FORMA DA
. , -LEI, ETC.,., ,,'

, ,

,�,
'

FÄL, SABER" (18m resumo ,al1;. 687 dó CPC)
o seguint� V,erida em. 1,.° leilão,: - D�a 14/08/8;1 i às '

10,00 horçí's,:- Venda fern 20 leilão -"Di.a 81�08-81
às 1 O,pO "ho.ra� p,or guem mais dler e maior iance
oferecer. lOCAL:. - Edifício do For,um desta .00-
mâroa�..,.... 'EXECU.ÇÃO N.o 7.555..- Exequenfe Al'::

"

CESTE BERRI. � E>OßiCutado JOS,'� MENEL
BENS A SEREM ,lEIJ.OADOS: -1) Um jogo de co-�
,iinha"tipo .Ialmle,lr,io8j19,· revestido �c;I!�' fórmica azul e

bnal!lco, coo'\.eh1co"peças, sendo Uff.li,El m!fil's� e 4 ca;;
"

deiras"uma p,ia com' palc,ãq, 'um armá,r,io de parede
Ie um guarda louça t,ipo armário com 4 por:;tas, usar

. do, avaliadó em Cr$ 10.000;'00. - 2) Uma GeJa-. �.

deiriBI, doméstica" marca Cônsul, de ,cor azul, de'
9 W:2\pés'�de capacrdlatde, usadfl, avaliada em.Cr$'
8.000,00. ---:-: 3) �m conjunto ISstofado.pomposro de
3 peças, serydo. um sofá c�ma e duas ponrona'S, re
vestido em c,urvilJ\.�mál::elo, lIsado, avaliado em crS, '

3.000;00. - 4) Uma lestante pana, livros em madei:'
ra· enViemizàda, ávanapa,em Cr$ 1.500,00. - 5)
Um t�{evi[sor, ,Rillarca �.,B.C. dê 23 'polegadas, .ffig
delo pi1elt�. e branco .av-aliladO ,e'ITH)r$ 9.;OOO�O. �
6) Oro :rádio marca\ fra,hn, modelo :Diplomata, 'em, '

.

caixa tle, ll)Iade'ira, usadQ, !avaliado �mCr$ 1.ÖOQ,00.
'7) Um relógio de pared,.e, marca Herve:g, cor bJan- .

ca, usado, avaliado em Cr$ 1 .500,00. '-, '8HJm fo-'
gão a gás marca Cosmpol!taJ, modelo escandinavia
com instalação-, 'usado, aVialiado ,em Cr$ 5,.OOO,0Q..
._. 9} Um ventilador marcá Arno, ,cor vermeHlo e

. branoo, usado, avaliado ,em 'CrS 1 .500,00; - 10)
, Um liq,l,IiQ'itiaaidor, m,area Arno Super,.' uS$dp, avia�

. liado em Cr$ 1 .000,00. -- Nos autos: não cons,ta

'qualqu�r ônus ou recurso. pendente. Dado e pas
saldb nesta cidade de Jarag�1O Sul, aos 02 de

junho do IaJ,no ,de mil nOViecentos e oitenta e; um .
..,

� Eu, Adolpho Mahfud, 'E�c:rl�ão, Q subsc�evi. .

I'�,' '�',1
�\'. }� ,-,d'-

� ...�/,,'�'{',�;::;"- ; 3' ,',,:": It�,9�'lfq� ,;:ß' ,f.� .�

HAMILTON',PLIN,IO ALYES ,--f- Juj:z d'e 'DÍI:.elito
:iill:���:_,.���;' �!��-��" _.

'
' �� c,,�
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,
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Ao' Correio
-

do Povo,L
,

cumprimentos, de
� .• '"I

_. Dante Martorano·
,maior laviltamento da mentar nosso mais an-

poesia' do que nas
'

fra-: .

, tigo semanário.'Nó de-
ses que.cttel em 1949? ver catarineri·se do' re-
A começar "pelas da conhecimento, I em .rne- ,

,"Vida Econö'micã": ' rnörla a Je'rônimo Coe-
"Stalin é a águia pode... · lho, no -regiSltro, de ou-

'rosa tros �atos hlstóricos que
que se eleva em vôo aililda mais dignifique a

de$temido. comàinOração.·
Stalin' é a sabedoria doa : Pois história é certa-
séculos,

.

mente o que fez o Cor-
Stalin é a Juventude da, 'reio do Povol Sem enve

terr��, redlalr pela bajulação.'
Mas também sem o ve

neno da intriga.
Princip8llmelnte por-

qUe não se eligajQu na

outra técnioa dos áull
cos de talín, que no pa
lavr:ão, se davam ao re

culnte die' só escrever

para as desfig�r�çÕles
do homem, na caricatu
ra do burguês que Mim
bém sonham com' [ustl
ça socilal. Arte, beleza,
no manus6'io da podri- ,

,dão? Artistas frenéticos,
no fim supremo de a

tear o fogo ao ódio, pa
ra o sangue na luta mun

dial de cllalsses.
Salvê Barão die Ua

pocu, .fidalgo catarinen
se pel'a honra de dirigir
seu jornal, patrimônio
de seu Estado. Sauda
ção na sobriledade . de
Seu dever e na sensibili
dade que capta grande
za. A clteste jornal que.
no dia i81 dia, em suas

páginas, serviu seu po
vo· esparr,amando amor
em . cada coluna. Tudo
para o fiel retrato de
tr1abalhadores, empresá
rios e gente _de toda a

cida'CIe, associados li
vremente na tlecitura da

grandeza de Jaraguá, à
custa' da solidariedade
de seus trabalhos.

Senhor 'Bar.ão ' ,

" No dia a dia das for
màtis retações, �mprin
do a data vai A corres
pondência. Mas vou-ser,
originl8!l, não na carta,
"mas peila cobrança' de
espaço' ao "CORREIO
DO POVO". FOlia dos
Diários Associados que
já eram, por aqul retor
nei' à: Imprensa (eatarl
'ne,nse) no artigo assina-
dd. Estranlilo, o ,meü jei
to 'de quitaJção, o de e

xigi.r espaço!
Prtnclpalrnente porque

daqui 'para a fr.ente' ne- '

nhum talento crlatlvot A
começar pelo imp.to,
Exatamente não minhas
palavras é que chocam
e sim es que outros es
crever:am. Mas nem na

fonte original vou bus
cá-las.

Faço hoje o que fiz on
tem. Transplanteli então
para minha co,luna (Ban
ca de Jornais" numa

publiC4Ção carioca), tra
-

,

duções feitas pel,a "Re-
vista, do Globo" de' trê

,
chos de autores russos;
E'stFl por sua vez trans
'creveu o que Suzanne

, Labin 'detectou na lite-:
r.atura soviética Ie com
quem recheou séu livro
"A Rússia de Stafln".

veja Barão;' qUle, co

pio 'sua ténioa de .leBcre
ver hoje, o que se 'eS
ereveú 181 �zelilas de a

oos atrás. Mas face &
insinuante, image!'!) do
Mischa, iÍ11QOssfvel re
sistir ao registro '<fia dres
marcas' olfrripicas na

bajulação. 'Podia haver,

"
'

Da Revista, U\erária
(de I'rokofiev) também,:,
"Stalin ... neste nome' tão
vasto está W-idO lncluído:
O Partido, a' Pátria, a vi�

"

da"
,

O amor, tal imorfialidade,
tudo".
Suliman Statldsas, poe
ta cauc8siano, escreveu
no PraWla:
,'As estrelas da aurore
obedecem a tua vonta
de,
TUa! pene1laição sonda as,

profundezas dos ooea
nos".

'o poeta ;Kefyola , no
Prsvldla escreve:

'

"A ti mell' mestre', toqos
os meus desejos, .. "

'

A, poetisa Vera Ibner
em 1947, no centenário
da Fudaçio de Moscou,
reQita:,.

"Da torre do Kremiim,
StaU' chef,e dos povos
do Mundo,
Mostra o caminho ao

Universo" .

Destes exc,essos, Se
nhor Barão, mre ,81rmO
paira saudá-:lo no ses

quicentenário da tm�,
'prensa catarinensé. Mi
nha maneira die cumpri-

,DS

",

Plano de _ Armazena
gem do "BB beneficia
região _ de Jaraguá, .

td S I'" ','"

,o'
-

"tl
Francisco do Sul, Foi tam- com Comando Númérioo":
bérfr"assil1laido fianciamen- .

e ambos �êm. objeti'\(o de
mento de Gr$. 300 milhões aumentar a prod(lJividade
com reé'ursos da CACEX, da ,indústrna mecânioa ,na

'Pan81 a COCAR, de:stinado cional espe'cialmente pê
a instalação de armazens qUiEma ,ei média: dando-lhe
frigotrficos para 'o proces- acesSo à utilização' da mo
sarnento pós'-colheifas, de� derna tecnologia.
maçãs, 'an'tlgla reivi_ndicaJ
'ção" dos produtores desse
produto: uma vez quel' ,8:8

d'ificuldades de armazena

gem, representavalT) aonsi
derável 'perda antes da co

mercialização do produto.
Na 'area da pesquisa

cientffica foram assinadoS'
dois I>ntratos com a �ni
versidade Federal de' San
ta Catarina com recursos
do Fundo <te Ilnc�n,tivo à
Pesquisá Técnico-Ci1e'ntífi
ca (FIPEC)' sendo. um

.

de
Cr$ 16;5, milhõe's para
"Irriplernentação' d,e Lin

FINANCIAMENTO. guagern de, p.rogramralçãO
PARA ARMAZENAGEM de Máqüir'las-Ferram.enta
A Ipresença do Pre�iden com oomando numérico

te do BaJnco do Brasil em 'em Mini-Computador Na
sànta Catarina, foi mar�-

.

cional e Preparação, de
da pela libe�ação ,de vá- Pós-Poo6ssadores para
rios contl'181OOs de financia- Gabinetes e Máqui'nas 'CN
í'neInto. b prime,iro prevê, prQduzidlâS no Bnasil". Ou'"
àlocação de Cr$ 364 'mi- tr cónvênió de ,crS, 5;9
Ihões !aí companhia.' Cata- milhões destina-se ao "De,-

rinense;dS�:,:,Ar:lTü'l,zE1P�gem",
,_.

senvç"'imento, da ,Tecn9,lo
.p'arwbJrlslhJç�o.,de!,.:árm<a-, "g,!a de1:,:ty1i,sdição ö�. Peças
zérn granlel1e'jrö ��çe..m' São' "e,m Máquinas-Ferra,menta,... ��CC. "

'-c··._
."

O Presidente do BanCO
do Brasil, Oswaldo Ooll'in,
esteve. em Santa Catarina
na sexta-feira, dia 31 acóm

. ,panha(Jo do vice-pnesiden
te de' operações no pa,rs,
Giampao1o Màrcel.o Falco,
para. partioipar da inaugu-

,

'

ração '00 -Centro de' Prooes
sarnento de Serviços e Co
municaçõe!s (CESEC) de
Florianópolis ie

/

palra assi
nar vârios ,contratos de fi
nanciamento com a Com
panhia Cafarinense d� Ar
mazenàgern (COCAR) \e
convênios, com re'cursos
dlo FIPEC com ,a Universi
dade Fed:etal de Santa Ca-

'

farina. A oerimônia de ás
sinatura' des$e's. contratos

.

foi p:restigilada p�la J?reSien
ça do Ministro da Agric�l
tura, Amaury Stábile

Além disso o Presidente
do Banco do Brasil lan'çou
o Plano de Arm�e,",alglem
em Pequel1las Propriedà
des que mObili?ará recur
sOs totais de Cr$ '1.127 'Está sendo. desenvolvido
milhões duran.te três arios, em POmerode um progra-,
"� áreas _prioritárias que ma ,dlei" reflorestamento
eompreemlem 190 municír junto,.as propriedades ru-

, Segundo '/ o engenheiro
pios catarinenses 'nas re';." rais,. ,.coordlenado' 1> e J a ag'rônomo Euclides- Scha�l
giões de ·Chapecó; Concór, �qu,ipe,do, escr.tório local lenb�irger, ex�ensi,onista.
dia; Oriciúma; FiorianópOr- da Acaresc. e a partic,ipa- do escritório local da Aca
lis: Itajaf; Jaraguá dO Sul; ção da P"efeituM8I Munici- rese "o, reflorestamento é

l.Iptalçaba;, t.apes; Matra; pai e asco,llals Iur,ais. '
'

a maneira mais racional
Rio db Sul; São· Miguel de utilização de terras ina-
D'Oesfe; Tubarão e Vide;- Para leste Iprograma se- proveitáveis para ,a agri-
ra. Estes investimentos, ,'rão utilizadas,essências 'de' cultura. Com o reflo�sta-.
que atingirã'o' aérca de, 10 ',eucaHpto, cujas mudas, mento; lalért:1 de colaborar
mH pr.o�óres, prev�e:m a

.

,estão ,sendo pl'od�z!d�s com, a' 'preservação c:lo
'construção de paIÓI!S, e " nas e�oolas do Mumclplo. meio ambiente, o agri.cul
teAtarão reduZir as atuais Com i'sto, lalém da colab&- tor' valoriza a sua telr-lía e

peirdas" dunante a armaZ� nação, há. tambél!1' a edu- te!'á n0 futuro uma b0a
nagern d�milhQ� que se sl- cação' e con�cientização renda".' Unicialmente 'se
tuam em torno de 12 por dos 'escolares 'sobre a im- , rão pnoduzidas cerca -de
cento, ,em yirtudl61 dias más portância 'do ' reflonesta� ,20'·mil,-mudas, mas' ,-este
condições ,técnicas dps ,mentC);(, + :;""', ,,'

prograrua ;,.çl'e"yeJ�; .ter �eQn7
paiÓis existentes,; ,"'�'Depoiis d"ec;cireSC'i,.a'ss,:\as, •.

, tinqidaiQ:�' 'I'iÖs \'&R(:óximos>,'
.

mudas'de"euca:liptcr"serão' anos,'
. ...... �__�...,,;:;.-;.....;;�-......--�"":"!-::-• •

•

.;;í
,�.

,

, na as' vacinas qde
distribuldas as coo

çãers municipais e ti
regionais., Na região
II CARS �erão s

etnaoes 126 mil cria
o escqu�a adotado
o mesmo das camp
anteriores.

"

O Ministério da Saúde {Fiocruz), antes de serem Pais.
começou a dlstrtbutr aos' envradas às diversas Uni- fi. Secretarja Nacional
Estados, Territórias e Dls- dadles da Federação. de Ações Básicas de Saú-

, tritó Federal 35 -mHhões 'e de, baseada em cálculos
35 mu doses de vacina eem vistas à operação estatisticS e em projeções,
Sabin para serem utiliza- anti-pólio do d'ia 15, a Em- feitas l8i partir das duas vá
das no primeiro. Dia N,�- presa Brasileira de Tele�' clnações efetuadas no ano

clonai de Vacinação des- 'comunicações (Embratel) passado, les�belec�u' quo
te'lano - o terceiro sábado, está avisando às ernlsso- tas de dosesde vacma Sa-

, de agosto, dia 15.' _ l'1as' de televisão de todo} bin' a serem distribufdas
o' par� que dlstrlbuirá qua- aos Estados, Par:a Santa

Além das três remessas 'Itr<> yfiilm:es Ida Campanha Catarina foram destinadas
de dez milhões de doses. de' Dlvulgaç�o a ser 'vei- 900 mil vacinaS.
proced'entes da -Bélgica; culada a 'partir do dla pri- NA REGIAO
outras duas checaram melro de agosto, hoje. Ins- Começaram os prepara'
quinta-teira. ,As doses res-

-

pirada na advertêncla de tlvos para a campanha de
tantes serão usadas na va- que "aquela gota aínda é vacinação centra a polio
cint8lção de rotina e na for- necessária",..a: campanha l'Rile'lite, a ser realizada no

mação de estoque estraté- Se compõe também de oito próximo dia 15 em , tod?
gico. Todas 'serão sub- textos para emissoras .de o país. O II Centro Adml�
metidas a teste de con'ro- rádlo e serviços de Ia.lio- nístratlvo Regionall de
Ie de qualidade, nos La- falantes, um cartaz e vá- Saúde, com sede em Jótn
boratórios da Fundação rios Imoressos .a serem vllle, recebeu esta sema-,

lnstítuto Oswaldo Cruz dlstribuldos .em todo o

J'araguá do Sul se
de d� uma das coar

çöes-de base do II C
'com abrangêncila ta
sobre ós muníclplos
Corupá, GuaÍ'amirim,.
roeder iß Massal'18ndu
Os postos de vacin

e .de barreira; dever
os mesmos das -ca

nhas 'realiZladas
passado:

,

·,T,erm'I·na'I d,e ••etes 'de Eàcalipt.: comeÇa a distribuição de'.ID�
II._; Na' próxima. sequnda- programa tem a fmal

, "

feira, dia 3, a Acaresc de pri�cipal, de despertacaminhões' em J.oinville' Jaraguá do Sul inicia a dis- , aqricuttores da nec

" trlbulção de mudas de eu- de do re!lo.restamento!
/ )

caliipto a agricultores' de bom negocIo qUe esta
A Empr�sa Catarinense carga. e de.Soar�31 'diq m�'r'- jaràguá _ 84, cad:astrados vidade representa.de' Terminais (Emcater), oadon�s da reglao e as 10-

-no programa de refilOres-subordinada à Ssonetaria 'formaçoes serão pre�as tamê-nt6, Nesta prim�ira Cada agricultor ci
dos Transp0;-(ies e Obras, pelas i61!11presas m�eressa- etaipa se'rão distribuídas receber entre 500 a
insta!Iará e." vários pontos d�s, eVlt�ndor aSSim, que 10 mil das 50 mil mudas mudas de euca-liptdo Estado, diversas cen:' os m�torl�stas tenham lon- produzidas pelo agricultor .distribuição iniciará

,tnalis 'de info.rmações com g� viagens. para conse- José Scheue'r, que ,com o horas, com, apre
o objetivo de atßl}der 'os" gUir seu carregamelnt�. ISipoio da Acaresc e da dos interêssa:tlos, do
caminhoneiros qUe tran- O ,posto qu� será I�S- Pre1'eitura Munrcipal de Ja� feito municipal, do psitam pel�s 'principais ro-, t�lado �a r:gl,ão �e ��m� raguá' do' Sul; formou um dente da C:âmaral, técnldovias de Santa Catarina, ville tera tres fun�lonarios viveiro de mudas, é;l:Ijó �a ,Ac�r:e�ç ,,� irnprep.

,á exemplo do que aconte- preparados lei mUnidos de, '

"

, ,b ....1oe em São Paulo e no Pa- !nformaç�es, �e�cfo 'para A p_
-

artir de sa
,

auoraná. Um posto selrá ins- > ISSOI à dlsposlçao, um te-
" ' ,

_, '.
_

' '

talado- e'm Joinville, nas lex e 'um 'cadastro das -
"' t lDa.s' 'camargén's da BR-101, jun-· empresas que trabalham pao' CUS a ': '.�, "to ao Posto Ipê, no Km 37. com tl'!8!rlsport!es, para 'fun- , ,

, .. ,_ <
- O posto da Emcater te- , cionamento durante o pe- Já ,a 'partir desite sába- ,- 114%. /

,rá toda :prog.ramação' de rlodl() diurno. 'do, dia 1'0, o consumidor,
passará li pagar mais ca

ro pelo' pão. As pai(jarias'
anunciaram esta semana
uma nova tabela para' en
trar em" vigor nesta, data
Ie, de acordo com eilSi, o

pão' mais consumído· pela
'população e ma,is conhe':.'
cido por ,'pão, d'e trigo"
passará a custar 33%, ,a

mais. 'Já o 'pão de 1 qüi
lo, se'rá reaju$tado em

Federação quer
evilar' projeto, _de'

ap-osen'ladoria "por
idade'

�- � seguinte' ,a td
segundo ,o qu:at o pão. IV
sa, a ,ser pago a, partl[
hoje: Cr$ 4,00 p�,ra o

de 50 gramas (antes
3,00); crS 7,00 para o

100 gramas: Cr$ 11,00
ra, o de 200; Cr$ 21,00
!'ia o de 500 e, Cr$ 45,
para o de 1 quilo" que ,�
almente está em' CrS, ..
21,00. .'

,..... --.

A F.ederaçãó dos Tra
balhadores ,na Indústria diS'
Santa Catarina -. esta se

prep�rando para, partici-
, par 'na primeira' quinzena
do mês de outubro, 'em

Brasma, dei Con'gr,e'Sso Na
(bional Isobre Previdência
Soc�al '. Entre os ISissunto�.

\ '

qUe, serão levadQ:,s para
debates, estão a -aposlen-,
tadoria, a ,assjstência mé
dica. e odontológica ê aci-
dentéS de �rabal,ho .

'

i Mário' Kuhn', "presidente
da Fte:denação informa que
"existe Um balão de en

saio querendo ácabar
com a aposentadoria, por

"tempo de selrviço.
\

Tere
mos só por idade� que pa
ra as mulheres é até 60
alios e rpal181 os homens
até 65. NOVENA PODEROSA

AO MENINO JESUS
DE PRAGAA fede1ração, que con

grega 33 sindicatos, pre-'
tende, segundo o seu pre
sidente, evitàr que esta lei
seja aprovada. Vái provar
que o povo, na sua maio
(rils, nao vai poder usu- \

fruir da SUI81 aposen'tado
ria" pois a média de vida '

do brasileiro é de 65' anos,
"'Quem vai usufruir é o

INPS" aCI'!8Scenta Kúhn.
} Também o valor da a:po�
sentaqorla s'€'rá discutido,

'Ohl Jesus que dissestes: '''Pede e reoe

berás; procur:a e acharás, bate e a porta se abri-
rá" . '

,

Por intermédio de Maria, vossa sagl'iada Mãe,
eu bato, procuro e vos rogo que minha prece se

ja atendida' (Menciona-se o p€dido).
Oh!' Jesus que: dissest�s: "Tudo que �:e

dires ao Pai em meu nome ele atenderá". Por 10-

t,ermédio de Maria' vossa sagl'1ada Mãe eu humiJ-'
demente rogo ao vosso Pat 'em vosso. nome qu�
minha oração, sela ouvida (menciona-se- o p'edido).

Ohl 'Jesus que dissestes: \ "O céu a tena

passarão, mas minh� pa,l'avIiSi não ,'passará" .

' por
intermédio' de Mar.ia Voossa �agrada Mãe; eu con-
fio' que minha oração seja ,ouvida. _',,

(Me'nciona-se 0_ pedido). Rezar 3 Ave
rias e I SalVe Rainha. Em casos urgentes ess�a
novena deverá se-r feita às nove horas da' manha.

.

.

'.\
.

Agradeço f' gnaça alcançada.
S. V.

Prourala de refloresta·
_

mento 'em Pomerode
distribuidas aos agrieulto
;,,�.

ORÄÇAO AO DIVINO
ESPfRITO SANTO

Esprrito Santo, vós que mel escl:a;teceis tudo, '

qUe ilúminais' todos os caminhos, para qu� ,eu
atiAja a �eIHc,idade, Vós que me dais o dom dlv!nO

,

de pe,rdoar e esquecer o mal que ine �8JZem, que-}
,

ro neste curto' "diálogo agradecer-vos por tudo e

oónfirmar mais uma ve:z que jamais quero separar
, me de vós por maiOl:es q.ue sejam as t€ntaç�S
materiais, 'Pel� cor;rtr.ãdo quero_ludo �8ze'r ,em �r?1
da humanidade 'para que possa merece'r a glona
perpétua. na vossa companhia e na companhia �e
meus irmãos. 'A pessoa deve�á, �azer esta oraçao
3 dias seguidos, sem, diZ!e:f o pedido,' dentro de:3
dias ,será aJéânçada a graça: por mais diiicil q�

; s,eja.; P:úbncar� ässtm ..qu� r�gebelr oBI g,raça, Po,�
g.n8IçÇl:s alçançad_a�

"

!;;���",' ," '"�o ",,'j,-', ):_;:";\�('. �'�-'" <�l:�:":/' '��'if!;)��/:x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




