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Schünke eltrega cargl e diz ler Ilsladl
da experiêlcia1 !t���" -j '-=:,:.

o Vic�Prefeito Sigolf
Schunke, passdu na

manhã,de ontem em a

to simples, '81 Chefia do
Poder Executivo de Ja

Iraguá do Sul
\
ao-Preteí

to titular Victor Baue-r,
16m seu gabinete,' após
'ter permanecido 120
dtas .ladministrando o

Municfpio. No contacto
mantido com o "mais

,antigo", achou extrema
mente valiosa: a expe-

Schunke entrega' .e
.....•

do ICM.· Nesse mês
- .

coube Cr$ 231.194,18,
corresponden�e a 50%
do Imposto de nans
,missão Imobiliária, que
osmunicrpiQs catar'nen
ses passaram\la receber
desde jan.eiro deste a

.no, Ie .que se (festina a

Jar6lguá do Sul.'
No sétimo/mês go'a

no passado, .o recolhi
mento de ICM, no mlmi-
cipio, atingiu a Cr$ ..

49.261.079,19, o que
dá um superavit dé Cr$
85,.681 .370,62, se com

parado ao valor recolhi
,do em julho/81, qúe foi
de Cr$ 117: 84� .. 128,69.

E Jaraguá continua'
m quinto luglaf e'm' ter
mos de arrecadação d,e

. impostos estaduais, po-
• J.

.

slçao que vem ostentan-
do desde o iofdo do a

no. ,

Simplesmint. decepcionante
Jaraguá do Sul teve es

ta sema:na uma dias .rarae
oportunidades 'em ver tan-

9'do,'aqui um.livro'·de, es
critolies catarrnenses. o

"Feira de contos'', anto

I09ia dos contistas [oínvt
lenses Ivez Paz, David

Gonçalves, , Germa:no Ja

cobs,.- Luiz Carlos Amorim

é Hilton Gorre'sen, '[á em

segunda edição, editado

, palo sistema cooperativo,
teve programado o seu

lançamento quarta-eira à

noite no ltajera, com co

guet'el ,e. tudo, porém foi

'!.Simplesmente deceplonan
te quanto a paruclpação
da comunidade" vergonha-

'

so até para a cidade que
e as glóriias de ser con
arada desenvolvida em

t�rmos . lndustrlats e co

merciais, pois .que, a.par
da divulgação dada pelos
;p,rnais, rádio lei te'levisão,
,�m dez pessoas (é, isso
mesmo!), compereceram,
fato profundamente lamen
�eI.

Essa falta de' prestrgio

raguá terá novos aparelhos de
'(

telex J� t'elefones' ,

'Empre'Sia Brasileira de
ecomunicaç6es/ (Em

bratei), em Joinville, trans'
mitiu info'rmaçÕles a Asso-'

.

.Çjação Ceme rcital e Indus..;
trial de Jaraguá do, Sul,'
dando

-

centa de que em
,1982 serão instalados mais
vinte aparelhos de tel,ex
.no municfp'io, devendo as
empresas intelressadas ins
crever-se previamente jun-
o a Embratel, na rua: En
nheim Luiz Ni'emeyer,
as na Mancheste·r Gatalri-'
nelise.
,E te!11 oficio d� Presiden

te, Douglas d� Macedo

e apoio à nossa [neraiura
e a nossa cultura, simples
mente não tem quarittoati
vos, embcra não seja no

vidade, muito mals quando
nenhum representante dos

poderes constituídos, des
clubes de serviço, asso

ciações de classe, estu

dantes, protessores, "ou
saram" comparecer ao 1-

tajara para o lançamento
e noite de autógrafos do'

"Feira de Contos".
Enfim, uma decepção

geral. Certo 'está David
Gonçalves, ao definir qU6
o brastleíro .Iê bastante,
'mas porcaria) a s�b-Ute.ra�
tura e lívros mal 'escritos e

traduzidos de autoras es...

tranqeiros, os gibis, foto

novelas te por aí a tora. O

exemplo claríssimo Jara
guá acabou de dar.
Valeu a partlclpação da

munlclpaltdade que, para
dar ênfase maior ao lança
mento, otereeeu um exce
,lente coquetel. A no�sa
cuItUr1a: (onde está?) 'e'st de
luto ...

Me�quita ao Pre'sidente
da Câmara de Vereadores
a T1.91I:esc infermou que Ja- ,

rtilgué' do Sul terá a rede
tel·efônica ampliada em
mais mil aparelhos, já ten
do 61 ,empresa autorização
para contratar' o respecti
ve equipamento. Recent6-
mente, a Associação Co
merciai realizou uma, pés
quisa sob�e; a de'manda de

.
telefones na cidade, ten
do 'encaminhado o �e·suJ
tado à Telesc, com pedido
d:e ampliação dia reide, o

que agora vªi concretizar-
se.

'.

Jaraguá já arrecadou
Cr$ 89'� Plilhões �

ao
'

. Es:tado
De janeiro a'jyl11q do

OOl'irente �no, � 'Jaraguá
do Sul recelheu em 'im
pOstos diversos ao Tle
�OUro do Estado, Cr$ ..

�.099f972,46, vàior
que sup,era ao àrl1sca
d�o dUrante todo o e

xe:rcfcio financeiro de
1980, qUe /�tihgiU' a Or$
838.506.972,30 e do
brou o total l'1eco,lhido'
�m �9uaJ perfodo (j;�ei
ro a julho), do' ário' an-
1Etrior - Cr$ .

, 381.079.423,81.
No mês de julho, e

I municrpio recolheu' em
ICM' a importância die'
Cr$

.i

11.7 .848.128,69, õ.

sendo que Cr$ .

29.528.,931,14 (ICM Mu
nicipal) i:rá somar junto
ao "bolo" que será rao:
teado aos munic.ípios,
de acordo com os seus

IldiC9$ de �pa'l"ticipação
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riêncla em governar Ja
raguá ,.do Sul, mesmo
que pot um p8lríodo rre-
latlvam:ente curto. E dis
se haver uma' difereil-,

ça muito grande entre

djrigir uma-indústria. e
uma P"erfeitulia, ,pais es

tá tem recursos e' o go
vernante deve aplicá-
los com muita proprie-

seguiu impregnar um

bom ritmo nos traba
ihos afetos à muntctpa
lidade, principalmente
nos setores de vlação ß

obras, educação, eletri
ficação, iluminação pú
büca e de lazer às crían

, ÇalS, com a construção
de seis parques lnfan
tiS. Também não escorí
deu seu interesse, em

bpra um tanto comedi
do, de voltar ia ocupar a
PrefeitUra, desde . que
haja ocndlções de con

ciliar os trabalhos com

.a empr.esa que dlriqe,
Afirmou que ainda não

é candidato declal'iado à
Plrefeitura. MU,nlci!pal de
Jaraguá do Sul, nas e

leiç�s do próximo ano
no entanto, deixou trans

parecer que há esta

'possibilidade.
/'

, TRABALHOS
.

Informou .
Q prefeito

em ,exercfcio, .que du

rante la sua gestão, os

caminhões-da municipa
lidade transportaram ..

6.561 eal"f'iadas d� ma

cadame, 1,.037 de �ar
ro, 1 .t80 de águâ :e, ..

1 .862 de lixe� E no pe
rfodo de 04 de maio a·

11 de agosto, o Equipo
Odo!ltp.Jógico da Pre'fE'i
tura, através do Dir. Glê�
nio Flg�ei.redo, estev�.

qulnta-teira, Schunke,
juntamente com dernats
autortdades participou
da inauguração da linha
de eletrificação junto
Loteamento An.a: Borto
llnt, em Jaraguá-Esquer
do, executada pela Ce
tese, São 32·resi,dências
que foram beneficiadas.
.Esta semana, também,
foi iniciada e concluída
a tubulação em trech
da rua Prefelto . José

. .....
Bauer rea$Surne o

poder

BaUEr, de 11 metros de

" vij_q, ,2 metros d'e diâ
metro. E as esquJnas da

'

Marechal Deodoro com

a Quintino Bocaiúva e

Expe:dicionário Antenio
Carlos Ferreilia, recebe�
iram a sinalização hori-

�ontal ('Pintura de f,ai
xas no asfalto), por de
terminação de ,8igolf

\
.

....;,,':.;:"', .•.. -'

ú�r;���{l(. ;, /��
Na foto, a sinalização horJzo�1 na esqu.na das quatro grande.s ruas

dade para satis�fazer
aos desejos e anseios
da comunidiade, enquan
to que uma empresá vi
sa exclusivamente lu
cros.
Schunke crê que con-

n,ze eslabelecilDlalos ao FesUval
Com o objetivo de ,e'5ti�

mular apreser'ltaçõ6s fol
dóricas com o. re'gistro de
vivências 'e, experimentos
significativos de cultura

. do p�vo, dl,lrante o' "Dia
do Fo'lclore Catarinense''',
institufdo peJo Governo de
Estado,.a 19.3 Unidade' de
Coordenaçãe �egional d,e
Educação, programou pa
ra 'o próx.imo dia 22 de a-

I gesto,- o 1.° Féstival' 00
Folclore-19.8 UCRE.
Terá lugar no Ginásio de

Esportes Artur Mu)ler,
C9fn início AS'14 h'órá�. '" '

DOZe iestabeleclmentos
de ensino, das "redes 'ester'
dual e particu[Í3'r tomarão
parte ·deste F,estiva!., do

. Fol,c.lor.e: EB Almirante Ta
,

ma(ndaré (Guáramil'im), EB
,

Pe. 'Bruno Linden (Massa
randuba), CE Miguel Cou,
to (Schroeder), CE "f,ereza
Rames e GE São José
(Corupá), além da EB 'Eu
cI'des da' Cunha, EB Pref.

. ,

Heleodoro Borges, EB Ho-

la,ndo Marcelino Gonçal
ves, EB Prof. Jo�é Duarte

Magalhães, CE Abdon Bá·
tista, EB Roland Hairaid
Dornsbusch e Co.légio são
Luís.

"

"

Os temas folclóricos' lá
serem ,apresentàdos du
rante. o Festival são s se

'Quintes: Folclor;e 'Alemã0
'

da cidade -de 'KUl1chen, .

Folclore Italiano ......, A Ta

r:a:ntellal, Folclore' Gaúcho
,...,.,... dana Verde,· F'olclore'
Alemão,- Flolkii,Jlitual In
dlgena, Folclore Indígena

. O Secl'i.e.tário Nereu Gui- os mLlnicípios beneficiados
di. da Casa Civil, acaba de cem as respectivas' Vier-

RECURSOS, !iberrar a ,informação de bas: Anitáp,Olis ..;_ Cr$ 2,5·
LIBERAbos ", q!J,e 16 mun.icrpios catari- milhões, Araranguâ Cr$ 3

Informa a 19.a UCRE nenses vão receber re- milhões, Bom Retiro crS 3

que fqram liberados .!'Ie:- cursos da- ordêm de 28 milhões, Piúní� Cerquei-
cursos d� orélem de,Cr$.. . m.ilhões de cruz:e;ros, pro- ,ra e Itapiranga Cr$ 2, mi-
490.196,OQ, pana! sUQstitll'i- ve't:lientes do Ministério da Ihõ�:

.

Guar�'rifn, Iplra,
çãe de um'a' saia de aula Faze)1da.

'

JabOr�, ���rentino, Pne.si-

e 'dependêl')�ias :dla Escolial N�relJ Guidi pnestou es- de'nte GetúliO, Pouso !=te
I,solada Alto Guarani-MI- ta inferma.ção om bas91 em r dorido, Salete e Vidal Ra�
rir�� rel1'), Massalrarariduba, c,cmul1icado qUe recebeu o

'mos, ambps com 1 <rnHhão
e"Cr$ 1.176.4'fQ,OQ, para �ä8' C:ar.lo� Viaióaya, �ecre","\,'cdecrúZJe\iros"SãoJose'Cr$
"éonciusãe d8:_ "arm'p,'ja<;:?o � tário Gelai 'do Ministério "3 rnilhô6S" Sombrio Cr�
-"ldo COlé9,ie ,�Estacfua.1 ,�i7 da

. Fa?e�da. Segundo a ·,2,5 milhões e São J·oséJdo

guel Couto, de Sch.roeder. mesma fontra', estes serão Cedro:'Cr$· 2 milhões.
1'1

Schunke, que, após o,

lexpediien�e de quinta-'
feira, promoveu uma

chopada .de
-

confrater
nização aos funcioná'
rios da Prelie1itura; em
vista de 'e'star deixan�o
o cargo.

de Folclore da - Uere
Fes,ta Bakororo Ika, bança
Pertugue!>a, FOlcIQI18' Gaú
cho --- Sphottsch de CUias
�laIS, Dança FolcJ,Qr!,cfl 11r
"ana, Folclore Paranáen-.

se. Ie Pau de ,F,ita - Dança
das Flores. .

Câmara aprova contas da
Prefeitura

tr@alhanqo na 1=s,cQJf
Estadual 19 de AbriC de
Jaraguá Esquerdo, a

. �tendendo aos all,mos
que� lá e,studam. Foram
fEitas 303 iext�a.ções· e
528 restaUn8içÕ6s.,

.N� tard9l/noite de
------���--�--������

A Câmara de Vereedores
de Jaraguá do Sul, apro
vou esta se-mana 0'5'. ba
lancetes �e janeir� a de
zembro !91 o bala ço geral
de 1979 da Preeltura Muni
cipal, após ter ré'cebidO
recomendação para apro
vação do Tribunal de Oon
tas do Estade. Foi em vo

tação secreta, com 10 \(0-
tos favoráveis, 1 negativo
e dois em branco; Ö Pre
sidente José Alberto KIi
tzke baixou üecreto-te

gisl>8�ivQ dando conta da

aprovação.
.

Aprovou igualmente, 'em
primelre discussão, proje
io-de-lei qUe suplemente e

anula dotações do orça
msnto, valor de Cr$ 43 mi
lhões. Foi aprovado envio
de votes de pesar a famí
lia. de Mário Nico:lini, em

virtude dia taleclmento de
sua mãe D. Maria Manei
Nicoltnl, bem' como as in

dicações de Enno Jans
sen re de Heíns Bart.el, o

primem 'para aCELESe;
solicitando a implantação
de nove luminárias na rua

Padl1e' Horácio �e, também
à CELESC, para que ace-

18r,e os trabalhos de me

Ihramen�es de uma llnha
de el,etri,ficação, em RiO

, Cefro II.·

o Brasil vacina ho]e .suas

crianças centrá a pól�o , .'

Mais de 25 rnf pessoas liminaqas iodas as possl-
diretamente 'li.gadias às co- bilidades da existência de
ordenações de base e: cen ,Pt?,i� enquanto . que os

tros �dministf�tivos regio- dóiS casó$ restar:lte�, estão
nais d.iS' 'sa(lde, estarão a-

. s.ando 'Eistudados "'mas as

,tuando na campanha anti- hipóteses -prováveis são de
pólio que' será desenvolvi- ,€!U� não &e'iam poliQmie�i-
áa neste sábado, dia 1:5, te", segLlndo ManueJ,Amé'
em toda Santa Catarina. ric� secr.etária-a>djuntQ da
Essa mé�ma campanha Secretaria da Saúde.

. Sß;rá re:alil:�dª � �O�d 9 .- EmbQ.Ea no Ú,ltiP:tO:p�r(Q-
Bra!i,iI.

'

"'ó ffäo �énha bcorrido ne:-
;

Para a vacinação c,ontra nhum oaso de paralisia in-
'

, o' 'PÓlio 'neste �áb'ado,
.

fo- fantil ell';l Santa Catarina 'a

ram encaminhadas Ipara a situaçae JlOS anos snterio-
S61cretaria da Saúd,ei, um' res ,er-a totalmente' diferen-

.

total d�' 900 mil 'deses e te: rei m1976 foram registra
serão vacinadas 578 mil e'

. dos 46 oasos; em 77, 75
153 crianças de zero a cin casos; em 78, 10, casos;

co anos d,e idade. Cada em 79, 84 casos e em 1980

fra�co possui 20 dos.es de _ até,a vacinação realiza-
.

vacina, que serão aplica da lern agpsto --- haviam

das em 115 mil ie 844 crian,- Sido cõ'iistatados 118 ca

ças melilor� de 1 an e sos. 'f\J,esté ano morreram

462 mil e 306'criançaS' de vítimas da pÓlio· - 39'
um a ,cinco a"os incom- crianças. Na última cam-

pleto�, nos 4 mil e 438 pänha de agosto passado,
postos d,e vacinação fixos" foram yacina'i:las '556 mil e
e mais,2 mil e 274 postos 276 crianças çom menos

voiantes e de barreira. Es-' de 5 anos, que correspon,
tes postos entram em fuh- de a 98,7 Ipor cento das

cionamento.' às 8 hOlias da ,crianç.as !e'xistentes.
manhã e a Secretaria da EM JARAGUÁ DO
Saúde tem condi,çõe's de SUL,
,acionar até 9 mil postos,

, Nestei municfpio tude es

já que !1'Iais de 2 mil fbralT) . tá preparado para a cam';;
preparapos para entrar em panha· deste sábado�' A
funciõnamento rem case de coordenação d� campa·'
eme'rgência. N'os 6 mil' e; nh,a prevê a vacinação de
712 postes de vácinação 6.520 crianças, sendo .

existentes em tedo o Es- 1.319 meflO..... um anO'

tEdo, atuarão das 8 às 17 Ie 5. 201 maio.�es e até ein-·

he,ras, 13 mil e 424 vacina- co anos' incompletos. Palra
dores ,e miais 2.261 supe,r- ,esse fim foram destinadªs
visores,." nove mq do,ses que se'rão
Desde a última vacina- aplicadas nas crianças

ção realzada em agosto,do nl1m dos vários, postos de
ano 'P�ssad'o, a título de vacinação espalhados por
r ilustração, não foi cons'ta- tode o municf�pio ....- os
ta:do até agora ne;nhum mesmos das campanfí,as
caso de poliomieHte: no anteriores _ e que o Cor-
Estado. Porém surgiram 9 reio dO' Povo publica na

. casos suspe,itos no inte- sua: página 4. Aque'la goti-
rior. Destes, 7 já ,foram :e'- nha ainda é necessári'a.,.

Guaramtrim: Cr$ 1 milhão do
Ministério' da Fazenda

" ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,"F.eL"'Fealmentte U'm--·dos.
maiores econrecímentoe
soCi�iS "do' an'o, as "come
moraHõ�� s= bç�� de

-b •

.: pr�� �sa ····i)r�itQ
Dia 24 ,de julhg: Victo'r (Elvira Henschel)

tFerJl$nQ�, ,fill1;\l'; rPe JosÉ1 Bau.et, ne últimc!J' .ébaGJo,'
(M�i'hm�) Fu�(')

.
rietihindo' 'destacadas fi-

Karlan, filho de flson (Gle- gU'ras da' socj9d8id� cata-
te1ad) 'Si!ewerdt \ rinen�e, no 'Clube Atléti-

,

Dia 26'dé jOlhol,
. ca liie�§naf. "Dén:tré iä�

Edit� 'fillfâäié A"rno (Têf,e;Z;i� inÚjp:eras presenças de
nha:) Vol'pi

.'
, dé§taqí.Jé,

,

o governador
Dia, 27' de' julho do"lest8d!O/-,:Jorge lKonder

Oarros, filho ,d� / Valmor (béáf 'B.orr:ltí'auselJ; Vice-

(Prs.ncisca) Vo,lpi'
" go"Ji�rnlador HenriqulEdMa-

OIa,28 de juihG 'rlta) Córdova;'o' secretárto
Rotirlgo.. ,filho d� João dos TransporteIS e Obras,'
(lf8riárMa:�qu� ..."',M .• s '�ßEfridião' Amin Helo,u,
Dia 30 die julho Filho, dep,lltaldos f,e,derals,

flávia,' filh� de" Migu'ei Pedro Oolln, Nélson Mor-

',(Nos,li) Ribeiro I. rijf1e"Arvaro Valle (Ri,� d��
Luci'ana, filha d:81 OSni (Lo- Janeiro), prefeitos te ;ex-

rena) Kn.l\9'gle.r " prtfeHos .munic1pais, ve.,

Dià 31 de julhO reacl'orEÍs, pOlíticos, a,mi-
'

Paulla, filha d?' Ronaldo gds f:: 'paireri,es: pe fat�
(SuelÍ) Deri'farch,l , fo,i marcante{ o acontecl-

-!::dúar1ao filho Oie' Lu� mento Ido último final die

(Maria arcia
.'

.

semana, que se esten!deu
.Calliny filha de �n5tldes l811:é o clarear do dia. Os

(Marte, lei) Planstem
A' e'àuer fóràril !p3:rfeitos an-

Hlenriete, filha dêl AntOniO fi,triõ;e,s iel a co,luna renova

(Reli) Pedrotti seusl'eillnprHnentos.
Dia 1° die agosto

.

--�:: �

Adrilalna, filha d'e Alt�lr (Te
rezinha) Wendorff,.
Ka(.1e',hj ,filha de,- snvlo tRo-

se'ly) Rosa.
,

Dia 02 de, agosto '

,

Cristianej filha die José

(EI,iete» p.laninscheck,
Dia 17 ele agaaID "Eduaf1dQ, filho de JelsOn

Sra: llecla� esposa de SE&- (Marl!e\i) -Batista -

'

rônimo Trentinl, ,'" ;,. n',"
pia 03 de agosto

,

Sr. �nlo dos Santo�, em' Jeterson, filho, ?:eI Osmar

Joinvi'l�
,

(Marlene) Rodrigues A •

sr,aI: Marg�rle,ta Viertiel�(,_ Maicon, fil\:\o de Antonio,
em Curitiba "(Ivone) IÓIßl Silva
'I J 1--..... . 04 ....i. •agosto ,

· vo unc"""., Ola � , Valde-Maria Rode .;. 'J Ubiratan_, fltho de
,

Sra. ' Cteia,' lesposa JIO Eo mi;ro (Jalm1Ira) MOd��dlei-Pasto R,aul V'agnél" ,.r ,

Mich\61l1i, filha d6k,
'

• '.' tt..)" ar (sônia) Borc
Dia 18. de ---.tft\

m
f'lho de De:mar�V' �... '"

E111I3f50n, I
. _

Sra. Glaoi' Ribeiro 'f\eini(e,> ci (Lina) de Llffill\
em Massananéluba, .:; r _

-= 'Dia 05 de agost� 'C,'Maria Catarina,' filt�aI,' öe" Thais, filha deWaimir ( e

Gústavo AI��rs�t '

lia) Freit� 'd RomUla:I-"�tina' '�ehIeU.l," .

Rogério, 'fllh?, ' e

igot-,

Sni.- Janele Sehu1z �
do (Rosemen) camij

,

Glierta, 'esPOSE/' de Mãfl� tf '�"d": "filh� die!' Adle---
Aman a,

.,
'

,

Vitório Ra:sswetler ',_ , mir (LUiZla) RISSO
,

Sni. 'I..!aura Car�oso Dia 06 de ago�to. '

,Srta. Ricarda Charlotta flha 00' RemaldoSilvana, ,I er'Benz .

'f (SIJ6,1i) Elchenberg
oAntônio Normârio Bon� ,

César, filho d� Amar,

D.,a 19 ,.._, ...--.Ift (Iri:8i) Tribessd, Assis' (Leo-UD __..- Sauló, filho � ,

Luiz Paulo Malrschaij
,

) Bärbosa '.

Sr'. En ...."l<>,Iberto Fl'ieiber< nor. I filhal dei Do'rlv��I�I'" J_(ls,lane" - '.

, ger,' '. •
� (�'o,nida) Titz

.

\ Ido
;

,
,

B-r:áulio Junge, lern Jomvll� Andréia, filha Ide Gera

Ie' ,

. (Marfy) Fausto,
'

S \, Maria Oaciida Wun-
,Dia 07 da agost�d��ÚCh Dutra, em Blume-
Maninha, filha, de Ivo

,

nlau' .' .' '(Bettina) Gou�art �

Genésio Pànsteme, Jara-
'Su.eane, filh� �e, Joao ,

gUá-84 (Edeltraudt) 'Hlbelro t (RO-'
· Sra. M6'lânia, esposa die: 'FábiO, filho die HOfS
Otto Kuchenbieekler' si) Kickho�el
Ped!ro filh0 do Dr. fiar- Schirl'e;y, filha die Eurico

,

'nando' ('flalra) Spdng,ma:nn (Maria) Reutersde pa,uloSr. Adalberto Krause Paulo, filho
udete Papp LazZlairiS (Maria) MairSi

,Marià Tella,zinha Stoinski Dia 08 de agQsto ,

.

Márcio Kluge " . Adriana, filha de V'llson
tuiz RodQUo Tepàs�é , (CéUa) Dom

'

Guido SdHrriâiR:h;>I I..
•

, 10 de agosto ,

� e filha' de JosÉ1
08l(�ar; ,

d d'e
(Norma) de An Ira'

,

(1' .:> .,' . ...: l ..d "�I -,

f

�'

IG' 1á'u{.__-haj't ,.' .,
Sra. Assumpta Zapeila Pa
vanello, "' lo da ,F.iguei ra '_ ,

Sra. Ma"i'ª, Je'SpO$B 03 Ak.
freclo Vasel

.

Sr. Ge,raldo Mei,e,r. em Ja

'1]6'Sl:Já 84 ,'.

,

s-; Erwino Liemke, -em RiO
,da l�Vitória' ,�

SM. Elena Borges, 'e:mr. Co-

�upá ,',
,

,S.ra. Marira Zá'pie:llla, na I.
da Figueira,
Maria Luy ,

,-�merson' Roberto Rass·,
,weiler
JOSeal1je Gomes
Sra. Clara Sue�-rdt De-,
'marchi

'

,4)1a 1 & de agO$to
Sra. Ir.arc.ema ·peters, em

Curitiba
Sr. Flávio Roq'ue 'Numa
Lenzi

'

" Menei Beyer, ym União da'
Vltóf'ia. '.,'
,Os gêmeos Ingo e Guido
Kõp:p, ,em Rio Cerro II
Sr. ,WendéNn Joaqüim
Schmidl, em J.ar1a:gu�i
nho
Sra. Elfrida HOffma_nn, em

, Rio da Luz
,Sr. Osnildó Bartei, em

GuaramiriQ1
Nf�ear'Engelmann

Dia! 20 de agosto
Sr. Erwino, Gramkow, em
S.- Bento Ido Sul ,

Sra. Benta Mascarenhas
,

de Oliveira, Em Curitiba
· Sra. Dorotéa Masc,are-

,

nhas
'SrtáL 'So,lange', LaeY.lfeln
Bloeck>rn
Sandra Mü'lIer

.

'*-. --:'
.

,

,Irífeliz�,te, leste ano,

Corupá ficará
. se� o se�

maio'r acontecimento ,so
c�aí o Baile das Deb,utan
tes� �9gUAdo _dica do·

'amJgo e pr.esidJ8�nte, da

Câma� d� ,-' Vereadores.
Ernasto Felipe ß.unk, o,
Lõons Clu-t�e, que' anual-,

�
,
�, l�romÓt"'�e 'o BaiLeroen��,. ''I'

,

'

:
. BrancO, lern vi$ta "e não

,haver debutantes 'enten
deu por não- �alizá-lg,��
contudo, Ial prom,�sa para
o próximo ano.é r.ell:Omiar
com torç,a totat.

_

R!epercutiu e muito bem
a notrcia estàmp81da, no

CP, ecliição 'P�ssada, dan_
do 'conta que 181 Telesc'ob
leve anuência da Te,l:ebrás .

,para a lexpansão e� '!lais
mil te,rminais t'e'lefonlcos

para Jaraguá do' Su�. In

dnJs1vEf -já' i:)stá ,8iutorliada
a ,contn�ação, segundo o

,

presidente DLiglas de Ma

cedo Mesquita. D,e le-
��!-

.. � �: •

ve •.• ,

-*-'
Becebemos' da União

Naqional ,de Yoga: - .�
Uniyogà, prosPE!ctq sobre
o. Ç�u.r,s9 �\e ,Ex,tensãQ Uni-
v:er'sifá'r'ia Pära:,j F6'rma:ç.ão

. de Instrutores'tdle· Yoga,
rpinil�tm3i�0 pl�I1'O Pro,f�ssor
De 'Rose. reinos à ....._

slçao, na' redaç�o, par:::.
quem se' interessar. I "

'-
-)J:-

I " ,

O Clube Intimo ) Menie
gotti rei,ni.ciou qs seus ca�

fés' e, des,ta �t6jílra, a ànfi
triã; ,ontem à tàrde, foi a
Sra. loreta Mu.rara.

"Os Futuristas". de Ijui,
Rló ·G"rãilêlê'àõ sm: Vài
das 19 às 24 horJlis_ ..

R4is4trv88,t, .-mM8S\.l1' -) ,

sadle 'social, ao
'

preço
de Cr$ 500. Val ,�iar

\
. época em ,promoções ,

•do g�,� .JilrQ8Uá i:
.
do ,s.ul• " '�, ."�. j J �.r..!

. r"" .

.t s-. t ,Io�;. ', ... ._�'.,,;
...--.......!"""!'.�!"""!'!_----_----.....----_,...: -'I' iN'â-�'p'róxiíhá--'qua

,"

"

'ra,' di'aI 1�, '00 Clube. O eorupaense Luiz Car- A sra. Na"�cy ,gary�I�� , _ neo SalependiJ o SazlOs AmOrim, que partlcl- L�utpnecht lPJ
.

.a .anãtríã
-OASE, tntclc às 15

, póú; l quartâ"f�il"8l' 'à- 'no,ite nesta quarta-feira, do lan-
ão di""'" ter'"J á d S I d h '

"
' _j,.� promoça �', , yem araqua q' u �.IC e, que reunl.u as arm-

, Anete-em--sU&laRçamer:lt&-ào·hvro "Fel- -gas do seu animado gru- .nss,
fg'iet:�-de"Gc)l1fGS", 'ã:rlt6Iö�ia ,.opo',

-' ,

., ��.et pres�*.:... ,

'ql!l& já�i.�'leneon1i',äJ ; em�, '.'
'

-*"- . ' / ,

se'gund;i edição, está com \
:dois novos nvros die -con- O ,fBS';i' Waldlenir Luiz,
tos conciuídos. Trata-se (Brigitte .Sohweinle) ra
de !'Vida, Vidl8i" e ':G;en- 'diante de feiJicidade:, com
te>'. Amprim, de fato, 1Iem a cheg'arda ,

do" pequeno
grandIe ,fôl�O. ,Matias, dia 1-0, às 23h45

, -*_. mir(, no "'São
'

José, com

3.�50\gramas. Aas ami
gos Ie seus familiares, os,
cumPrimentos da cpluna,.

-.,;i� .-

A fo,fur.a qu,e ,Iiustra a. foto ,

é a Morg:ana, filha .dos
amigos.1e lettotes 'da COlu
na 'em Rio Ne,grinho Eidi
son' Paulo ·(Dolores Sei
del) Dnelfhal, que comple
tou do�s anos no dia '7, dl3

I '

agosto, recepcionando fa-
rnilianes na Soci!ed8lde

,

Musi,e:811 Rio /' Negrinho.
Morgana

I é neta do (�o
mend.aidlor Aivin,

_

(Hella
Fuck) Seidel, da, Corupá e,
die Paulo (Eisa) Drefli8tl,
,de Jo,invHle. As flol1e's,
·das�e sábado 1a1 anivs,rsa
ri-ante,' Ipais e i8J\1ós. ,Feli
cidades!

--*-
Prefeito Salim José De-

'quêch, de ,Guaramirim,
feliz com a notrcia do. re
d3bimento por parte do
Ministério da, Fazenda, de'
ver:b81 :d\ßl 1 milhão de cru�
zeiros para seu mun'icí-

�io'. Faz :parte de recur

sos Hbert?ldo� a 16 muni
cfplos catarinemlss.

,�*�
/'

Da 19.a UCRE, " che"
go8ndo, convite para ia so-

.

lenidade de implantação
Ida educação pré-escolar,
i!-mto a Es:c'ola

'

Básica
Profe:ssor Hel:eold'oro Bor
gles. �srá no, diia '18, ter
ca-feifia. às '17 horas.

N'arsceu 'dia 7, às 5h30,
com 3.490 gramas,' 1

no

Hospital (e Maternidade
Sãó José,' o me'nino Luiz
Fe I ipie, filho do casal, i�le,
médiico anestesistá, Dr.'
Alwllro peiipe: (Mari'a. Apa
",ecida) dia Luz.: -

. '

�À"� .

Metal���.D��!'! lida., ."'U"" , '''''.ENTO' "" COHCIlETO

I Prensàs pj fabr., tubos de concreto sem a;máção desde 0.15 a 0,60m- Fôrmas, anéis de base. émbolos e lâminas PI repOSição em prensas de, tubos de todas as marcas - Conjuntos vibratórios pj fabr. detubos de concreto desde 0,,15 a 1,50m ,simples é VRS-1500, nos tipospontalbalsa e macho/fêml'a nosl padrões Standart. DNE�, DER etc,
- Endereitadoras de ferro - Prensas de blocos - Prel'\s.a.s de lajotas,pl, �Vimen\aç\io - Guin�astes tiPo portlco, fixo ,e móvel -:- Talhaseletncas d� Illmbor pI ate 3,lons, - Mesas vibratorias - Formas pIvigas e pre-moldados em geral...,.. Alimentadores de' correra pI pren-sas e vibtad,ores - Carrlnhj)s pI tubos e pré-moldados - Redutoresde veI0cida'CJI.es - Betoneiras reversíveis: básculantes e portáteis:',,

Elétro-Vibradores
,

lnser. EsI, 250661721 - CGC 83619197/0001·79 - End) Tel'egr,: "VIBRADORES"
Rua José Stulzer, 80 (próximo a M, Wllhelml - Fone ,(11473) 12,1071

€'�lxa'·poStaI zil -'- 89.250 "ARAGO" DO _SUL - SC. - BRASIL'

,.

COl,lJNA ROTÁRIA
Il�Jip�: 1 I"

O Rotar;' Club de Jà� falou sobr.e o aspecto
\ raguá do Sul promov.eu segurança: da cidade e,

novo encontro de seus sugestionóu, diversa-s
"I�!8SSociados;, 'es�a se'ma,.,

'

ma:n:eiras para melht:1rar
na. Como cONvidados, e preoaver contra pos'
Osvaldo BaQgió, novo . siveis probl'emas que
gef1eJnte- da 'Agência de possam surg.ir. InG�us�i-
,Bamerindus 'e, Auguste Via 'será d�irjgido convi-

- -Santos 'e" Néts.on Taba-' te, ao dele'gado
'

regio-
" ; jara, além de Joaq.u.im rial de ,polícia Dr. Adhe-

S a II es, gererite �do ma,r Grubba, 'Par,a pa-
IlBanco $ul Brasileiro, I,estrar sobre' o asslllnto.

." como visitante, ele pe'r- A Inform:ação Rotá-
tencente 'ao R o- tar,. da esteve c<;>nfiada ao

'll,CDlub ,Lagies-Norte. ' iaomp� :No..,�rtô" que
Atualmente o RP está "elatou a Carfa Mensal

organizçlndo., o' seu Pilt do Governador. Ete-
'no de Ação, parar pro- mérides: ,dia 31/7
gramar as Ia,tivid'ad:es ,do nasc. dei CaHiny, fUha
clube no' ano rotário ,ido Camp. Aristi.dles,·'
81/82. Esta semana o 'cUa'12'/8 - aniversário

, I Comp. Moacir aprese",- ·dê' SfI\Íia, 'filh,a' do
"tou o' da Avenida de 'Comp. Bulir e dila 1-5/
I': 'S6rViÇl>S 'a Comunida" ,8; ___.. de Oatt0.n, fiUto do
'1

'de;..da -qU'ái é d!iretor. Comp. Allidolf.
: ,\ Q. � Comp. Rudolfo

. ,

L� I
Jaraguá d9 S,:-,I, atra-

vés da Marisol, Jar1ta e

Con.e�çõles 'Nicolod�lIi,
irá marcar presença de
5 a 13 die ,se1Jemçro,' da
Fa,ira dos,Tecidos, que se

r'elafizará na Mancheste'r
Catarinense, junto'a Ex-

poviliie. :, '-
,

, Hoje e amanhã, em Rio

Molha, 'SI tradicional. fes,ta
ria Gruta de LO.urdie,s, :e-s
te' 'ano com uma comiSlmo
ração especial, os' 'Slß,US

Os Tuparnciretãs dOis lustros. Deverá le-
Grupo de Folclore e Ar- var milhares d!St pessoas
tes Nativas, promovei em como em ,velze's ante'rlo-
Barra,Viê.lha;, de 14 a 20 res.

.-
'

7de setembro, 'ai 1a, Ron- -*-, g, ,�;) S�'rã riies1é. sabado e
da Cri'oula Failiroupilha, '

,

I ' nova c
que consta de Feira de Dona Cé;lcHd'a M�negotti .�odO o paa�i�ação cOI)Artesanato, Carreira �Ie, Schün.ke, f�Hcrss�m!8l.' �0!Jl n�a d�iiia inf.a:ntil. .'Pi.
Cancha Rata e 1'0 Rodeio o -re,ce>bimanto,

. sabado a 'Para
, tudo ,está, Crioulo. A Preteitura es-' último das mãos do go- em Jaragua

," c�mns:l', ,
- , ti' Ido' para w �\.,'t.'....tará colabora'ldo, �om a �rnà,dor do i:stado� Jor-'. i' er '

"ten:di� -atingir,cartici.oar-.ão do Mobral. ge Kondl6lr Bornhausen, que pre
f

.li(

6 '520 cr�nças, na alx,:_�' -

, de cheque de Cr.� ...�'.�;.. târia de ,o 'a 5 ,ano�. �
386,088,00, para equipar

luna apela aos 'palsNo dia ciRGo, às 9 h9- a Oficina Protegida 'da
levein ;SI�US filhos pararas, o caSial. Aci�on' (Ur- APAE, da ql:Jal é ,'Pr:es,i'- cina:r' num _

dos postos ,esula Schumracher) 'Seh- dt!lln�e 'FOI' durarnte as C.Q� � q'<>1 U .' : •

palhados p'e'los ,qu,.'a."ro' .'r'o""'dler tl"'e�r'am a feliçida-, - .....elmoraço-es Id'as Bodasv v
IH' ,

'drante� do mUnl�IPIO,.lêie de ouvir o c:horo do d:e Pl'iata- de Victor (Elvi-
aquel,a 90,tinha amda e n

-seu ',primeiro filho, o' Kyl- ra) '"'aue'r e <>ervirá paraD ,'" cessária.,lian, que nasoe'u com compra de :equiparrlEimtos
3.630 gramas. Ele, l7Ias- para qUe os axce'Pcionai,s'céu em Jaraguá, muito possam aprender: um ofl
'embOlia seus palis residam cio profissionalizante.
em 'Rio Nlegrinho e a colu- '---'*---� ;

.�

na os cum.primenta, como- Também ,as cnanças
também a se'us familiares" lexGepcionai,s, ree,ehe'ram
Dr. Paulo Schroeder e esta semana, um parque,
Dr. Atomos (Ora. Veda: infantil, Instal'ado junto a

Schroedelr)' Galastri . própria APAE, Qr,aças ,a:o

,.esforçb
I

do prefeito em

'6'xercrcio, Sigolf 'Schün
ke. Devagar, a entida'die:
estâ se tornando uma

.

das- met.hores equípad'�s ,.i. - -' , .

do Estadp ..E, is:so é óti- " '

�nn.�""� hä'ö"ácham, 'amigos? �nw"ll ,

1
mo, I

IC'
OMPlEXO TURfSTICO

, ,

--:*......
-

'. JARtTA,

-

'Um passe'io,'
O casal' Ivo (Blettin'a -. 'inesquecrveJ.

Weeg�) Goulart é;, toClo ' Kaffee. Haus� Lanchon&'
sotrisO,�com o .'n_ascimen- , te, Ponto Turrstico,!,
to Ide Martinal di� 7, às 7h Play-Ground e

.

25 mio, no Hospltß;1 er Ma-, arÍlplo. estac�onamento.
temidade Jaraguá. Feli- -

,

s:Rodovia SC-301 - Km

Jaraguá do Sul-S.e

Becebeu am'igas des-
contra.,diamente na última,

quanarfeirá, , em .. suá_ chá
caral; a Sra: Oecflia' Ko- '

nell.
,'..

, O Dr. Àg.ostinho ,(Nan
,cy) Bianchi, fé�izes da vi

'da com a Ghsgada da 'ce

gonha, dlia oitö, às 9h15.
Com 3. 270 gram�s, nas'"

, ceu uma: lindia garota, a

'Robe:rta. Ao càsal,"'pi61Ia
, vinda 'da, pr,imogênita, os

nossos cumprimentos.
.!.o i

- ......-

.�:�_.

Durante os festej9s das
Boda!s de Prata de: Victor

,

(Élviràf13auet, sábado úl

timo, uma surpresa para
os c,onvid1ados. � qtle
qúando dia maior anima
ção, foi anuncia,do o nO'i
vado do filho do casal,
Victor Bauer Jú_nlor, com
Ci

. bonilÇ3J' 161 .. e'legan1:el Ká
tia

-,
Hinsching, 'fi,lha de

Walidieburg (Euclair) Hins
ehlng.

_;::_1 ,c:idiadle'S,
� I'

. A Associação
Banco: do Brasil, r

sentando a Ligá Jar

,ense de Futebol'de _

jogará neste sábado:
19 horas, em São

do Sul, no Ginásio
,

Gualbe'rto, c P: labo

com a Calmpar;tha do,

salho.

Na50e.U dia 7, às '7i

no Hospit8i1 Jaragu'
'p6!quenO Alfi, filh,o de
nando (Elfi Sprung)'
llencourt.

-�-

DtWidamente fe'ste

as bodas de prata �().
sa:'Al,ex Boeder, no Ultl

sábado no Salão Barg,
Rio da Luz, on�e tamij

participou' o se��dor i Po

pis�a Evilásjo VI'e'l,ra (,L
I1ho).,

.

,

No próximo dia 16, d

'mingO, portanto, a Comu

nidade Evangélica PJomo
va -Enco,ntro de lçl0505,
rirelo às 14h30 ·inin. na ru

JoinviJl,e, / provavelmente
COOl a presença, d'o preg
dor do evangelho P. Alc!

deS ,JU,cksch.
-*,.-

-
'

• �. t

'11i.al,ell.'••
'

•••1.1••
.

Decorações �ra/casamentos � De-
.

. :<.corações para.itgreJ� :.-' Decoraç�e$
para clubeS _rjAi'r8ll1Jó!!f para :fest�.;4r2
Plantas ornamentál. fiBuquês em ,\:IV

ral.,
'

� I'
,

" I

FU)RICUU'URA IMPERIAL

No rigor deste inverno,
vista-se bem 'e conforta
velmente. 'Compre cal
çados (e confecções ,na

Cinderela{ onde" você
.

encontm as" melhores
opçé):es.

,
..

Rua Relnoldo Rau. &28 - Ja{,aguâ do
Sul Sc.

·IRelQlo�Avem{UÇ
ETEffNiZj'OS BONS "'OMENTOS

Rresentele ,Q� ,i6las e' aS maf$ finas, SUgest�e
da RELOjOARI� AVEtJIDA. . Marec�, e GetOn

Cinderela

,o,v��.e ,,_em: f. -moq�
,I 'certa: •

Dia 21 dei agoSto
Sr. Arnoldo Leonardo

,(

Schmitt
Donilda FrIedei
Qrie:ta Raquel Vieira
Sra. Hildegard Gaffelrt

c Grubba
.

$'(. Arno HenscM'1
Sr. Alido Drew,s, lem RIO

, da luz I
Lucélla Margralrett,l Pedlrl

\, Sr.a. NeHa Man-a Belettj,
\

Sr., Inge Gl�'U:��1 �lMüller} ,J;m 811:0'slmple� na ma-

, Zélia, fllh� de Bruno, (da- nhã ,d&r()nllem; o' vice-
nice) Breithaupt .... prefeito �if:J0If_ Sohun,ke
João OriViaitdo Bona .passou às mãos de,Vi,c-
AraeI· SteiÍ1,. tor Bauer a che'fia do, e�a-

, siä·. Angelfna, Re'�elq:J., �'" ,: óptivo "jaJréi:gu"ael1s�',:, q\l,!�i'i:"Äos aniVlersàriâihtes;�;às; !,' a Ie) !leI ,esue�e' confiâàÍâi"l\p�í{:\�':'i( -

f,' - ._< ;1/ ' -\1

nos'sais f,e1Iicitações" •

.

um-período ld3c.120 dia,si."', <, "'�,

, 'Constr,�ção CiviJ, Cáléulos, Pr,pj:etos,
. J:) ,,,,,t.",

" •..
,

' q'rça����1\'''''f;
"

Rua Walter Marquaridlt,�496 �"FoFle 72-1022

opções 'para presen
tes?
lanznaster tam� - Em

qualquer época, para
, qualquer' comemoração,
,l9resenteie- bem. Você
i sabe, L"

'['<i, II "I i 's'l • r
\

�:.." .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Correio Informativo
CARTAZ CINEMATOGRAFICO - o Cine Ja

raguá-,apr�la I� partir deste sátiãdo e até terça�
feira, Lucélia Santos, José Wilker e Ver.a Fischer

lern "Bonitinha mas Ordinária". oeneura 18 anos.

Nesite domingo, às 14 horas, em mannê, "Os lr

mãos Marx no Circo". E na quarta e quinta-feira,
tJ1TIa super pornochancheda do cinema nacional,
;"Essas De,liciosas Mu1herés", COm Claudete Jou

bert, Raulo Ramos e Ana Ma;r�a Kreisler.

EXAMES SUPLETIVOS - A Comissão Cen

�r8l1 de Exames SupJ,etlvos Ida Secretaria da E:du,

'cação alerta pana o cal'endário de ínscrtções para :

ss sxsmes Supletivos Profissionalizantes, a nlvet

de 20 grau, a serem reauzados em Florianópolis
nas modalidades de: técnico ern ótica, técnico em

eletrotécnica e técnico em telecomunicações'. Ins

crições estarão labertas' até 21
-

de agosto nas

Ucres de Florianópolis! Crj_çiúma, Joinville, Laçes,
Ch8lpecó e Blumenau. Poderão inscrever-se can-,

didatos d.e ambos ,o·s sexos qUe tenham 21 anos

completos ou a completar até Ia data do infcio do

exame" possuam escol-a'ridad'e completa de 10

grau e estejam no exercício, pelo prazo mInima de

dois anos nas atividades relaêionadas .com a mo-

dáHdlade em que pretendem habilitar�Slê<'
'

- COMUNIDADE EVANGI!:LlCA - 'Neste do-'
\

mingo, culto às 8h3Q na Igreja do Oentro, em por

tuguês, tendo como pr.egador o Pastor Alcide�;
'Jucksch, que desde s'e'gunda-feira está realiZiando

pal'estras evangeHsticas: E neste mês de agosto"
estará novamente se apresentando o G'rupo Tea

tral' 25 d.e Julho, de Blumenlau, com a comédia
"Gluck auf der Alm". Selrá no dila 29, às 20 ho

ras, no_salão da Comunidade� Como plantonistas _

nó ',início da semana estarão os Pastores '

Egon
Adolfo Lohmann de Jaraguá e Rudli Zerbien, de

Corupá.
'

'

"

CUR�O DO INPS - Destinado as empra
sa's, 'escritórios de contabilidade, sindicatos, die

partamentos de ,pessoal e outroSi interessados,
Inicia segunda-t6lira indio 'até o dilSJ 21, o curso so

b�e BenefíciOs e Serviços dos INPS, promovido
pelo Ministério da' Previdência e ASsiSll:ência So- -

cial ail:r,avés da Superintendência 'Riegianal do INPS
em Santa Catarina'l Será junto ao Colégio São

,
luís.

,
MERCADO DE CAPITAIS - Dias 25 e,26

de agosto "será r.ealizado n.o auditório da Associa

ção Comercial e Industrial ,de Jaraguá do Stil, Se
mlnaliio sobre "Mercado Comunitário de Capital'";
ide inter.esse das empl'lesas de cap'ital aberto e das

pequenas e médias empresas, dando oportunlda-
oe die' tn8JVar conhecimentos com um moderno e

-interessante sistema de capitalização de suas em

pliesas, com capitais locais. O temário será A
, Empl'le'sa, O Mercado de CSlpillais e A E'xperiência'
'Joinville. Ele será ,apresentado pelos senhores"
Rubens Portugal, diretor da ABRASCA (Associação' '1'Brasileira d,as Companhias Abe'l'lats) e dir.etor' da
FININVEST e, José Monir Nasser, membro do Ins-'
tituto Fininvest. As inscriçõe�, gratuitas, estão
...abertas na 'Secr.etar!�,da Assoc'iação Comercial.

ASEMANA NA HISTÓRIA - DIA 15 - 720

,an,i'lilersário ,dia morte de Euclides da Cunha, dia
do solteiro e Assunção de Maria. DIA 16 - Nas
cimento de São JOão' Bosco. DIA 17 - ma do Pa

tri�ônio Histórico ;e d'ia do porco. DIA 19 .. ' Dia
dó fotógrao e, DIA 21 - dia da habitação.

FREIRAS E PADRES - Estatrstical_- agora
concluída pelo Viaticano, com dados colhidos em

1979, lnevela que no mundo existem ,764 mi,lhões
'de católlcós, l?endo'qUe a hierarquia' ecl'esiãstica,

- tinha 3.775 bispos, 416.336 padres, 6.676 diáco
,nos perm.anentes., 73.891 religiosos simples e

974.682 freiras. Ainda segundo o \l:atléano, :em

1979 registraram.-se 5.997 nOvas ord�naçõ'e's sa

cerdotais, sendo que 1 .056 padres
-

abandonar.am\
'

o sac.erdócio.

PARAÔUEDISTA DO EXI!:RCITO - O Chefe
da 16.a CSM comunica aos inte'ressados quPt as

'instruções par:a O r.ecrutamento de voluntários pa
ra

'

a ,incorporação na Brigada Paraquedista em

1982 já -se encontr:alffi, naquela CSM, sita na rJa
�ar:echal Guilherme, nO 9, centro, "em Flori:8nópo
hs, ou na 5� a Delegacia do Serviço Militar em

J·araguá do Sul. I!:poca de Seleção Esp'e'cial: de
24 a 29 de se�eimbro' de 1981. '

VALORIZE O S JORNAL - Muitas pou-
cas Cidades do in.terior diE!' Santa Catarina podem
se vangloriar em ter seus próprias jorõáis., Jara
gua do Sul é uma destas cidades privilegiadas.
Jornal é cultura, é informação, é irit-eg..,ação, é his

:tóri,a. E o CORR�IO 00 POVO está há 62 anos

difundindo o que é' nosso. Assinatura pelo lele

fóne 72:-0091- - Cr$ 800,00 anuais.

�OHLBACH SR '

"" S,UPERMOTOR Í'

.} ,�
...

-------------------------------�

PrlclillS drCUlllii �=1;:: :o.=,_
.,' rio de Rro do $ul, ne8te
Aurea MOIÍirGrubba, OfIciai do 'Regi$tro Ci- E8tac1O�

vil'do 1° RegIstro CIvIl do 1° ·DlstrIo ela Comarc8J GeraIcÍP franz e Evelyn
,

de ,Jarag� dO Sul�- Estado dei StL' C'alIarIna, Br"'!I. PI'IIat '

'

,

.Faz saber q.. compareceram em cal'llSrlo, Ele, braSileiro, solteiro,
exibindo Oll docI.mIntDe� plfa let, BI fim escriturário, natural deste
de 88 habIIIIarem .... ca..:'· , Estado, domicWado e Me-

Sdital12.102 ct& 05-0S-19S,1 Ela, br.ileira, �solteira, sidente nesta cidade, fi-

Osnlr Klitzke e Anelorei Ir- operária,' natural de Jara- lho de Alberto Franz e de

ma Latfln guá do Sul, domiciliada e Gértrudi Franz.
)

'EI!e, brasileiro, sonelro, vi- residente na Rua Castello Ela, brasuelra, SOlteira,
,

gilante .industrial, natura! Branco, nesta cidadie, f.i- :a:1l�iliar de escriturária,
.

de Guaramlrim, neste Es-_ ltia de Paul'nc Rósa e de natural deste Estado, do-

tado, domiciliado ê resl- Braulinda dos Santos Ro- ml-cillad-a e residente em

dente na Rua ,Minas Ge� sa. Rio do SUl; neste E'stado,'

rais, nesta cidade, filhe de Edital 12.106 de 07-Q8-S1 filha de Carlos Prust \91 de

Feli:Pe Carlos Klitzke e 15- vic8nte Augusto' caropne-: Ruth Prust. _

nilda Strelow Klitzke. so e Sally NeitzCtI '� Edital 12.110 dei 11-0S-S1

Ela,
'

brasítelra, sottera, Ele, brasileiro, 'soi1:e�ro, Marcelino ,Malas e Marcia

sel'vlente, natural de- Jsra- médico, natural de Blume- Grossklas

guá do Sul, domiciliada e nau, neste Estado, dömt- Ele, brasileiro,
- solteiro;

residente em Vila Rau, ciliado Ie residente em Cu- motorista, natural de Ja-

neste distrito, filha de AI- ritiba�Paraná, filho" de raguá do Sul, domi�lliado.
vario Laffin e de .Isaide João CaropresQ e Estella iS residente &m RIO da

, Corr.eia Laffin. Maria Caropr.e,so. 'Luz I, nieste distrito, filho

EdltaI12.103 de 05'OS-81 Ela, brasileira, solteira, de Udo Maas .e de Eri-ca

Osni 'Datecio da Silva e prof�ssora, natural de Ja- Dr.ews Maas.

NacHda Maia raguá do Sul, domiciliada Ela, brasile'ra, solteira,

Ele, brasileiro" solteiro, e residente na Rua Quin- ,servente, naturel de Mas-

g,arção, na!ural de· Uhota, tino Bocaiuv:a, nesta eida- 'sarandub�, oeste ES:MO.

nes1é E,stado, domiciliado de, filha de Guilherme domiciliada e residente.....

e residente, na RUIli Anta;. Neitzel e l-rmgalidl Helga em Rio da LUZ II, n�'�t')!

nio Carlos, Ferreira, ne'sta' ,Nie1tzel. _ llistrito, filh:t de Br�no

cidade, filho de Dalecio Edital '12.107 de 10-08-S:1 - Grossklas a de Gi&rtrlide_

Custódio' da Silva e de Waldir Giiel$e e Judite fie- Laub,e Gros3k�i3s.

Valdelina Oliveira da Sil- ming Edital12.111 de 11...08..81

va.
;'

Ele. brasileiro, solteiro, José Valdem�,o Klein e

Ela, brasiJeira, solteira" 'auxiJ,iar técnico, natural de' Leon1ee Scheuer
'

do lar, natural de Rio Ne� Jaraguá do Sul, domicilia- Ele, brasileiro, solteiro,

grinho, neste Estado, do- dio e r.etSlidente na,Rua Ru- epe'rário, natJre,i de Jara-

miciliadla e resident,e,. na dolfo Hufenuessle.,; ne,sta guá do. Sul, domicjliado. e
Av,enida Marechal Deõdc- cidade, filho � de Haroldo - r,€sidente na Rua JJaqw01

ro, ,nesta cidade, filha de Giese e de Edla Marquardt ,Francisco de -Palll.l nesta

Pedro 'Ma:ia e dei Emilia mese. cidade, filho de Bernardi-

de Oliveira, Maia. Ela, brasil�,ira, solteira, no Klein e d� AdeHa Sbar-

Edital 12.104 de Or-OS-81 'auxiliar \d,e escritório, na- de'laUi Klein.
,

José lWatdernar, da' Silva ,tural de Massaranduba, Ela bl'lasil.eira, solteira,

Júmor e Hannetorte Schu- 'neste Estado, domiciJiad'a -o.p�rária, natura; de 'Jara-

.
,

bert' , e r-9S,idente na Rua S,e,rgi- güá do Sul, domiciliada e

Ele, brasilieiro, divorcia- pe, nesta cidade', filha de residente em Estrada- Ga-

do, natural de JoinviJle, Amoldo Fleming e de EI- ribàldi, neste distrito, filha!

neste Estado, domicili'a:do Iy Krueger Fleming. ,de Affonso Scheuer e de

e residen�e na Rua Joip- EdiIal12.108 del10-OS-:S1 P.i�'a Foéii Scheue'r.
ville, nesta cidad,e" filho C6pla Recebitta db ê'IIt&- ,Edital 12.112 de. 11-08�81

de José Waldemar da Sil- rio de Guaramirim, neste Laércio 'Brun'3 e Mari� Ri-

va: e de Ahilta Lutz.da Sil- Estado t:eiro

va, guarda industri:a:I. Jairo Sebastião' Muller_ e Ele, brasHeiro; sotteJro, au�

Ela, brasileira, solte,ira, Edelir Sardagna x!liar d,e escr:tório, natural

digitadora, natural de Til1íl�' Ele" brasiJIeiro, solteiro, oe Jaraguá do ,Sul, domi-

bó, neste Estado, domici- securitário,' natural de ciliado er resid.Jnte na �ua

liada e residente n:àJ Rua Gaspar, neste Estado" do- João Doubra""i.�. nesta ci'::

JolnviUe, nesta cidad,e" fi-, miciliado e' re�idente nfat
, dade, filho, de Ewaldo do

, lha die Hartfried Schubert Rua Jorge ,Czemiewicz, Bruns e de MarIa Reinack

Ie die Veneranda Schubert. nesta cidade, filho die Er- Bruns.

Edital 12.105 de 07-0S-S1 neisto Mulre-r e de Mônica Ela; brasileira, solteira,
,

Pauro
_
César 'da Cunha,. e Bölomini Muller. I costur.eira, natural' de Ja-

Marta Clementinal RoSa, Ela, brasile'ira, SQlteira1 _' r_aguá do Sul, domici!ia-

Ele, brasileiro, solteiro, do lar, natural de' Pouso ' da e r.esidente na Rua An-

operár.io, natural, de, Flo� Redonda, 'neste Estado, gelo Schiochet, nesta ci-

rianópolis, neste: Estado, domiciliada e residente !em dade, filha de AUÇJustinho
domiciliado Ie residente' na Guaramlrim, neste' Esta- Ribeiro e de Herla Atana-

Rua Rio Branco, nestà ci- . do, filha de' Artnelin�� s:o da Costa R:be�ro.

dade, filh9 deV�ldir _�Oão' Sardagna e d,e, Tef,esa : - Ediiá1,1�.113 de 11 ..08'-81 '

da Cunha: e d� Jàcy Ti- Sardagna". ,- A,�ellnó Wefsa e' Marilücla

motéo Arceno� / WInkler

I:;m:presa do ramo de compensado de madetir.âs procura Representanfe
\ ,
," r

para \'lendas na região de São- Bepto do Sul, Rio Negrinho, Jaraguá do sur,
,"

Joihville e lta:jaT.
Deve ter exp'eiriêocia no ramo, éo nheclmento do mercado 'e morar na

região. Exige-se ,dedicação integral.,
-

Interessados enoaminhar carl'lespon dênGla pana Rua Santo !nác.io, 378,

. Ba;irro Moinhos de Vento - 80000 - Porto Ategrei - Ris Grande' do Sul.

-

TEENOLOGla
SOLAR

I

APROVEITANDO AGORA, A ENERGIA DE AMANHA

A energia- doméstica, dói no bolso, mai,SI e mais ;SJ cada di'ai.

'Nós podiemos solucionar o seu pro blema, alproveitando a' fonte de energia
mais generosa do mundo: O soL ,

Instale em sua residência, hotel ou ediffcio� os aqueoedores TECNOSOL

-para piscina, cozinha ou banheiro'S�
Nós vendemos diretamente ao usuá rio, não-temos intermediários.

ProcuJ'ie nossa fábrica. ,

.'

,

O SOL BRILHA DE GRAÇA
APARELHOS TI!:RMICos TECNOSOL LTO-A.

Rua Expedioionário Gumercindo dia Sil va, 62 - 72 - Caixa Postal, 202
89250 - JARAGUA 00 SUL - FONES 72-1630, 72-1679, 72-1317, SANTA CÄTÀ-

RINA.
-

�

,

Rep�eseDlanle, Co:tJlercial

EI-e, brasileiro, solteiro, EM,
-

brasil'&ira, solteira,

operário, natural de Jara- lndustr'érls; natural de J-a-
·

gu� do, Sul, dom.clnado e raguá do Sul, dornlctlla-
res,idente' em R'o, da Luz da e residente em Barra

Ij, neste dístrito, 'fi·ho oe do Rio Cerro, neste dts-

Bruno Weiss e de Ané:ia trito, filha de Germano
· Brank Wei'ss. ' Demarchi e de Teoäosia

,

Ela, brasuelra, solteira, __ Satler, Dem�r9hi.
operáría, natural de Jara- Edital 12.115 de 11-08-S1

auá do Sul, .dorníclltada e, AlCides Jahn e lraei 'Kanz

residente em Rio da Luz » ler

II, nieste 'distrito, filha de

Oscar Emilio Gúi!he-rrne Ele, brasileiro, solteiro,

Winkler e' de Una Krüger operário, natural d� Jara-

Winkler. guá do Sul, domlcitlado 'e

Editat 12.114 de 11 ..08-81 iresidente em ltapocusl-

Nilson Engelmann e Maria nho,. nesta distrito, fill10

Fátima Demarchl de Gui,lherme Jahn e ,de

Ele, brasileiro, solteiro,
Dora Berner J:ahrt. ,

cornerclsnte, nanrral de. Ela, brasileira,
-

solteira,

Guaramirlm, neste 'Estado, operária, natural de Join-
villa, neste Estado domt-

domiciliado e residente
ciliada e

I residente 'em
na: Avenida Marechal 0'60- .

doro, nesta cidade, filho- Itap?cuzinho, neste distri-

de Nelson Eng'9ilmann e to, filha d'e Olegario K:�z:-
Jde Nelsa 'Franz Engej-

ler e de Wanda Elma Rls-
-

'

-

tau Kanzter.
,

mann.

E para <tue chegUe ao conhecimento de"

todo's, mandei passar o presente ,Edital, q� será

publicado pe�a imprensa e em cartório,- onde será�

afi�ado duran1lS! 15 dias.

I _

AUREAMÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designada e Oficial do Registro de

Protestos.
- EDITAL--

,

�elo presenfJet edital (lei citação pedimos aos

senhores abaixo' relacionados que compareçam
em nosso cartório para tnatarem de assurltos de
seus interesses: GERHARD LEllZKE Estrada

\
Ba

nanal do Sul, s/no - GUARAMIRIM - "JOSÉ PEREI

RA - Rua: Bernardo Dornbuch, 357 -' NESTA - MA

RIA APARECIDA SER.4iP,HIM - Av. Mal. Deodoro,
295, ,ao ·Iado dia, Farmácia Avenida - N'E,STA\ -

WERNER CRISTIANO SCHAFFER' - Rua: ,João

Plan.inscheck, 94 NESTA. EMILSON B,ORBA - A/C

Comerciai Jaraguá, Rua: Proc. Gom'es:, die Ólivei�
ra - NESTA -- FLAVIO ROQUE NUMA LENZ"- A/C,

Imobiliária LJenzi - Rua: Cei. Proc. Gomes d�
Oliveira, 285 - NESTA:' RUBENS RQMEU SCHf\(IlDT
• Rua:: ROdOlfo Hufehuessler - NESTA.

Adalzira Plazera de AMvado
.

OficiaI Malar
/

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREfEITURA MÚNICtPAL DE JARAGUA DO SUL

,

DECRETO -H.o 683ífS1
"AIter8 o �o N�o 677/81"

, SIGÓLF SCHONKE, Prefeito Munlci'pial em

e>eercfcio, de Jaraguá do Sul, Estado d� S.a�ta Ca
tarina, no uso e exe'rcicio de 'Suas 'atrlbUlçoes le-

gais,
DECRETA:

Art. 10 - A área de 699,58 m2 mencionada

no lartigo 10 do DecJ1eto ,,1..0 677/81
\
de 13.01.81,

passa a ser,dei 674,10 m2. '

,Art. ' 2<> - 'E� D'9Creto ,entrará em �gor na
,..

data de sua publicação" revogad�s as'disposições
em ,contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPA� DE

'JARAGUA DO SUL, aos 11 dJuas do mês de agos-,

to de -1981 .

�,

SIGOLf SCHONKE
,Prefeito Municipal, e,m exe'rcfcio

O :presente Decreto foi !registrado Ie publi,,;
cado n'esta Direto�ia de E'Wediente, Eduçação, e

Àssistênoia Social, aos H di,as do mês de agosto
. de 1981.

. ...

'ASTRI't K. SCHMAUCH - Diretora

JUIZO DE DIREITO' DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE LEiLlAO
O' DOUTOR HAMILTON PLiNIO ALV�S,

I JUIZ DE DI'REITO DA COMARCA DE,

JARAGUÁ DO SUL,' ESTADO DE SANTA -

C TARINA, NA fORMA DA, LEI, E1C.

FAZ SABE (em resum,o, art. 687 dQ OPC) O se

guln�e: Venda-em 10 leilão: Dia 14-09-81, às 10,00

horas. Venda 'eth ?O tailão,: DIa 29:09-81, às ,10,00
horas, por quem mais der e maio.r lanClel oferecer.

'LOCAL: Edifício do Forum desta Comarca. EXE-

CuçÃO N. 8.004, EXieqUl9l1te MARIO MOELLER.

Executado. ADEMAR PAULO MEYE�. BENS A

SERÉM LEILOADOS: 1) Um fogão à gás, marca

_ Gerai, modelo Vedette, dá 04 bocas, com a res-·

pectiva I�stalação de uma válvula e dOiS bujões,

IavaliádO em Cr$ 5. OOOJ>Q. 2) Uma bicicleta, mar-
ca Monark, modelo de senhora, de cor azul, ava

liada ,em Cr$ 4.000,00. 3) Uma mesa ;e. quatro ca

deiras, reiVestldas. em fórmica de cor v9J:1die, àva�ia-

da em Cr$ 3.000,00. 4) Um dormitório de, casal,

compostQ de uma cama de casal, um. guarda rau:'

pa de três 'portas 1& uma penteadeira, tu�o �!!'ma
deira lenvernizada, avaliada em Cr$ 11 .000,00. 5)
500 telhas do ,ti'po francesas, novas, avaliadas em

Cr$ G.000,00. NOs laUtos não consta quàlquer ônus
ou recursos pendente. Dado e pesado �ta cida

de de Jaraguá do Sul, aos 20 dias do mês de: jU
lho do ano ,de mil nóvecentos e oitenta:e um. Eu,

L::'M�����Ti�C;l�Í9°ÂL:�re.i. ','•.. , Juiz- de Direito' '" .

-,-

·

•. -_,' . _",::.; -' :.�
',",'- '..

.

.. .,. '<"�'.'" . '. ',,' .
_ .. ':

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�()RRÉIO DO POVO � Jaragué �do Sut - SC

- E X P E D I E N T E _.

[iI)ã tI ä 'I) tIl)�.l!['l
Fundado em 10 de maio de 1919
eGeMF N.o 84.436.591/0001-34,

DIretor:

Eugênio Victor - Schml5ckel

CoIaboradorM:
, '

Flávio José S'rugnago" Yvonne Alice SchmISekel Gonçalves,
Jall1}EÍ Slal'!k; PrC?f. Paulo MO$HI, silVeira J6nlor, Ru,dolf HiFSCh�
feld, José' CastIlho Pinto, Dr. JOIê Alberto BarboSa. '

Redaolo. A�lnlalraçlo • Publicidade:
.

Av. Mal., Deod. da ron�éca, 130 - fone (0473) 72-0091' - e.p: 19-
,

89250 - Jaraguá do Sul - se.
, Compoelçlo. Impreeelo .. ClretllàÇio:

Sociedade, Gráfica Avenida Uda. - JaraguA do Sul - SC.'
Assinatura anual:-Jaraguá do Sul e regllo ••. Cr$ 800,00

_, Adlnatura Semestral •••••.•••••••.• d••••• Cr$ 450,OÕ
Outras cidades .-••••••••••••••••. Cr$ 1.000,00
Exemplar avulso Cr$

.

15,00
NOmero atrasado ••••••••••••••• , ;. Cr$ 20,00

E8te Jol'INiJ nIo .e re.ponubiliza .,ö'r .rtlgos Inados e nem
devolve 0fIaIn*.

IMOBILIÁRIA

SANTA MARIALtda.
Compra - Venda e Ad�nlstr.ção de ImÓVeis

" Cl'éél N.041&\.1

Oonsulte-nos, teinO's vários imóveis.

Rua Dr. Waldemiro Mlij!urechen, 42 - Fone 72-1.342 e .

72-1101
'"

Jaraguá do Sul - S.C.

. .

Construtora SerIa' Ltda.-'
CONSTRU�O CML, ENGENHARIA E

COMeRCIO DE MATERIA[
DE CONSTRuÇAO.

Ruà Joio Picolll, 94 - Edlt. Garlos Spézla'
Telefone: 12-0214 -

JARAGUA pO SUL
�

-
. STA. CATARINA

\'

.I,

Hornburg' : Indúsfria de
Carrocariàs ,Blindadas· Ltda.
CARRoçARIAS
BLINDADAS E
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS I
MOVEIS.

, .. ,

I Av. Mal. Óaodoro, 1.47IÍ
.

-
.. T.t.fo�:�44 ,

,

JARAGUA BO SUL - S.C:

Viação ,Canarinho
TRA.NSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" preocupa-se com a' 'Sua ler,

�omoçio" colocando à dlsposlçio modemrssl-,
mos ônibus, com pessoal especializado, possibilitando uma -vIagem tranqüila, réplda e segura.

Progr�me beml· Programe CANARINHO - o
\'

transporte carll')hoso. _

'

.

,. .,' --

!

JARAGUA DO SUL
,

SANTA CATARINA

Terraplen'agem, Vargas
- d. lido .,omlng� Vara -

SERVIÇOS COM RETRQ�AVADEIRAS
E TRAT()RES DE, ESTEIRA$

-E-

Tubos Santa� ,:HeleDCr'- .
.

TUBOS' É ARTEFATOS QE CONCRETO
. ÉM GERAL

. ,
Rua JOlnvlße, '1018'� Fone:' 72-1101 '

JARAGÜA DO SUL _

-:-:-' ., Santa Catar:lna

1919· , --
. 1981 '

"CORREIO DO POVO", - 63'ANOS. '

,
QUALfDADE SUPER'IOR PARA QUEM EXIGE" ,

'

. '.:-'. O-:MEL.HOFt ...,." �
"

, Estámos trabalhando há' 63 lanos.· Procu;'an-
,do levar a�!ante :0 ideal e a obra dos que, nós
'P.reçederam.

' -

, ,'S'r�' assinante, renove a !lUa "8iSsi.!1atura. EI1:{
;'\<�erá im'portan�e 8. oontinuidade d�,circulação 'do
}0mais antigo semanário de Santa' Ca�,àrinä.

_.;.:,-;,- -,. ..
�

.

. Vaciae ..seu· filho ' contra
I paralisia infantil.

�Aquela gotinha - é neces-
sária. Veja onde vacinar

t
- --

O Posto de Saúde 'e as rtderanças Comunitárias de
Jaraguá do, Sul, comunicam aos habitantes das locall
dades a seguir relactonadas e locais discriminados, que
no dia 15 de agosto de 1981, das 8 às 17 horas, sje!ráfeita a vacinação centra a paransla infantil (arrtí-pólto); �
atingindo I8.S crianças na faixa deldade de O a 5 anos:

'

POSTOS FIXOS
'

CIP - Centro lnterescotar die I Grau "Vier. M. Krutzsch"
G·rupo Escolar Albano Kanzler
Estação Rodovi'ária �

Agência do SESI -

.

Esc�a Básica Abdon Batlsta
ESGola �Aalrticular Jaraguá
Colégio São Luís

.

C()lé9.io Divina �rovidência
Escolas, Reunidas Orlsttna Marcatto
Escolas Reunidas Dezenove de Abril
Escola, !3ásica Hlando Maroo'lino Gonçalves
Escolas Reunidas Aíberto Bauer
Esçola Bãs'ica Roland H. Dornbusch

·

Escola Bãsipa Heleodoro Borgies
Casa Com. Schulz (Antigo Vegini) Rua J. czernlewlcz
Casa Com. Otávio Nicochelli, '=.l. Exp. Am, C. Ferreira. '

· Casa Com. Ardu'no Cri�tofolini, R.,Exp: Ant. ·C. Fi€nelra <,

Capela S. Judas Tadeu, Bairro Francisco de Paula
Bar Mir.im (lSo�h).. R Ppesid'. Epit. PielSsOia

'

Esé. s. Frané. de Paula, Estr. Firancisco de Pauta
Esc. Reun. JuHus Karsten, EsEr. Nova (imled. W. Rau)
Casa Com. Valdir dos Santos (Aalde'irinho) V. 6aepenài
Casa Com. KróilSh ---, Vila Lalau
Bar Gilli, Av. Mal. Deo.d!oro da Fonseca (im!ed P. Vailiqtti)
Casa Com. Bassani, R. 25 de Julho, Vila Nova'
Esc. Is. Edch BIosfeld, Aguas Claras, Ilh81 da FYgue'ira
Esc. Is. ,Ilha Ida F,igueilra; :Estr. Ilha da l7igueira �

,

'Salão Botafogo, Barro do RiO Qe:rro
Elscola IsoladlaJ Rio ida Luz' I
Salão Barg, Estrada Rio da Luz

,

Escolá Isolada Rio da Luz II
,

_Escola Isol,ada Rio dia Luz V,itória
.

,Escol,a Isoladla Orestes Gui'marães,-Sons Tifa
Escola lsólada-Jaraguá '99, Estrad:81 Garibaldi

· Escola Iso,lada Jaraguá 84, Estr:ada�Gi8lribaldi
Escola Isolad81 FI1�!imUndo Kefser Estrada Garib:alldi
Casa Comercial Antonio Muller, Estrada Garibaldi ..
E;scoliaJ Isolada 'Garibaldi, Estrada Garibaldi
Bar' Àri Leite, Estradla Garibaldi
-..� - .

t

Esco�a Isolada Estrada G,aribaldi
Escola Iso,lad,a; Alto Gáribaldi, São p:edro
EscOila Isolada Gleorg Wolf, RiQ!e'ir'ão Caxiias
Escola Isoladia Duque de, Caxias, Riberrão Ja;aIiBiCa
Escola Isoliada Jaraguá 19, Santa Cruz
E-sco(;aJ Isolada Hibie:irão Rodrigues

-

Escola I. Aurélia Walter
Esc. Bás. Prof. José Duarte Magalh.ães, B. do R. CjElHO

-

·

Escolas B�lU'nidas Riciénel Marcato, Rio Alma
Salão Alvorada, Rio Cerro!, '

Esc. Reuni. JoãO ROmário MOirei'l'a, Rio Cerr() 1'1
Esc. Re'l!n. Max Schube,rt, !str:--Itapocu Hansa
Salão AI,emanha, Estr. rrrês Rios do Norte
Esc. Is. Viror Meir1eJli9S, EStr. Três :RIo iclb' Norte
Casa-Com. Alberto MoretH, Estr. Três Rio,s do Norét

, Esc. Isolada: Barra do Rib. Grande do Nortel .

,l\'1lig3: Casa Dom. T9bles Alqutni, Estr., Rlb. Gr. do Norte'
Esc. Is. Gen.-Osório, 'E;:str. FUb. Grande dto Nórlle
Escola I'solada AI�rto Jacobs, Estráda -'Nereu RamoS'
Esc. Ba�. Euclides pà Cunha, Ner1eÓ' Ramos
Esc. Isol. Rib� Cavalo, Bralç'o do Rib. Cavalo
Esc. Isol. Majo,r Julio 'Ferreira, Salto Ribelirão Cavalo,

_

Esc. liS'oL Dom Pio de Pr.e!i�a'S,_Estrald!a-Nova
E'sc. Isolada Vieiras, Estr;aIda Itapocúzinho

, 'Esc. Isolada Machado de Assis, João Ressoa'
Esc. I's,olada Vila,Chia�nelS, São Pedlro:
Cooperativa Ita��ra, Sarta Luzia
Esc, Bas. Elza Granzottó Fierna\Z, Santa Luzia
Salão Crtlzeiro, Santa Luzia
Antiga Esc. 'sol. Victor KOllidle'r, Estr. Pjedr:as. B;rancas
Esc. Isolada Rib. Molha� Estr. Ribe,iro Molha
MorrO da Antena, Estrada ao'a Vista
Esc. Isplada Darcy 'l81rgas, Grota FunIdIa

, Esc. IsoL Rii;)e�räo Manso, Ribeirão Manso
'POSTOS -D:E 'BARREIRA
1. ImediaçÕles da Chur. pavanelio ,pf,lra Guar;�mirim)2.. Irr'ed.'da firmaJ Kohlbach S.A. (para Corupá)

"

3. Imed. do P. Mime (p,:/Pomerode e Guaramirim, vra
Ilha da Figueira).

ISTO É IMPORTANTÊ: A. campanha die vacinação con�
tra pajnallisia' inf,antil (anti-poliomielite') é resultado I dl9\

'

Intenso rabalho desenvolvido simultaneamente pe'lo Mi
ni�tério da Saúde, em âmbito ,nacion.al, i�'pelã Secreta
rila da Sialúde, a nrVlel iestadual ..A nrvel regional� todas
as lideranças comunitárias lestão sendo lenvolvidas num

tri�balho exaustivo de planejamento Ipara o ,siJC,e,s�o ßS-'
per�o na teXecução da 'campanha do próximo dia 15
d� agiosto. A eada'paf, a cadla mãe, ·a ir1esponsabiHdad\ei .

ide enca�inhar ,8J crinça die O 'aJ 5 anos aos postos qe
vaci·nação aC.ima relacionados. Não importa o 'estado
idie saÚde da cr'ii�nça. A vacina são' duas gotinhas nã

, boca que não p,rovoca reação. Pnesel'Vlemos' a saúde
: de. nosso� . f�ilhos,. �el'8�ndo pelo cumprim:ento da'deter�� .

minação do Mini'stério le':Secineltaria da Saúdle �aicinan
do hojle para não terque I:astimar amanhã. É '�ma qUie,s
tão de bom senso, de consciência até. Por isto, alljen-"
dem-nos Ipara que seus filhOs seljam tàrtlbém aténdlidos.
•

BARAO�OE ITAPOCU .

... HA 30 ANOS
_ A imprensa [araquaense ne'gistniva pela

vez primeira a presença do dir. MUinillo Btairl1etlo de
Azevedo, como se' se'gue: "Recebemo� a visita: do
dr. Murillo Azevedo, ßdvogado, que no próximo
mes dê Setembro pretendia esrabelecer-se com

escruõrío nesta comarce. ,Em sua visita, 'o dr.
Azevedo tez-se acompanhar do nosso prezado
amigo, dr. Manoel Fontes, competente advogado
da comeres de Joínvtlle" .

'
'

� A época era de caça e dlversas notícias
,

vinham às páginas dos jornais, contando um epi-
sódio quase fatal em Ribe'irão dos C9rreas, em

Oorupá, die um tmportarre personaqem deste mu

nicípio. Um outro era assim narrado: "O colono
Alberto Relnke, da Estrada Jaraquá, armou uma

armadilha para matar um anlmai' que lhe dan'fl
calva a plantação. Aconteceu qué o .Iavrador ßla
wanltz, passou na mata para ir caçar um jacu, ba
tendo na linha que' armava a espingarda. A arma

.

disparou e o tiro 'alojou-se na perna do caçador,
que fOi recolhido ao hospltal".

_ Ó município recebia a honrosa vis,i�aJ do
Governador lrlneu Bornhausen e seus auxiliares
irnedi átos, delineando um proçrarna que, atacava
os princip:a:is problemas que estavam a entravarf o

O Prêmio Produtivida
proçressc Ie a eçonomia, destacando-sei a constru-
ção de uslnas de energia eiétr'ce e rodovias mes- Rur:al�foi criado pelo
tras psre o eecoamento da produção. No curto nis;érlo da Agricultura, e

· 1980, através do Incraperíodo ce govunO 3 edific8lções escolares eram
objetiva, principalmentinauguradas e era alocada � E-s!tracla Oorupá-São lestimular o agricultor, Bento do Sul, que liga'rá ao pórto de São Fran-

cisco, restando :alinda -a ligação da, correnie '61Ié- ampliar sua· produção e

trica de; Florianópolis à Jaraguá, o. que', efetiva- 'produtividade ,c:lie suas �
,

vouras. Ano passado,mente, aconteceo postertorrnente. promoção di'stribuiu.

'..:.. t;:ugênio Victor-Schmôckel redlqla longo
total' de Cr$ 46.760.157,artigo sobnel a Reunião Econômica do Norte Ca- beneficia;Ido d!ire�amen

tarinense, na ,edlção <lo "Corl'ieio dO: Povo", de 18
ai 5.567 agricutores.�

'. de :algosto de 1951, edição nO 1 .655, mos,trando o
Para leSte ano, os prvalor do movimento para a região quando o país- mios fo·ram melhorados.

se encontra em transição leicoliômicQ--social e no I seleção dos prddutorponto ,em qu�� d8.a1nba ol,arementa 81 passag-E.m 'modialo será �e,ita por c
die nossa organizaçãO agrr,eola para o' sistema

'missões muniipais, regioag,ro-industri:atl" de$locando-a,e do pJano da ascen-'
nais, estaduais e por u,m�ência agrária 'para o' da supremacia industrial. comissão nacional que, tE não deü outro bICho.� rá como membros o M

'ni:stro da Agri,cult�ra, Ao

m8iury Stábil�, os presi,
dentes do Incra; da Em

brapa, da Emb rate r, d

Banco do Brasil e o repre"
sentante

-

_·das �nti,d,ad
'sindiç�is .

CONFIRA A HISTORIA ...

... HA 25 ANOS
......; O governo egrpcio acabava de tomar'

cdnta do Canal de Suez, dele dispondo a seu bel'
prazer. Com isso não. concordavam a Ing'íàteFra',
Itáli:al, Franca e outros parses e afirmava-se! que
a medida já delineBrlfa o rastilho para �ma nova�

guerra, com as 'esquadras dos países atingidos já
ple,namente mobilizadas.

.

- O governo .estava estudando a possibili
dade de promove-r um novo r6'cTonamento· ,da 9a-
soljn:a; para c€lrros particulares. A medida seri'a
parte' de um plano destinado a economizar divi-

'

sas. Isto há 25 81nOs? Por aí se vê como é alãs,ti
ca a capac.idade brasíFe'il'iaJ de resistir: aos, assédios
do malfadado petróleo, agora convivendo· com o

:plano do álCOOl hidratado.
-. R8ilava-se na ál'iea do gO\freno federal na

criação de batalhÕl� agrários, com o pensamento
voltadiQ para a sàlvação da pátria, nem· que o cio,
dadão fosse 'pegado a páu e corda :e, levado, a

p'lantar. O ministro da gue'rra também manifestou
se, dizendo que tais baJtalhões plan�riam trigo, ar
roz, etc. nos s'ertÕies de Mato Grosso, Goiáz e

outros 'E�ados brasile,iros, pelo le�cesso do con

tirTgiente, i. é., pelos quel sobravam .da convocação:.

_'A 'emenda foi pior qUß o soneto. Artur Müller in

,surgiarse contr81 tal declaração, lembriando que
dos 300 conv9cadios, sobr,ava a metade, aqui na

teHa, voltando iaJ plantâr na roçá. Pela nova dispo
sição, esses joVens, seriam I,e,vad,os para ,lon9�, '

para cumprir o seu servi,ço militar, em prejuízo da -

I'
I,Brlfoura catarinen�e que tanto nelcessjtava dessjl ,

mão de ábra na prod1ução de alimentos.- E, é cla- .•

ro, os batalhões até hoj!e não ,sainirTi do papel.
-

-. - /

/

••• H� 10,ANOS
- O deputado fedlelral Pedro .Colin, ocupa

va BI' tribuna da Câmara Fiederal, em Brasí!ia, pa
rS proferi:r' discurso para enaltecer '81 13a. Exposi-.
ção Industrial de Jaraguá do SOl, destacando que,
par'a 81 prosperidade das n:a!ções a grande f6rmu�
Ia ainda contínua sendo o trabalho, mostrando
.0 caldeamento diaJ�Haçàs nessa parte do país,' A'
oelÍ1a altura de seu 'dliscurso, o deputado etAí",
assim se' manUesta: "O jornalista Eugênio' Victor,

Schmôckel, do "Corr.eiio do Povo", de Jaraguá do
Sul, em datal' ,reoente escrev,elu; com muita pm
pri'edad!e, a g�ande comuna catarinense "A pai-
saglem jaraguaensé é difel'1ênte de' tudo que se,
pOissa encontrar no Br.8iSil. LOiros,- morenos e al- ,

guns queimadinhos �tem um linguajar característi-
, co,' que os bluilllenal:lerlses dizem qúei é falar "ca
,tarlnensa". Um gostoso português com a tônica
do coloniz8Idor alemão, italiano, hungaro, belga,
po.lonês, sui,ço, dinamarquês e o norouguêsi, sem
falar nas,demais nações que aql:li deixaram a sua

semente, em mistur� ,com pJ'19tos; pardos e. cabe-.
ças chatas".

'

ESTA COLUNA a PATROCINADA POR

In_últtial· 1llli_al' Jlraauá 1.1.
e CO ,PIl Concentrados

para Alimentos

'<, Prêmio Produ
; vidade Rura
O Presidente João

gueiredo aprovou, na

tlma terça-feira; o Pr'í,
ma para 1981 do Pr
de Produtividade
elaborad!o peío In

· Naq_lonal de Coloniz
,

ie Reforma Agrária (In
visando setlmular o'
raciona' e lntenslvo .

terras agricultáve,is,
pais.
Receberão o prêmio. \

produtores considera
.mocetos em sua reglã
qUQ serão escolhidos

.

todas as Unidades da

-dsraçãc .. Esse,s' prêm
vão deSde rnedaihas e

píomas até a devoluê
·

do Imposto Territorial
ral (ITR), calculado .

as deduções, at-é o linil
de Cr$ 15Q mil,

,

'

, Na prime,iria fase, a mu

nicipal, os vencedores ga
nharão diplomas, meda

lhas, direito de participar
na sel,eição fieg-ional a a

devoluçãó dq ITR
'

pago,
-:allé o I,imite de Cr$ 75

mil; na fase regional,' oS:
,escolhidos ganharão che

ques-prêmio no valor do

ITR calcul,aclo sem as der.

diuções, até o limit�1 de Cr$
150 mil e o direito de par
tlci;par da escolh:a: a ní

Viel estadual.
Os produtores

habilifados a níViel estar
dual 'pàtticiparão ,dê uma

progriamação de viagen�,
eláboradä' pelb MinistériO
da ·Agricultura, aos prin
cipais centros de pe!squ'isa
do Gov,emo a fazer;ldas
consideradas modello.

'

lNa fase tin'al, todos o�
, 'Produtores '- ve I'l cedores
municipàis', regionais e es

taduais
'

se l'ielUni�ão [em

'Brasl1ia, onde l'ie'cebe-rão
um troféu e acompanha"
rão a escolha dos quatro
melhores produto�es ,do

paf's. Os 'quatro venc,edo·
,

res da etapa final r1e'cebe�
rã<> 'das mãos do p�e'Si·

· dente João FigUie'iredó
- uma medalha de O,uro e·

um diploma em ·pergami.-
.

nho.'
.

,

.

o' Prêmio Produtiv'idade'
Ru'ral, . que ano passaJdo
atingiu 1 .140 municí�pi05 e

5.661 P rod uto res p reten

de, es� ano, atingIr 2.700 ,

'

municrpios _ß 10 . .800 pro" ,

dutot:1elS. Em,1980, lideroU'
a promôção o Estada de

Santa Catarina� com ür:n

tot8l1 dê 812 produtor,es
premiadas, seguindo-se o

Paraná, com 69�; -a 'pa-

'raiba, com .516; pernam·
buco com 497;- e Minas
,- .

Gerais, com 450 p�e,mla-
dos. O menQr número de

,

'produtores pnemiados fi"
,

cau com Rorama!, com um

total de' três, és,c6ihiçfor
, em cadá uma das· ,trÊ1s fa-

ses iniciais .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DEc,aE;TO H.o 682/81 '

< . SIGÓLF 'SCHONKE
Prefe'ito ,Muni,cipal, !em exercício.

O presente Decreto foi regi�tr,ado e publi
,cado, nesta Diretori,a de Expedlilente, Educação 'e'

.

Assistência Socia.l, aos 06 dias do mês de agos,to
: ,de 1981.

ASTRIT K. SCHMAUCH
'Diretoliia

' .

Jardim São �Jliz
.

'1 •

em fase final de .exeeuçãq Aguard� para breve
'" '. lotes, com toda '�, infta-estrutur.a complelt_a.

Empreeqdilnealos: 'Imobiliários
. MarcaHo

-

lida.,' '.
.

Av. Mal. Deodoro, 1 �179 ·done:· 72-0166

JARÀStJA . DO suL - sc

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

A COM'ER.CJIL S/C.' lIDA.
Êugênlo Victor Schmockel

Econom·ista e Conitador -CRC-SC 1>605
.

Antanio José Gonçalves
Técnico em COAtabilidade-. CRC-SC 7.786

Yvolíne A. S. Gonçalves
'

Téonica em Contabilidaj:fe....., CRC-SC .7.638'
_

'Serviços cont$treis em' geral e serviços aéreos

. V Á R I.G
Av; Mal. Deodo,ro da Fonseça, 130 - TeiefonJel72-0091'
Desde 1944 a serviço �do progresso'de J..raguá do Sul'

Funilarià' \ J�raguá .Ltda.
�, , . \. .

__ I
.

.

. � , �

, .

CàillulS para todas
\

as fmalidade$. FaÇa':nos
uma visita. Estamos em condições de ateridê-Io,s .

. eficien�menle.
-

,
., \ \

�

. . .. / ..

Rua Felipe Schmidt, ,279 - Fohe 72-0448 -

Jaraguá do Sul�SC.

SEMANA DE 15 A 21i/08/81
,

'

�

Etapa,�t8�'�CtiS.I' -18- fr.,.;V1(
�

à. Jaragaá -tia' S,I

. JflV.8ÍS:·· J.yeDtas -e

.Sel,te lUleram'

A :equi'pe da El.etromo-
. tores Weg, joga às 20 ho

ras 'deste sába'do, na cida
de de Porto União (SC),
contra a 'eqlÍipe da Irmãos
Martins Ltda, pe�as finats
Ido Campeonàto 'Estadual
Sesiano de Futebol de Sá

IãO, do DSpartamento Re

gionall de Esportes do S,e
si. O quinteto j_araguaen
se cQnseglliU,,$Ua c,la�i-
ficação, ao :e.liminar a In
dustrial Conventos de Cri-

ciúma" pelo saldo de-gols.
.' A segunda partiqa en

tre 'ambas será no dia 23,
em Jaraguá do Sul, no Gi

násiQ' de Esp.ortes da As

sociação Recreativa We:g, \
oportunidade em que,
também, se'rá f,e-ita a e1'Í

'trega de troféus e meda-
·Ihas a oampeã 'e vice.

: }"3ftl e,' �

�� ,1" _,

-, Arbitral definiá.·. esqlÍem�
da 'EsI_al' 'de . 'S':'

� �. \. ! -.0

. , ,

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JA:RAGU� DO SUL

, EQITAL DE,LEILA:O ,

o DourrOR HAMiLTON PLiNIO ALVES,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JA

RAGUA DO SUL, ESTADO, D,E SANTA

CATARINA, NA FORMA' DA lEI, ETC.
FAZ SABER tem resumo, art. 687 do CPC). o se;:

guin�e'i - Vlenda em _1° leilão: Dia 16/091.81., às

10,00 horas. Venda ,em 20 leilão: Dia 06/10/81, às
10,00 horas, por quem mais der Ie maior lance ote'-

, reeel". LOCAL: Ediffcio do Fórum de'Sta ComaFca. �,

,

EXECUÇÃO' N.O 7.146. Exe'quente' RODOLFO'
KREIS.' Executado. ESTOFADOS MARQUARDT e'

MARCIO MARQUARDT. BEM À SER LEILOADO:

1) Uma lixadeira horizontal, de! madeil'ia, para mar

cenaria, leiqui'pada com motor' elétri,co de marca

WEG, usada,' aVialiada ,em Cr$ 35.000,00: Nos
autos 'não consta qualquelr ônus .ou recurso pen
ttente� Dado e passado nesta cidade' de Jafiaguá
'ldo'Sul ·ao's 20 diàs'do mês dei julno do ano,dle' mi�
novec�ntos e ohe'nta e um. 'Eu,

.

Adol'pho Mahfllld, IEsorivão, o subScrevi. .

'

.

HAMILTON PLiNIO ALVES -:-;- Juiz de Direito'
.

o Grêmio .Esportivo Ju
veAtus·e o Seliéto' Esporte

. . Foi disputada ,dom�ngo rou sua. posição no ran- Clube, lideram o returno"Deé�ara de Utilidade Pública, para fins de' em Jaraguá do Sul mals king estaIdl!al, na cateço- do Campeonato 'Juvenil' "

desapropriação amigável ou judIciar, Ó imó-, uma etapa Ido Oampeo- ria novatos, com. Q prí- -ca Liga. JaraQu�nse)' dIe ..; A Liga Jaraquaense, de _ 10 AABB, . 20 Arweg,
vet que 'especifica'''.· ��.�--*�--- --

naro Est8dual die O'c'lsmo meíro lugar de Jonny Ccz- Futebol) com díras vleõ- Futebol de- Salão'"encer- 30 Jarlta e 40 Brelthaupt.
.

SJGOLF SCHONKÉ, Pref,eito Munic.ipal de'
e cuja prova correspon- zarín' à o 'terceiro de S!l- nas. No primeiro. sábado rou os campeonatos ena-

\
f O artilheiro foi, Juqulnha

.
Jaraguá ,do cSuj.. JlO1� �xercít?iO, Estado de Santa deu ao ranking 8"1 das vlo Rob:e:rto Ewald. Na do mês,", no .Estádio. João dinos das, três categorias, . (AABB) com 4 gols, Jàir

'

catarina, no uso de �Uias ·�r.ibu�çÕ'6is ltegáis e nos -três çategori'as! federadas.. ;s6gunda colocação ficou . Maroa;t.t�! '9..S.�,etONf:l�.C.e::1!J de�ta temponooE!, COIiI,!i'6� '(Jarita)' 3 goIs', !Da'lld, Or-
. 'termos do'),Art. ,6<? .do, D,ecr.ell:o-Uei N_" 3.365, Ide '_A.. co

..
r.r�dia foi denorn nada Ni,lson Macedo, do Besc, a.o.,.,C,tub!"" A,tI.éti,c,o,."B.,.a.el':\er:l,- cendo as

.. equ!��,ª _

ca
..

· rn-
. Iy e Koch (Arwe:g) com 2

·21,d:e,J·unho._de 1941.,'- '-", :" . '''_' � ...

..,._.�.
- -- � � '1" � .r::- __

, -
'_ -·die "Prova .Weg Ano ,20:', .. naquartãposiçao-Fran- .

ai.�p'e�a-.contagem mfnima, peãs, qU:BI,._ .Junramenie gols. .
.

I

.), }, Im DECRETA: em homenagem ao vigé,si· co .Iha, 'djO lEE e, Adelor enquanto o Juventus as- COm, as vioe:-campeãs irão NO JUVENIL - 1" Ja-
AR;r:. 1'0 -- Fica declarado de Utilidade Pú-

. rno l8JJli��'r:-s��io:rcila"E��ro- . Magaznin, também do ,lEE segurou dois tmporrantes participar do Campeánato . rtta, 2<> Urbano� 30 Cyrl:Js
blica, 'para' fins oe desapropriação, por via :amigá- . motores 'Weg, que a par- na qu'nta cotocação , Na 'Pontos na tábua de elas- Estadual da Federação . e 4.0 AABB _ Foram artl-

. velou judicilal parte.do imóv:el, de propriedade do tir deste ano passou a categoria asptrantes: 10 sltlcação, ao derrotar a Catarinense die Fut€'bol lhetros: Oéllo (Jaraa� 5
Sr. AFONSO PAULO·MARTIN BQETICHER, com competir com a equ'pe de Reinvald MüU,er' '(porne-ro- Sociedade d� .Deéportcs de Salão. Neste, sentido" gols, 0,0ga (Jarita') e, I:le-
a área de 267,50ml2, sem benfeitorias, sttuado à cíctlsrno na categoria. de de), 20 Mario Rodngu6$" Acaraí pelo escora de 3 está convocando os prs-

'

mar (Urbano). 3 'e', �Ui;OW
Rua 147 __:_ ALBERTO SANTOS D(JMO�T. rnatd- novatos é aspirantes. (Besc), 30 Paul<;>, Müller tentos a 1. No sábado sidentes de clubes ou (Cyrus) 2 gols. Na CATE-

;.. êulado no liv�o 3-Q,sGb N ..
o 29.744 do Cartório do A matoratração da pro- (Besic), 4°, Marcelo Ama- passado, O Seleto tornou seus representantes ore- GORIA INFANTIL ---c 10

l' Relg�s,tro de Imóveis da Comarca die Jaraguá. do va foi a presença t> partí- 'r,aI[ (Etase) !el 5� Alexandre a vencer ao Acarai, 2 8,.1, dencíados . a comparece- Janta, 20 Ar:weg, 3'0, Ur-
;. Sui, para ..fins de implantação do prolongamento c'pação do clclista Hans

.

Fülgraff (lEE). Cam:p�eã e o Juventus goleou a Ar- rem no Conselho Arbitral, bano e 4.0 AABB. 'Mirs:>
da Rua 184 � BERNARDO DORNBUSCH. Fischer, dia Herinq de Blu. por equlpe - Besc. E, weg em seu pröpr'o es- para es cateqorlas adulto (Jarita) com 5 gols, Wa!-

,f ART. 2° -:-,As despesas decorrentes dio menau, que retornou a na catego,ri'a adulto, a co':: tád,io, por.,4 a O", : .. __ ,..: e juv:elilil, que' Sierá reali- dy (Jarita) ,3,.' CaricHle
presente Decrelto, -correrão por conta de dotação poU(�qs dias da Colê�bi�, . locação ficou a s:eguinte: A olassiflcação do' re� , z·à.do neste dia 15, às 16 (Weg),. César ,e Armando

própria do'o.rçamento vig'enle. :e foi no início desta. se- 10 Emídio ESser, 20 Mar- turno, com esses res.ul.tFt'; horas, na sêde da I Liga (Urbano):e. R a i mundo
ART. 3° - Este' DeGl�€10 entrará em vigor' mana para a Tche-cosfo- ceio Greue:1 e 30, Hans. dos; está assim: JUllen.n..s Itajaiens,e de: Futebol :Óe, (AABB) 2. gols, foram' os

na data de sua publicação, revoglad!as as disposi- váquia,ondel disputará a Fischer (todos da Hering) 'e Seleto 4, Ba�lp,el1di)' Ar- Salão, na ruà LaUro Miil-· artilheiros, nes.se ,turno ..H�

çõês em contrário. prova quilômetro contra 4':> Ivan Hubert e 50 Afon-· weg e Acaràf O ponto. , ler, 918, :em It'ajar. Nesse nal.

:relógio- no Campeonato S0' Gen�t(l Ramo.s (da 'Em, Guaramirim, no Ec;- , arbitral será definiçf,o-lltqpo .

De aorda com a c:f;reto-
PALÁCIO DA 'PREFEITURA MUNICIPAL de

Mundial de Ciclismo. Do Besc). Por 'elqU'ipe a cam� tádlio Municipal João Buts- o �squ:em'a de ,dispu!.a ,e ri'a: de finanças e patrimô�
Jarag.uá ,do Sul, aos 06 dia:s do mês de agosto die Bras.il, ape-nas, Hans Fis- peã foi a Hering.

'

chardt, joglam na tarde' chav.es para o Campeona- nio; o total ar(ecadado'
1981. :... cher ,e Antônio Silvestre dEste sábado: às 14 ho- to. nos �campeonato� oficiais

irão participar. \
Ao término da provai foi ras, Baependi x Acaraí e

\

A LJFS, em seu 'últlm::i deste ano, tOitalizaram ....
A prÇ)va,j com a partici-' prbcedida a premiação, Selleto x Arweg, às 16 no- boletim. mostra um I?�mo-

. Cr$ 62 m,il, para· um pú-
P-alção idlel 80 atletas, apro- ofer:ecida pela dir.e'ção da ras, folgando, na. rodada, rama geral de como fic.o� .blico pagante de apenas
ximadamente, válida pelo Eletrórriotores Weg. \

..

'

o Juventus. '
.._ os campeonatos de�ta' 2,660 espectadores. Mui-

ranking e campeonato es- Neste domingo.· as·emo- temp,oradlat, por 'ela pro- to fraca, de fato,- a af;uên-

-tad�al, foi muito e!ogiada' ções. do 'ciclismO' catari-' Weg deci.,: lílule mo'vidos., NO ADUlto cia de público. _

.

p:ela sua segurança -e or- nense voltam-se para Po-
. "'

ganiZiação. FOi realizada merode, onde uma, novai SeSiaDO It .

·na SC-301,' ,entre' Ja�aguá etapa setá real1zada, pro-
e Nereu Ramos, num_ cir- moção da Pederação Ca-

=:;;;;;;�;;;,;;;;;;.._----------------., cuito de 8 quilômetros. talrinense' de Ciclismo,
A equipe Werg as,segu- CME e. Club'el· Pomerode.
\. ,

Muito" equüíbrio nas finais
'F' do Varzeano .

'

.

Já' lem sua fas'e final, o conh�ceu revés diante do

Campeonato V at r zeano Posto Mathedi, 4 a 2.

"Veread.or Ivo·Baehr', vem O fato demonstra muito

apresentando urra séri.e equilíbrio 'entre as finàlis-
de surpresas, r;l'as rOclladas . tas.

"

,

iniciais: todas as. ,equipes r' Neste domingo, às"15h
que 'tiveram -() mardo die 30minutos� jogam érri' N,e-

campo' foram 'derrotadas reu Ramos -' Santo Antô-

pelas adv.ersárías. Assim . nio x Rio Cerro ,e, em

é q!Je na primei\!1a rodiada,. Schroeder, Gn'e!ipel x Oa
o Rio Oerro 'perdeu para xias. Os delJllais jogos

: o Santo Antonio por 3 ,BI O, dessa fas.e são os seguin-
e o Posto Mathedi foi der- tes: dia 23 - Sertan'ejo x

rotado pelo Càxias, 2 a 1,. Santo Antônio e Caxias x

em Nereu Ramos, e, no Mathedi; dia 30 - S'e'r-

domingo,passado, o Ri'o tanejo x Rio Cerro:e Mà-
. Cerro voltou a de,cepcio-� thedi x Gne,ipe:1 e, no)d�á
n'ar, ao cair rC:Ili�nte do C6 de setembro - San

Sel1anejo de Rio· Molha . to Antônio x 8'e'rtanejo· e
pelo escor� :die 2 a O;. o· 'Caxias x Gneipel.
Gl1eipel, ie,r'Til' .' Schroed'er,

•

. DISPOMOS DE APARTAMENTOS E SALAS PARA ALUGAR NO
,

EDIFfCIO MENEGOTTI.

�
I •

.
"

NO pais do futebol es- E. não é para; menos.

tão querendo acabar com Em São ,Paulo, o campeo- '.

O' fut'ebol. Ap'e'sa,r de pá� nato é. disputado 'em pra- .

,radoxal, essa é a impres- ticamenté' oito turnos
são que fem qClem pro- doís com a participação
cura analisar. mais

.

deta- de todas as _equipes, e ,os

Ihaldlamente a situação da- restanteiS para; definir os
� .Quele ie.sporte! no Brasil. prováv,eis "cal'lÇlidatos a

D,e norte a sul, aUmentam candidatos" ao título.
as qU'8liXiéliS contr.a está- Em Minas Gé-J'iais, Atlé..:·
dios vazios, jogadores ca- tICÓ''";61 Cruzeiro 'chegäm' a
ros, �alta de bons espe�á- jogar 1 t vezes num só

culos. E se -antes, só os campeonato.' No R i o

times considerados "pe- Grande ,do Sul' certa Vi6'Z

qu,enos"
.

reclamavam de o Grêmio viu-se diante ,da

prejuízos, os chamados. incrível necessidade de

"gran!dI6ls" já, começiBl!J1 a perder um jogo para con-

fazê-lo. No Rio de Jal1e-i-' ,se,guit sua cl,assificação.
ro, por i6xémplo, ao en- No Ri'Q Grande. do Norte"

cerrar 'a Taça Guanabara Q torneio é Id1isputado em
,

o Flam!elngo, que conquis� quatro turnos. M�s, con-

tou 'o tetra-ci.ampeonato, trariando todas -as regras ..,.

NO'VOrecla"!l0u dhav1,eO,r S?lfhr�dO matemátic�s,. a eqUipe
_

). ���,' CARRO
um déficit e mi oes·. que c.onsegUir vence'r os _ ., ... /

die cruzeiros. com o. tor- três prime,iros ne'rn mes"

ÇO-
.

VEI'lHO'ne'io. "
mo será considerad0r vi- . Q:'" PRE: ,\ .

I

�,
Culpa de quem? na in- ce'_oampeã' .561 p'erde� o

fiação, irnagírfàm j'eHosos .. último turno. ri . \

�����Ia��r:��:a;��a���� Como Se vê, o problema CheVrolet
.

'p�lo preço' de
SBIS para tirar da miséria do futebol brasileiro, . na

d
.'

t),t;:::::==============::;:- o futebol milionário. Tri- verdade ,está na "cartola- " '.antes" o' aumen o.

Ótica do Tràbalhador '\ �n�;��:.�!J1:��i� :;�d;�:d::: ' ','Ellenditrer COlD. '�e Veiculls LIda. .' �

� .\,.' \'

r��a���, à�: ig��::::�� . �:���:�?�'t�����m i�V��� Av. Mal.�Deodoro (em frente à Igreja Matriz)
óCULOS A PREÇOS.REDUZIDOS COM

te-:rnativas.éncontradlBlS p.or taram posiçees pá"a s ,
'

. Fones: .72�0060
..

..; 72-0�55 '72-0 969
,GARA��IA,�E aUALf,DADE;

"

el'98 pará resQ·Iv.er os pro- jcigado'res" "'r c,bNtfáriSJtal\!!l .

� Rua ,�aldemiroê;M�!,�hen, ,38,\� D��"c,W., ,!:�:,:':; �o�:���� a�:. �tor;=�z�en:-F�::o:: ' alall;c;..
""

� n.(). �_,.,. cPHospital. Sãtt josé" Jaragw(l. dô S(rI-SÇ3�'" ", '�:'

'i,') ,i':'�st�diips, t,áJs":" mÍe'9).id?� cDJe·�,J'�?".m�Ç.sãi·e)Ô'."�,..Í'.-!;.·a"'·'I�'••eb.,·:·0�3if,rU.·et.'les'.,' ub'·':IÕf·al.':.';_i! ,� .;.,.
.

" 'i' ··'
..
"�
..

ir.•.�
..J.·;·.i.·.·••.,:.a.;s·'�,�"..h

..
,
..1.:,'..a·,·'·.·r.·..

'·.·.C
.. ',�,"'5".'

.�

','�'�,):•.:',.. ':�,.�,•. :. e'
,

,.:..•.... ca'�'.·r';:�_·.O
:

,.·�
.

. '\� ';::�);í:";,.' 'f?;"':;. '}'" l. �" i" 1í1. t jli licabl�m.phrafistá;IQs·ain� ,.""
_

� .'

. .'
i .,,:1'

,

. ".tI. .'
.

,j' da ma.is:'
,;j:

clô es'tá ·aL· �ii
,,,, "

...• <'
.

. ,,�

--_ •..;;..;....-..;_---'!!!"""!!--�......�----�
,1 �!i-:'t(;,>'j·' "",�;(� l<

f,�' --.::�
l: '

.\

, �.' ',', ., Marque um ponto positivo. '-.
� '�" '\Ioê:ê não 'preci,sa provalr que tem bom. g�sto na escolha. Compra, vanda

e ädministração' de i,inóv,ei� é com a.IMO�ILIARIA MENEGOrrl LTDA. -
\

uma nova opção par,a os seus ne-gócios imobi-liátios.

o futebol ea
. .

crIse

)

.

,.

I

,
, Imo�iliária Meúegolti

I·

,., I; r:G�ran.tia;. e.�e�l!Ir�nça palra ö. seu iOVlestimento Av. . Mal .. Deodoro d�
Fonseca, 855 - .Eqdrclo Menegott,l, 1° ,an.dar, Sala ,104.

· LIdi.·. ' .

\
.

, ,

t ,
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" Em viagem de ssrvtço pötr,imtfJnio liquido d9"9,ru-
aos. municípios de Joinvil- :po empresarial.
'Ie, Guaramil1im e Jaraguá' A h\'tdústJiia Têxtil Jarita,'
do Sul" O' Se,cretário da qee teve liberados Cr$ 5
Fa�énda, 'Ivan Bonato, en- mnhões, a primeirâ parce
'tregou recursos da ordern Ia die ul]l total de Cr$ 18
de C� 47mHhões 875 mil, milhões, do PROCAPE,
como participação acioná- coma com Ilúmé!ro supe"
ria do Programa Espec,ial ríor a novscentos ' empre-
à CapitaliZiação' de Empre- gados e taturamentc mé-
sas � PROCAPE, a c'nco dlo mensal oscilando aos

empresas t.ãbricante,s de' 100 mühões de CFI.IZ!eiros.
moto�bombas,' carrocerias A MarquarçJt recebeu, Cr$
de ônibus, motores elérrí- 2 mHhÕles, penúltima par-

, cos ,e,máquinas e do 'Ja- cela de uma participação,

mo de teeeíaqern lei con- -do PROCAPE de CrS 27
, feeções,' Na ocasião, o' mithões. Ào ser adquirida
Secretárfo destacou a rn- p,eia' Marisol era defic.itá-
portânéia do PROCAPE, ria com .pneljurzos acumu-

assi'stindo as empresas ca- lados em torno de Cr$ 21
tariOienses,. ao ensejar o milhões em seu último e-

-desenvolvimento de umas xerclclo '_ e passou ai ser

e a salViaÇão, até de ou- lu.cr,ativa após a sua ab-
.

, I
tras.

"

I, sor;ção, 'com appio do ..
,

Em Guarallliriml, o presi PROCAPE, pela-Mal"isoL O
d�nte drá AssociaçãO' Co- lucro do último, R'8,tíOdo,
merci'al e Industrial, Deo- dentro do mesmo eX�licí-
'd�to Maggi ,el'iltne'gou a 1-

cio financeiro em que se

'van Bonato solicitação dos
se l1ealizou a tn:ins:f,�iI"ên�

ismpresáfios 'locais, �o ci!a'acioRária foi de Cr$ 75
sentido de :p'ro:�rogaçao milhões., ,

do prazo para recolhime�- Na parte final da :'.(i.ag1e'!l1
to ,die impostos, ,com o fl- acompanhou-o Secret�rio
ri,anciamento do ICM, 'em dá, F�enda também o su-

t�nçãç das' difi.cwldadles. e- perintendlent,e do P�OCA-
ccnômicas da época; O PE,' Jarme Schereir., '

>

'.

Secretário liemblrou qus' a 'NA JARITA
,

crise atinge a todos, tÇim- O d,i[etQr-pres,id!8ll1te da
bém .ao Estado, sendo por Indústria Têxtil Jarita, ao

isso ,o assunto 'de 'difícil' re'oeber participaçâo acio-
O �ic'e--pre�,idente do Di

resolução" mas pmlTl!etteu .

nária do PROCAPE, lem-
retório MURiCipist do PDS,

o 'estudo de uma fórmula", brou as difi,culdàd1e'S . da
José Carlos Nev.e's, 'na _

adequada para solucioná- empresa ao longo dre s,eus
oportuniçjad!e, af.irm.o-u que'lo. mais de 25 anos de iPlXis- Schunke te:Ve. um des.em-O Secretár,io Ivan Bona- tênia, ,até que )em 78 com

. penho brilhante à testa <;Joto, o sÍJ'perintend:en� ad'" ,Iajwda de Cr$ 10 milhõles
Exe'cutivo atacando piequejunto do PROCAPE, Le!rlio do' prcrgrama, ·conseguiu nos problemas da comuili-Machado e assesso,l"es' da: expandir--se mais, cujos dG.lde e o próprio povo les-Secretaria da Fazenda ei 'resultados comparativos a-
tá ,a comentar 'a sua lie!ali-'do PROCAPE, além de prfe'sentou: zação. A a,aluer ratificou odeix,arem paro.elas do pro- '''Uma empresa que lia
apoie do Partide contra ß,-

grama dl� capitalização de ,época, ou se1a 1 ß78; fatu- tos· de ,extnema baixeZia
empresas na Cimebrás e rava uma méd,ial de 6 mi- que lest� 'sendo alvo !'porNielson CJOiinville), Jarita 'e Ihões,' hoje tem condições, um bando de cov.ardies e
Marquardt (Jaragl.lá do, de; faturar tranquiIameinte, .

ignorantes que nã( '. __ ..
\,Sul), visitanam ainda a E- 'Cr$ 100 mi,lhões, e lem jli- corag,em de Se identificar,nerge,lem.Guarami'rim, a lha, com tdda recessão ficando expedindo � uma

Jaraguá,Fabril, Metalúrgi- fàturamos 86 milhões. Pa- montag,em pessimamente 0 GOverno Fede,ral está d,as capiitais dos estados.,'

ca Jo'ão Wiest e Weg Má- Ta este mês die agost�, te- elaborada em fbtocópi,a estudando uma propo's'ta Segundo. Ulyssea, "o cri--

quinas, empl'esas que' já mos: :progliamad�o '115 mi- contra a sua pe1ssoa, acu- lapl'!esentada pela Secre,ta- tério para ratelio deTssaontam com participação a.. Ihões. Em 1978 consum.ía- sando-o injustamente". ria diel Artiiculações corri eOlllpJementação t()ma porcionári'a do PROCAPE. mos de' 74 a 75 mil'quilos Não vão ser 18'lles, tenham os Estados e Municípios .

base não só o núm8m de, Cumprida. a programa- que l'1e'Pres�nta ,hOje um cert€'za, que vão nos Ur'1a,r (SAREM); órgão da ..... / habitantes, lJlas, iámbém,ção de contacto com ie� aumento de 250%. Em Ja- ., a Pref,elitura, pois isso, 'pa- \SEPLAN, que introduz mo- o. rnverso dia! renda p,e'r capresas, Ivan Bonato man- raguá d!O Sul tem�s a hon- \ ra 'nós" representa qUie"P d;fi'cações nas distribui- pita do respectivo Estado"teve lencontro com o pre- ra de seirmos a quinta lem� devemos· redobrar o nos- . ção dO's recursos do Fun- implicando em uma canali-( feito, . ,Iicénc.ia:dó Victor ,presa no fator movim.ento so' trabalho para s>up,z'ra,r
I

do de Participaçãõ dos zação de recursos palia asBaue!r, pret.eoito em exercr- econômico.
em maior �argem de' vo- MunicípiOs,.a pa:rtír de'· fegiõ,es mais, débeis. finan-I cio Slgol,f Schunkle, Vlelrea- NOSSQ cap,ital s.oci,al que' tos as elle'içÕ6S à Prefe'itu- 1982 Es�a informação foi .� c6'íramente. .

-

deres e líderes do PDS, na 'na'ép,?ca acrescido com ,o 1'181 ,em 82, e isso vai acon- dada ,esta semana, lem,Pref,eitura Municipal de dinl')Ie�iro ne'cebido do, . . . . te:ö2r, concluiu Gê.· Brasília, per secr,e1ário da
Jaraguád.o Sul, isto na ma PROCAPE passou a s'elr de �

SAREM, Pedro Paulo U.
nhã de sexta-f,elira. E ao, 21 mUhões, hooje com a E' Victor Baue'r, ao afir-

.

Iyssea, acre!sc�ntalntjlo que'
mar que tudo o que Seim· "a medida vai beneficiar
nke fez foi bie�rn feito, dis-" todios: Os pequenos mumi
se ,esperar co,ntinuar inelC:e- cipios, sendo que' cerca
b6Àdo o apoio de todos, e,' da.' 300 (e�attamiente os de'
referindo-se às críticas menor P9pulação) vão t;e'r
que �em necebendo Ipor um acréscimo de sete ve

parte de alguns oposicio-,
.

zes a cota-parte daqul6'le
n,i'stas, afirmou estar ,com fUndo 'e,stimada para 1981
a consciência tranqui.la. e mais :de 250 reoébe'rá
O povo saberá julgar quem 3,4 vezes a ota do pnel$elll
está com a razão. Não pre te ,exercício.
cisamps de necursos ilíc- A proposta da SAREM
tos dia, PlieJelÍtura para g<8- pre-vê, ainda, uma distri
lihar eleiçpes, pois em bui'ção compementar aos'
todas as cam'paMhas utili- municípios do in�e'rior que
zamos rec1:l'rsos- próprios". 58' situam na mai,Or falixa
"Eles todos podlem

.

S8' a- papulacionâl, cuj:ars, néces
I,untal: e �nham disputar sidades asS2msllham-s'e às'
lei�es em, Jar,aguá, mes-

'

mQ aSsim, vamos dar-lhes
uma nova.Je: fl'lagorosa dler-

nova participação de 1.8
rota", desabafou.' B-auie'f,milhges passou Ipara Cr$ 'ao citar que determinado '

'170.500,000,00. -.,'

prefeito, lem épocas :passa.
,,O .patrimônio liquido das, come1leu as,maio'res

' .

(> apoio levàdo p:elo Se- que Rã époea er::a de' Or$ falcatruas e hOje está a
onetário da Fazenda, ao 20.800 mil, ie'm jUÍlh� últi-

vOQfft;trar contra Ia hones-
'Norté d!O Estado, que . Já mo leSt!3V1e em ,Cr$ 234 mi:-

tid!adie dos atuais flomens' "A cobrança da Ta�a de como dl�putado, Jpati81 a
sema, por suas :parcelas Ihões. Em 1978 tinhamos pt'Jbficc;>S. lIumina§ão Pública (TIF!) exçlusão desta taxa, em
,liberadas, à Cr$ 182 mi- uma área cotlstrufda de . . ds . propr;ietáriOs' de imó� propried,ades localizadas
Ihões em Joinville Ie :81 Cr$ 4. 8eÓ m2, e ago:rà temos:

.

veis situados nas vias e: lo 18m vias' pHbl,ioas onde
.

o- '

A,GRAD,ECMENTO114 nlilhões em Jß'liaguá 7.168'm2 mais 1.013 ,me, gradouros onde ainda nãp serviço nãQ existe". Assim ,Os famH,is,I18S deGO Sul, alér:n de outros da Jarita II, re"cém"B:dquiÍ'i� -

LEIA MAIS' JORNAJ.. + exi:ste o serviço será ,e,ljmi- é qu.e - prosseguiu Zat- MA!RIA MENEl NI.OOLINImunicípios con:) paJl'ti.cipa- da. JORNAL @ CULTURA!
.

nad'a'�. Fof ó qUe afirmou tar - na quinta�feira pas- prO'fui1dárilente cO'ns'temados om o desalpar�-,çôes menores, l1ef,er:iu-se 'Estamos dando ,emPre.-" Assine; divulgue Ie a- o d'eputadO Nagib Zatt�r sada,,' o pr�sidente da. . . cimle'nto die ,sua querida, RiI'ãe; sogra, avó e. bisavo,nesta ocasião, :SI cinco em- go a mais die nove'Cienta� nuncile no "CorreiO do na Asserr,b_léia Legi�lativa, CELESC, P:aulo Aon:s!o de ISle'lls,ibiliz�dos �om os glestos de oarinho de tantoS
p.resas de ps'queno, méd:iG pe�soas o qUe correspon- Povo".

.

'ao eríciaminhar à meSa! U- Fl'ieuas ,Melro, informou-," qUe os acompÇinhar'am neste doloroso tr;alnse, vêm
16 até grandl91 porte, Já <;Jue de a quase 5 mil qUie vi- Assinatura anual\pàra ma ,1li'1'dlicação para, atfa- nos que aqu:e-Ia' '�I!'ßpl'iesa' de agradeoer a todo's. Especialmente agradle'oe'mI

o PRÖCAPE,j no. inicio, vem da Jarita". I. Jaraguá do, Sul_Cr$ .. vés da AL, agraçj'eoer ao está i'mplal)tandlo' tlm'nov<;) ao médtco Dr. Rom:aln Marik; à 'di'l'1eção e enf.�rmei'não tinha a limitação que E concluiu João Lúcio 800,00. Nosso Endereço: Governador � .. Pliesidente' . sistema de fatunamento a-
.

ros do Hospital São José; "ao Rlevmo. e�$i'ne João'fem hpje, no s.entido diElt só'
.

da CoSta: "Nossa oeirteza Av. Mal. Deodoro, da d.a OELESC, a$ reiivindi'ca-r, �6s ,_; computad'o'res, Baidemann pelas palavras' de conforto;
.

enfim; .a
auxiliar às pequEmas Ie mê- é de qu�' valeu,!� pena ·�o Fon,seca, 130 - FoO!(�( çOes ateÁéli:dIas.·

" 'que \pern::!i�irá,· medi:aJnle todos quantos a atenderam en. seus último�. ,mo'dias em.pnésas. As libe'ra- investimento do " '. 72-0091., Disse o depwtado
..

que Informaçõe�_'das.Ptéfeity-
.

. ,.Jos Ie i�1 ac()mpanharf,':m .�tê a .sua últi.m..a rn<?ra:da.çõés p;aír�lem'Rre.sas m�,i()..
.

PROCAPE em n(;H�sa,:erri... " ,çOR!3EI(),�pO '!;,?V:q,�
,

·'·,qi�'s�e\i.9",,6 {/�i!D0�.]' lütäD;' 'r:ás,MU;�iG;ipa;!�,�is�ntar>ig�}i 'I"· ��'Em'e$��'ciár,'agtad�ci�m,�J,C_â,mfatra:,dé'i;' 'a':dloresres�na:túr�J�,éºSé;fQ'f?ITi., à�ii·
"

p,:é$a",ppjs;tUdr�'f�rh�1:p,'a:" ..
,

, .quª"llda.dJe ·SUPle'w�r,· pa- ... ,fjo/' In,iclaJme�nt� -cqfmq.tV�- "'i �(,p 0$ ·Ç€)Vs.u�'9g,r.e's):ta.o;\! ii, 5de;�J�.r�g(J'â"do',SullP:Mds,vO:tos"diel,p'esär vfa:dos.,p:ro'vaq'8$ "wEj;pteS.,daf lilnifÇi: RU�a�9f?,.;c�mõ;é díe.kpra,e "
':�aJ qLißrn exi�,e"Q �el�or�', ::1;/'read;or 'd!aJ Ca'!lÇl.,ra Múrnit:i: í�:s�,rvidös�d�1 ium���çãOl pú- .'

.

Jalra'guá do S��I,; agosto lótei 1961.ção em"5QO mil 0RT�N" '(:Jiéi em"nosSa emprels'íjl";: .,i;;f ��';'� "I
" p�JI' de JOii.nvIJle., Ie: agora 'bl'lca".. . �
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"ona.t.ai recursos do Procape ..e Bauer: "O' povo ,

polítíea na região, �:_:_.�,�-, Slh.' jalgar quem'-'
está -co. a 'rilão'�
entern; pela manhã, em

sOI'€!nrdad!e' simples, na

Prefei,tUir.a :Municipal,,' o

Vice.-Pnef.éito· Sigol1 Schu-
l. nke passeu o carqo die

pref,eHo ao :titular, Vic:tqr
.

Bauer, após pielrmanéC:er
120 dtas à testa da admi-

,

nlstração pública jaragua
ense, Em breves palavras .

-pJlestou contas de seu pe-
-ríodo dl� governo, agrade-

. oendo aos, servid!ores, va-
"readores e --"aos no�sos a

mgos do PDS"" pelo apo,i�
.

incondicional 'prestado a

sua.'Sldimillistração, passen
do' postertormerse as cha

ves da Pnefe·itura ao . prs
feito titular."
O boletim de caixa' na

quela data (14/8), acus,a:va
Cr$ 16,3 milhões 16m ban-

. co e caixa; "menor ,do que'
_. quando assumi, é bem ver

"dade, !em abril, de CrS 51

milhões, pOrém, gaste\i na
quiro qUe Jaraguá do Sul

'realmente queria Ie: necle's...

silava", 'afirmou. Dissé
também que todo o seu

,

trabalho estava le'5.tampra
do em tablóide elaborado

por grupo de jornalis,tas
dá <CIi:d!ade" mo.strando o

aue �e2: em 120 dias q,e'
.

.

gCV!elmo.

me,io-dil:t fo'i homenageado,

com' um :allmoço, no Bae
'pendi.

'

,

\,

D. CalCild'a relCebe..lo cheque � BornIta...,

A Presid:ente- da Asso- CiO Mengarda ,e compa..

ciáção· de. \Pais e Amigos nhetros do Liens Clube Ci
dos Excepcionais de Jara- dade Industrial,
guá do Sul fAPAJ;), Sra. Fo'r@ro recepclonados
Cacilda Menegotti SChu-, pela presídente dacilda
'ke, r.eClebetJ' Sát>iaido à noi-

J

Me'negotti Schunke, sua,
te' das mãos do governa-, diretoria e le'quipe t�cnica
dor JOlrge Konder ,Bor- do C�ntro de DesenvoJyi
nhauseJ:l, um chéque die: mento .�umano-18.
Cr$ 386. 088,00, par� l,equi
pa� ia Oficina Proteg,ida'da
entidade. A verba é o:riun�
da da Se,creta1ria da Edu-
cação.

,

A APAE plieiteou recu.r

sos financeiros ao Estado,
para lequipar a süa,Oficina
Protegida com equipamen
tos necessário� ioo apren
d izado profissional izante
d!Os 'exoepcionais. O pré
dio es.tá concluído.
IJONS VISITA
EstiVle'ràm em visita ao,

Centro die De'senvolvimen
to Humáno-18 da APAE, ,o
Governàdor do Distrito L-

,
.

10 die Lions Intemac,ionál,
Re'dro Raulo R'ebello, a

compimhàdo de' sua 00-
'madora, o presidentel Dé-

"

Após terem visitad!o as,

instalaçÕes-Í::!ia APAE, neu

niram-se, ocasião em quel
o Gov,errlador dO,lions éx-' ,

'pôs ,as metas e prog r:ama-
'

ções da lentidade a :g,e'rem

desenvo'lvrdas na· sua ges
tão, solicitando colabora

ção da entid·�dle para pro
gramaçãQ do nome dess,e'
conce1tuado clube' de ser

viço. Dona CacUda, na 0-

Iportu/nidad:e,' informoU' da:

Campanha que "está desen
volvida riO sentido de au

mentar b número die' assO
ciados' à entidade, SOiic.i-'
tando, çio lT!iasmo temp'<>, a

,

colaboração
.

dos 'ueões e

Domadorás. visitantes,' à
campánha.,

' ,

Municipios . teria
recursos 'em

•

,maiores,
198'1

O"secretário da SAREM
informou, ,ta:mbém, qu�
"es municípios não abran
gidios pelas mOdificÇlções,i
pro'postas, deverãó ter um
ganho "real de pellic:a de,
2,3 vezes sobre a,ota de
1981, espeôalmente como

de'corrênclà de màidr !pre-
, seriça do Fwnd!O ,de P,alrti
cipação dos Municípios
arrecadação. do IPI � Im '

po:sto Sobre Produtos In
dustrializados Ie, do Impas-'
to de R'e1nda � provento�
dê qualqw!elr ,natureza, de
terminada pela emendai
ccnstifucional númerb '17,

r -'
'

.

, de ,2 de dezembro de'
1980" .

Taxa de Uuminaçlo
P'ública será·alterada,

AAssociação dos Muni- Segunança e Infor '

cíplos do Vale do ltapocu. 'O Seminário die,
- AMVALI, realizou a sua pá, por su:a vez, so
VIII Assembléia Geral Or- a mobttízaçäo da li.
dtnãrla, . em a-arJi� Velha" pára o seu .pedido d

• , cumprindo, extensa 'agen- (vimentação ao aes
da de trabalho, destacan- Escola· ÀpostóHca. J

.
dó-se 'entre elas o Movi- f6.ita ia: solicitação ao.
mente Econômico e o Pía-. vemo do Estado'-e a
nejamento Global Inte'gra,- Arnvali fOi ,chamada
do. Segundo o' PGI no se- polar ,8; iniíoiativa. Tam
ror de transportes e obras,

,

schroeoer peÇjiu lai(X)io
toda !a solicitação para a ra o asfaltamento dO:a

.

ärea Urbana não será so ao munc�pio, da 80
considerada, no 'entanto, até a ponte _ql,Jie div,i
exlste verba especlftca no mUlilcirpiO com,J'a�agu'Mimistério d!p tntenor, no Sul. A Amvali, �ambé
'valor de Cr$ 12 bilhões, fici,ará ao' Desembarg
que será repassada .aos Ivo Seil, do, Tribunal
municípios que 'não atingi- Justiça de Santa Càta
:ram 25 mil habitantes no no sentido de qde des
último recenseamento um Juiz de Oii:eito p
(Gu'raamir,im, Corupá, Soh Comarca die Gyara
.roedler" Massar�ndl:JbÇi· _e . Comp argumento<:> gr
Barra Vle�lha, na região da volume de pnlcessos
AMVALI). No Bras.il serão tutos ,e'leitorais para s�
beneficiados lem torno de despachados.
2.500 municípios. Aarticipou da as

De acordo com o sec(e.. biéia a convite O enger.
tário executivo da Amw,di, 10 Marco Antonio Bit
Aldo passo,ld, se'riaml Cf$ ,GoiJrt, da R>s.siC!ênclé!
6 biihões que se'riam re- [lER çJ,e' Join'ril:e. Os;
passadlas nest,e: semestre nlc<píos. da micl'orreg
e: idêntica quantia no pri- auerSID, aql:i'7le.:: que

. meliro. semestJ'ie de 1982'.-0 possuem ,eng'eI1heiros p
GabilJete de Plane�amenlo r":os, que o 1)=;1 asse
e COor1dlenação Gle'J'ial do r� na elaboraç 'i) dos �,
Estado de Santa Catarina, r.os e projetos no setor
tem os proj,etos dos muni- t,'ansJporte.
cíp'ios Ie' já os 'encaminhou , '"

à Bras.flia, para' que· es'sa 1J1'OVIMENTO
verba possa também ser ECONôMICO ,

can;aJli�ada aos municípiios ,(I assunto maie; pclê
cat,arinenses, para a ex,e- (; 1 e importante da ass

cução dos seus pro�,e,tos, t: éia da Amva:i foi o mo

r:emetidos ao PGI. melúO econê>m�cJ, qUI:
,Em 1982, para Masisa- pret,enta ,e: própria e

-Hmduba, est� plievista a, téncia do mÜ:licípio,. c

: constfução de uma Unida" as 6ótas que' () Estado
de- Sanitária. Ti'po O; em repassa, de :aCI) do co

Güaramirim, em 82, será seu índice de partiçi
ampHada a .Deeg�c'Í;81

.

de ÇHO
Polioia Ie, parä Schroeder,

.

O Secr�O,rie�e){ecutj
a construção de uma Cen, da Associação explan
trai T,e'lefônica consta do ampramente, muhicrpio
pl�!río de Tliabalho da ... municfpio, o seu dese
TELESC. A CASAN, ,cdn- penho no ano. die 1980,
forme o PGI; i!rá f,az�r in- ,indústria; comércio e a

,vestir.hentos�lem todos, os·. pecuária e d.iss,e que a

municípiOs da AMVALI, à nas 0,32% das guias,
exceção de Jaraguá do :présentadlas foram' �x�1
Sul, <cujo sistema de 'água '

das na af)álise, pre'I�Am��at
,e e'5.goto é de, comp�tên-' do movimento economlc6
cia' do SAMAE.

'

todas facilmente compra;
O DelegadO; R>egional de váveis. Afirmou que, a mi·

Po.líCii!ai, Dr. Adhemar crorregião teve um presei'"
Grubba.,

- também esteve' mento super:io-r a m$ola
présente à assembléia, ,ex- elo Estado, que foi de .. '

pondo os trabalhos da- 19a 130% oe que este fato se
·

DRP. Disse Grubba que o 'deVie ao tnabalho d'e con�·
impé'cilhO para instalação c1entização' d� cada monl•

definitiva 9.a Delegíalcia, é -crpio.
,a falta de p�s'5oal do mo

bialário, uma vez que a se

de s,e'rá junto ao Forum

"Desembargado'r João
· Thomaz Marcondes de

Mattos", reoentemente i

naugurado, mas que', ,mes-
· mo assim', já funciona o

CIRETRAN em Jar::aguá do
Sul, para e�'Placamento
de veícu.los.
Para ,expediçãó da Car

tei Nac'ional de· Ha'bili'tação
fal�a: o pessoal técnico ,es

Ipe,ciaUzado. Atualmente, a

DRP 'conta com ·som�nte�
três escli�;vente'S ,e, um a

g'€nte técnico, outra infor�.
màção di<> delegado Ad.he-'
mar GrUbha é die, sua i:d'a
à Capital dO Estado, j-tlnto '

à Dil'ietoria d'e Poiíci,a Civil

quando pleiteOU que as

Carte;iras de Identidad:e se

jam totalmeÍ1tt� .fleHas em
Jaraguá do. Sul, desligan- .

�sà ,de JoiliviUe. E:.le

quer, também ql:Je cada

munilé�pio da AMVÀLI :e

nha o ,seü Posto Idle! Id,so':.·

tificação da Se'cretar:ia ,de

E ao relatar. valoreS de
-

de
.

cada· setor de prodU·
ção citou que, :em vista,
dias exclusões;· que for(\m
em torno de 4% no Es�a·

do os índicés provisórios
irii�m·· sofrer modifiçações,
Polemizador que' é, o as'

'sunto r:rlle'receu uma série

de' considerações por par·,
te 'diOs 'prefeitos, yer�ad?·
res, contadores Ie' dema:I�,
,envolvJdos no ME, que' te·

rá conhecidos 0'51 índices,
de participação" o,ficiais,
no início de setembro,
quando da análise dos r6"

curso·s Inter.postos p:e,lo�
municípios que 1:iV€'fiam'

guias excJurdas.
.

_
�

..

Pará 1982, 's�gundo BO

nato, qU1nta-f,e,ir:a" em Gua·

ramirim, o "bolo" do IcM
deverá girar em torno _de
Cr$ 1 bi'lhão e 300', mi I hQ,éS
ao mês.

.

,

A' próxima .assembléiâ
da 'Amva.f.i será em coru'

pá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




