
JARAGUA DO SUL

Capltàl Latino Amerlçana do
Motor BIt'rieo

.25107
.

'. 21/03

1

8

7

e

'1

I

3

..

- ,

o q,MN..AAIO MAIS ANTIGO DE
SANTA CATARlNA'

Fundado em 10 elemaio ele ·:(811

PORTE PAGO
DR/Se

ISR-S8-181/81

,

capital Sul Amerlé:lna etc.
,

Chap6uSEMANA D,E 22 A 2810E AGOSTO 198'1
-, "ARAGUA DO SUL óJ.151Edlçlo NOSANTA CATARINA --

Inslalada a educação pré-escolai 'aa'
microrregião

Vale do Itapoou vacina 101.5%
das crianças contra a pólio

Confirmado: BR-280 passará por Jaraguá do Bul
Telebrás, a aútcrização
pernnente a inclusão de

Jar.a:guá do Sul no pri
meiro' gru'po de oen

trais a serem contrata
das pela empresa. Is

to� se'gundo Mesquita,
deverá ocorrer no ss

gundo semestre deste
ano .e assegura a ati

vaçäo dos novos terrnt

naís pare 1983.

AGeNCIA DA ECT
o Dlretor Regional

da Empresa Brasil·f.!,ira
de Correios e lie'légra
tos, comunicou que
está íncluída no Plano
de Obras da ECT para

.
1982, com.o Prioridada'
I, a agência de J'araguá
do Sul ..Os Proj'etos de

Lay-Out, Fluxograma e

Ante-projeto de Arquite
tura, já foram aprova
dos pelo Departamento
de Engenharia dia Ad

ministração Ceintral.

o Che�e do 160 Dis
trito Rodoviário Fede

ral, leim Hortanõpcüs,
respondendo a uma

consulta formulada pe
la Assoceção Comer
ciaI e Industriall de Ja

raguá do-Sul, vem de
confirmar que o traça'
do da BR-280 passará
definitivamente 'por Ja

raguá do Sul, dirimin
do dúvidas anterrormen
te extstenies. Depois
de informar que os es

tudos de viabilidade'
técnicos - econômicos
do trecho São Bento do
Sul-São Francisco do
Sul estão conclufdos e

aprovados, diz o expe
diente que "de acordo
com- os referidos estu

dos duas grandies e

possívels alternar'vas
do traçado foram ana
lisadas e cotejadas en

tne sr. A primeira de-

las refere-se àquela
através da Se-rra Dona
Francisca via São Ben
to do Sul-Campo Ale-

gré-Pirabeiraba-BR '101-

Araquari-São. Francis-
'co; a segunda, via São
Bento-Corupá - Jaraguá
do Sul-BR. tüt-Araqua
ri-São FraFicisco- do
Sul. Esta última alter

nativa, por oferecer
uma relação econômlca
beneffciolcusto m a i s
favorável, foi escolhida

para diretriz da rodo
vila BR-28Ó, nessa seq
menro" .

se órgãO, para dar aten
dimento -nutriclonal às cri
anças oareness, conta, a

nrVlel local, com o apolo'
financeiro das, prefeit�ras
muníotpaís /e a participa
ção do Núcleo. do Pro

gram�, .Nacional do Vo!un
tariado, ceordenadc peta
LBA e que .�mA�Jaguá do
Sul a�sul1le!l_o.rg�niza.ção
dos CluDe, de .M&�. cria
dos junto �j;1 ��col'�s.ßá
SiCBS onde. -fl,l�ç!gn81. o

Pré-escolar.
.

Com a presença de. au

tortdaoes municipais, m
crorregionais e educaclo

naís, foi instalada otclal

mente, terça-feira a eJ:!

cação pré-escolar íunro
às escolas básrcar da re

de> estadual, nos mun Ci •.

pios de Jaraguá do Sul
e Guaramirim. O ato deu
se na Escola, Básica. Pro
fessor Heleodoro Borges,
da rua Joinvule, que man

tém duas saias de pré ·es:
colar, inctusivs com �
participação dª Coordena
dora da Comissão de Edu

cação Pré-escolar da Se
cretarla da Edllcaçjo, lnez
Z:ta de Campos Albino.

,

A Secretaria tnlcíou n�1
.

-área educac'onal da 19f:l,
UCRE o atendimerto �
criança pré-escolar na fai'

)(a etária de 5' a 6 anos;
junto às Esco'a', Básica�
Heleodoro Borg-::", G ar
dini Luiz Lenzi, Roland H.

Dornbusch e ElJ.-;lides dä

Cunha,..:._em Jaraguà do Súl:
e no C.E. Prefeito Lal,; 1'9
Zimmermann, em Guara;
mirim. São 240 c.rlanças

ta série de m�horias, o que estão sendo. atend'i-
1echamento de .uma vala d� d!esd� 03 de agosto ,ff'
à céu aberto que, le'x.istia_MII�b!a s�. çon�olicta a�re
há décadas, nos fundos s

-

�o esforço- comüni �

dó _COlégiO: EFa esgoto_ rio, pois; além die, contar

municipal, que foi cana'i- -com .
a participação da

zado com a colocação de LBA; através de convênia
tUIJOS por parte da Pre- celebrado entre á SE e ,es-

f€'itura.
.

Ele revelou ao "Correio
dia Povo" que está-S91 es

tudando 'a construção de
duas salas-'ambientes, pa
ra os cursos de enferma

gem e construção c:ivil, à
n(vel de, 20, grau, desde

qUe saia' as obras de am

'pfioação e reformas do es

tabelecimento, cujo pro
jeto, o origina; -apresenta
do pela· municipalidade,
está aprovado, aguardan
dia tão somente o- inIcie.
dos trabalhos. A amplia-

ILUMINAÇAO DA ção refel'1e-se a banheiros,
QUADRA

-

cozinha, cantina, gabinete
Com o apoio da munici- .

para ffsica, três salas de
palidade, a quadra de les:- aul'a e' sala para_ serviç9
portes polivallente do Ab- áe orientação leducacio'-
,don Batista foi iluminada, nal.·

�

com a colocação de qua- Paira as salas-ambien�
tro luminárias die 400 tes, já existem locais és
Watts.. Brevemente" em . peclficos, inclusive a sua

data a ser determinada, base � Os re'cursos, s,egu.n
e·a :será inal,!gurada, com do Dolcídeo, serão bu�
a re,alização die um tome,io oados em diversas fontes.
entre vár.ias modalidades A reportagem _consté!.tou
die esportes. coleti\fQs.' o deprimente estado die
OUTRAS MELHORrAS conservação 'do Colégio
O' d!retor Dolcrde<> Me- Estadual Abdon Batista,

nsI destaçol:J como� um que requer reformas ur.,.

dos fatores' positivos ries-
-

gentrssimas.

Foram vacinadas, no úl-

mo sábado, mats de 590

II crianças em todo o

ado. de Santa Oaranna.
Em quase todas as re

giões, os rndices atingi-
18m

. uma percenraqem
Inima de 81 %. No Val:e

o ltapocü (Jaflaguá do
í, Guaramirim, Massa
nduba, Corupá e- Sch-
oeder) foram vacinadas
1.575 crianças de O ,a 5

18noS, atingindo o excelen

te mdloe de 101 .5 por cen-

10. "

A campanha, em todo

rJ) Estado, foi considerada
um sucesso, tanto é que
foram vacinadas 590 mil'

25 crianças, represen-
do, segundo cálculos
Secretaria da. Saúde,

,2% do total, e, apesar
g�sse sucesso, que se so

Iria ao obtido nas campa
has do ano passado, já
tá prevista nova vac.iila
para o dia 24 de oli

bro.
Vinte e cinco mil pes
as e duas mil viaturas
tiveram mobilizadas du-
ante fado o sábado em

a Catarina. Ess,e fa-

·sómad9 ap. Ijlmplo
010 de prefeitúr?s, . so-
'6dades de economia
Ista, empresas públicas
privadas, àssoci'8IÇõés
classe, clubes ,die ser

IçO e o setor educacio-
ai - e ,acrescido dá
mpreensão da comuni

if(dl;', ,explicam o sucesso

da campanha, segundo a

_11eItaria da Saúde.'
Os 13 mil vacinadores

em todo ó listado apllca
�am 590 mil 625 vacinas

11 mil 839 criançàs
enores de um ano (,elas

-

I'IeSehtam 98.3% diO to

dessa faixa) e mais
6 mil 533 crianças en'"

um e cinco 'anos. Do
I de vacinas-aplicadas,

40 mil 254 o' foram em

maiores de cinco anos.

Quanto à campanha do
o. passado, que acon:te

C�1J dia 16 de agosto, 556
" 276 crianças menores

de cinco anos foram va

ctnadae e l'1_epresentavam
98.7% do total.
NO VALE DO

.
ITAPOCU
"O resultado foi espete

cular" foi a definição do
coordenador microrregio
nat da campanha die va

cinação eonrra a poltomíe
,Iite e Chefe da Unidade
Sanitária d.e Janaguá do
Sul, Dr. Lulz Martins
Gonçalves, ao CORREIO

·

DO POVO Todos os mu

nlcíptos ]tingiram fn((ices
supertores a 100 por oen
to.
No total, for-am vacina

das em cinco mcntcfpros
do Vale do ltapocu, 11.575
crianças, com índice de
101.5 por cento. O nú
mero de crlenças vacina
das, total, e peroentaqsm,
por município, é o seguin
te: CORUPA 1.148

crianças e 102.7%; GUA
RAMIRIM 1 .600 e

100.4%; JA.RAGUÁ DO
SUL - 6.611 crianças e

101.4% ; MASSARANDU
BA -- 1.653-e 100.5% ,e,
S:CHROEDER - 563 cri

anças e 106.2%, o -maior

IndiQe da mlcrorreg�.
Neste mUl1iclpl,o, a vaCina
ção foi realizada ' sexta

felra, casa-a-casa.
.

Crianças fnenos de um

ano f o r a m vacinadas
· 2.428, equivalendo '81 106.
4%. Em CORUPA - 247
e 123.5%; GUARAMIRIM
- 310 eI 95.4%; JARA
GUA DO SUL - 1.373 .'e

104.1 % ; MASSARANDU
BA ,..:_ 396 e 118.9%;
SCHROEDER - 102 cri-

anças e 97.1%. '\

E da faixá etária de 1 a

5 anos, vacinou-se a 9:147

crianças, cujo rndice foi
de 1-00.3%. Por municí

'pio: CORUPÁ - 901 e

98.1%; GUARAMIRIM --'-

1.290 e
-

1-01.7% ; JARA
GOA DO SUL - 5.238 e

100.7%; MASSARANDU
BA ""'""\ 1.257 Ie 95.9%, ' 'e',
SCHROEDER - 46f cri

anças e 108.5% imuniza
das contra a pólio-.

Na terça·f�ira a escolha do
Operário 'Padrão

.

Na oportu(lidlad�e; ª I�-au�
dação;e o intróito.._da so

lenidade coube a dire�ora
da 19a. Ucre, ')Ir� ::ª-Iflirg
Piazera, e, postertormen
te, a Sra. Mari!é@ p_��bli
velra Cesa, Assist9'l:lt� So
cial Regiçmal da, LBA
'abordou o assunto Clube
de Mães, ao pá��Jt�u� a

Professore lnez Zita de
. <,.1_

Campos Albino,
.. ,.cB�rdle'

nadara da Comissão" de

Implantação d'q:�� �n�ino
Pré1escolar, fez ampl'ai pa-

.... � Oo,�

lestra acerca do assunto;
l81ftrmandlo que o 'pré-esco
lar "tem prioridade para
o atendiffil911to às crianQa&

. ..... til

care.,tes ,(;jas zPI1a$ peri-
féricas úrbanas,A , r,urais,
'8S fammas corri'

.

maior
úmero de filhos em' ida
de pré-escol,ar ou cujás
mã'e's trabalh�m fpra".

TELEFONES EM 83
O Presidente Dou

glas de .Macedo
'

Mes

quita, da. -telesc, ao

confirmar a Associação
Comercial a ampliação
da rede telefônica lo

cal em maís mil termi

nais, comunicou ter a

emp�esa obtido, j.URtO, a

COLÉGIO ABDON BATISTA RECEBENDO.
MELHORIAS

ciJ.idiadle que havia ém pe--'
netrar n-o. �ducandário.
SãQ nOVe salàs que f"m
cionam no perrodo notur

no, sendo quatro do Nú
cleo· Comum, três da 8a.
-série e duas da 7à. - Sé
rie; O Abdon Batista t!)m
28 classes I 'em funci'ona

menta, nos três pe'rrodos�
A disciplina melhoroú

cem por� cento, acentuou
.

Dolcfdeo, que afirmou
também que um ,dos pas
sos seguintes, inc;Jusv,e

.

iniciado esta semana, é a

arrumaçã,o do 'pátio de re

creio, com cOlocação 'de
brita e arborização, traba
lho este execuatdo pe�cs
própriOs alunos, além do
niVielam'ento do terreno.

Er:tquanto . aguarda. as

obras die construção, e re

forma, que estão pr.Qr:ne
tidas -há '8Ino e meto; e- 0-0-

léglo .

Estadual Abdan B'81-

tista, através' de- sua
-

As
sociação de Pais Ie Pro

fessóres (APP), está con

cluindo a 'construção de
muro em torna

.
do pátio

de recreio, de aproxima
dam?nte 200 metros Ih18a
res (corridos) ,e 1,90 me

tro de altur-a além do já\
éxistente, sendo emprega
dOS, para tal, mais dIe dez
mil tijolos.

� um trabalho da As

soéiação de Pais � Pro
fessores qUe está ,aplican
do em tor!l0 de 350 mil
cruzeiros e conta também
com a participação

c

dos

propnile>tários qúe têm cor.

frontações com á área

pertencente ao estabeleci
mento.

Empresários de dez países ;'yjrão
conhecelo 'Projeto Jaralu,f.
jal'1aguá do Sul recebe selho Técnico Cansultivo

no próximo. dia 27, um· do- Centro de TFemsme'nto

grupo de empresários de> do Senai de Jaraguá do

dez parses sulameri,canos Sul mostrará, em,�Síntese,
e _europeu, que participa.- o que é J'araguá,:--:o seu

tao.. no: perrgdo de 24 - a po1lenciaJ ecÓnÕm.i,co e in-

28 G1� .agosto, de Um S�- dustFial, Bltenäo�$é��:-r:ig.l;lal
minário sobre Requ'enà é 'mente ao trabalhO do Se-;
Média �Empresa, ,.em Blu-

.

r.ai e- à rrecepthiidade do
.

-.ç...... � •

menau. . p.rojeto Jaraguá·.
.

Oportunizahdo 'a parti- � Para ,Jlúônimo- Loz, di

c'paçâo nesse Seminário, retor ,do' Centro de Trei-

. se deslocarão à Jaraguá Ramentö do Senai, é de

do, Sul, ,aMe: participa!ão· importância -Iextraordinária
de uma .ses_�ã,o le'special . a vinda desseS lempresá
do 10 prográmà 'de ·Inieta- rios a Jatàgúá do,Sul, pa
ção à FormÇlção de Ad- ra conhecê-lo e v.eriti.car o

min.istradorés-, ,dl� pEique-- funcion�me'FIto - do proj_éto
nas e Médias E'mpresas Járaguá, pionefr.o riö .B11a
- Projleto Jaraguá, às '18 sil, qUe a palrtir do seu

horás. ESSe grupo de em- lançaffil:nto, superou to

presários, em torno de ldIäs as: expectativaS; mais
. selten-ta, sãó representan- 'iQtj'm�stas quanto a parti-
; tes da'Allemanha Ocrden- cipação' do em'presarhildo
,tal, Argentina, SOIMa, que se, preténdia atingir.
Equador, Ur�guai';

. Parar- ; Às 20 'horas dO dia 27,
guai, Peni, 'Venezuela; ,está previsto um jantar,
Colômbia,' ehHe ,e; canse- . -no próprio tocaI .

quêntemente do Brasil. AINDA O' PROJETO
A ,chegada ,e'stá previs- O vigésimo-quinta mó-

ta !para às, 17h30 minl:ltQs. dulo, do projleto Jar�guá

�
Seguidamente, no. Bae'pen- setá desenvol�ild:o de .. 25

seu C·us·to
.

'e'st,'ma''''''o' 'em'
di, participam da sessão a 27 db corrente. � o de

U' que foi do�da pela Secra-'
.

Cr$ 3 milhões. A última, taria de Saúde e Promo- . de encerramento do vigé- "Pesquisa de Mercado",

líe'ivindicadá !pelo frefeito ção Social 'em 1975, foi sima-quinta módulo do com 9 horas/aula, minis

de Barr-e. Velha &erá 'éons- IncendIada em decorrên- -"Projeto Jaraguá" - Pes- trado !por Flávio' Bre,hnke.

trurda na
-' loca1idac!e- 'de cia de 'acide,nte rodoviá' quisa e Mercado -, qus Após esse módulo, de 8 a

Santa Luzia, na divisa de rio há'pOliCOS dias.
será ministrado de 25 a 10 de setembro, o protas-

B'arr8 Velha com Guara-
27, . pe'lo sr. Flávi0 6ehn- sor José Valeriana de OU-

mirim, numa extensão de"
ke. O Oinetor Regional do veira, do ·DR-Se'nai profe�

16 metros '6 com custo
Plácido- .Freitas, que es- Senal de ,Santa Oatarina, rirá "Estatrstloa Elemen-·

tava acompa.nhad,o' do Dr. Célia Goulart, fará a' tar".
,aproximado :t:le- Cr$ 7 mi-

.lhÕ8S.·
. deputado estadual- Nagíb abertura dia sessão espe- Programado para trinta

Zattar te .pO .d,ElPutado fe- cial do 1° Programa de módulos, o Projeto tem

deral Pedro' COlan, "eivln� Iniciação à Formação q:el plevisão die conclusão

dicou ainda' .Q.. .calçamen- Administ"ado,rßS de Pe- com· o módulo "Promoção
to a paralelepfpedos numa qUJenas e Médias Empre- e Programação (Je . Ven

extensão de 250 metros, _ sas.- das", de 3 a 5 de 'novem
do iaiCieSSO . ao ,Morro do Na oportunidade, ,tam- bro. O mJnistrante s.era
Cristo, principal 'poqt_o, tu:' bém,' o enipresâri,Q Udo. Antunes $'eyero, de

rrstico" àla ·riegiãq.·
...

.

. Wagner, meÉ1bro do Con- .:.ri�n6pplisi

Se'gundo o diretor do

Colégio Abdon Batista,
professor Dolcrdeo Menel,
a implantação desse' muro
velo trl3iZier maior s�gu
rança ao,alunado, além de
um melhor apÍ"�ndizado,
uma vez que, anteriormen
te, era grande o número:
de desocupados IE:! moto

que'iros que promoviam
balbúrdias e atos anima�
lescos, multas VeZieS dro

g�dos, à noite, face a fa-

E) SESI-Serviço Sociál
Indústria, Agência dte

!'aguá do Sul, definiu pa
a próxima terça-feira,
tarde, l8i escolha dos
P/6Irário�-Padvão de "Ja
Uá do Sul e' Guaram,i�
, por uma comissão de,
e jurados, representan

. S da Associação Comer�
:eial IS Industri'al, Impren
§a e Ministério do Tra
ballia; --:-com. a presidência
�o. Capitão José Bahi'al,
atualmente na reserva re

lJlunerada.
Jaraguá do Sul, eS,fe
0." apresentou apenas

quatro representantes: AI-
· fredo João ,Coelho, das
Indústrias Rteunidas, Jara

guá; Joaquim Bento Pe

drottl, da Maroatto-Indús
tria de Chapéus Ie, Cordas;
Rudolfo Debatin, da Ma
risol S.A. .- Indústria do
Vestuário e, Hilário Kreis,
das Oe'l'It�is Elétricas de
SantaJ Catarina-Cellesc. Por
Guaramirim, um único can_'
'dldato inscrito: Raimundo
· Ruon, da Energe S.A. -

Alimentos ESp9'ciais.
A análise -dos-processos

pelo corpo de Jurados
inicia-se às 14 horas.

.

8arra Velha pede' três pontes ao, Estado'
O Prefeito Manoel Plá

cido de Freitas,' de' Ba:rra
Velha, lesteve 'quarta-�eiir�
em Palácio, para reivindi
car ao Governador Jorge-
,Bornhausen a: substituiçãQ'
de três. pontes em maQ!ei
ra

. que Sie encontram em

precárias condições, de
vido aO 1!e:nípo de uso.

Uma �letIas, �bre 9 rio
Itajubá e com extenSão de
10 me,tros, tem seu äusto

.

orçado em tornó de Cr$
S;3 milhões: Outra, -Iocali-

.

zada sOb�e o l3io Braço
.'. Porto· Itaperiú,

.

com ex
. tensão de 8 metros, tem

Estamos de endereço
Orsanlza.çlo Contab11
Sublsêncla _ ,Varls

'" Jornal Correio do Povo

novo

A Comerciai

Finalmente, -ManOie Plá
cidO' d� j;r-eitas soJicitóu -a

Jorge Bornhausen, _ recur
sos para a, c.ompra de'

- uma ambulãnci'a, -Já que .a
. que servia �õ municfplo ..�

omunioam que Ia partir de·segunld:a-feira, dia '24,'
aténdlerão lern se:�:f novo endereço,' na Rua ,ceI."

Proc9pioSGomes de Ollveirl;i, 296, an,tigo 'Ca"tório
do Registro de Imóveis lVlário Tavarés ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CQ.RREIQ DO POVO. - Jaraguá do Sul � sc

.

A 19.8 UpRE promove O casal' Irineu (Nilda).estã �rde, no Gínásio die
. Stahellng foram SllfitrrtSes

:Esportes Ar:tur Muller, o do Clube Intimo Menegot
"e'u I Fe�ival do Folclore.� ti, ontem à noi�9', nas de
g:>oz'�-: esrabelecimentos tíe pendências Ido O8IValinho
�nsino" pe;rtencetites .aoe Branco. E na 'próxlma'
munf�fpl,os die'· Jaraguá do qua:rta-felJ1a, quem. recebe
Sut; 'SchrOeder, Corupá;' aa suaS' a,mizadJe$, ',à not
�assaninduba e ,Guaraml- .te, é o casal' amigo' lido.
rim parttctparão do FeSlti- (Asthérila) Vargas..
val. Hoje, 22 di9 agosto é -'Ic-
o Dia do Folclore , você
sabe o qtJe lsso riepr:ese'n-
1:8'?

A falta dia público em

promoções culturais, prin
'cl�atmente, ' Infelizmente
não OCOfl1e somente aqui
em Jal1aguá. Em B!ume
nau, semana passeda, o'

Trio' l�akitaD acabou sus-
. pendendo, .já rios 6astidó
res do palco, a sua apre
sentação naquela cidade.
'Os artistas tomaram a

d9lc,i�0, quandlO v:�:rifica
ram qu,e teriam ná pl,atéia,
.!para aplaudr-los, um hu
it'iinnanl9 'público'-de +rês

pessoas. Lá co�º cá... '

" �... ....... .

Haroldo Ristow'l6I AI-'
'

Inaugurado com Q�Jred léltho,Id', respecti,. supesso, o. . Resta
vemente presrdlente e vi- looustrlal" da Cilu
oe do Clube Atlético Bae- . zlnhâ' Industrial Udl
pendl, acompanhados das cluslve 'com muita gEsposas, participaram sá:: colunáVlel. O empr
pado, ,dia 15, em. ,laj,aa- mento tem na direçã�o,. RiO �rande do Sul, amigos Alctro Con
.das Bodas, die. Ouro ..do . Jesé·.J:.uJ.z· Krug Ie
casal Theobatdo (Hilda) Machado, pioneiro no
Arenhart, g�nitores_ de Ru- nero na ,região, já
beln (Cenild8i)'� �AlieFlAart, - fazendo 'sucesso.o- Caxias Esporte: Clu- �cônomo =. Baeplendi.. ramós qu,e assi� . c.0be, tFl8icHcionai ;e., slmpátt- "'Gostaram muno du pas- nue, pois J'arag�.ß., m�00 clube de Santa lu- ,.

seio .�r..da. cernemoracão. tái' ernpre�odimento.zfa, concluiu'. receniemen- �

_*_
.. '

" ...:..*___. .

.� duas novas canchasde "

, .,_' ,-'_'

�9LãO � e p�ép'arß, pa"ai
bnéve, a' sua -Inauguração:
Haverâ' um torneio de bo
Ião. entre . club�s-,leI firmas'
para marcar a inla:ugura-:
ção. ,_

liiverslrilnle_$
;
I

�ersarlam hoje - 22

Sra. Dslorme Wunderl�ch
Stinghen

'

Sr:a. MarJa Madalena Sch
'mltt
Sr. ,JOIe·, Paulo p�rie'ira
Sr. Alfre� Vogel" em lta
pocuzinhõ
Sr. Nilton Petry .

ara.: AlzinaWinter Schmitt
José Stolns:ki
Jle'an Femando Eng,e.I-
mannt em Join�me
Eiias Ramil:hum,

ora 19 de julho
Cirlenl, filha de 'Eugênio
�lierezinha) UU�r

.

Ola 28. �JulhQ., _"
Marlise, filha de Mário
(C:edfUa)' PangratZ-
Dia 1.° de agost9
Adriano, filho. de Osmar
(Rosa) Cezar
Dia 02 de' .agêisro- �� -�.:
J.!BJCkson, filho 1CfI� Odito
(Ana) RassweiJie:r

.

Cristiaine, filha de Veldevl
no . tvaídJenjce) <ias Santos
Dia- 04 de agosto
Nélson, filho de Eno (Ver
li) Weiss
·Dia 06 de agodO.-
Gilson, filho· de Geraldo
(Ingridt) OI:dlenburg

, 'Mara, flha de'Oráclo (Te
resa Schoppng
Dia 07 die agosto
�Ifi, filho de Remando (EI
fi) . Bitllencourt
Dia 08 de agosto
Roberta, filha de Agosti
nho (Nancy) Bianchi
EViertoll, filho de Rlenato
(Ivone) Stahe"n

.

Ola 09 • agosto
José, filho de Nélson (Nil
v,a) Dalpré:

· Dia 10 de agosto
Mathias, filho deWáldemar
(Brigitte) F"eliberger

. Dia 11 Ide agosto
Silvio, fi.lho de Silvino (Ve-'
ra) iKeiser ,

·

Dia 12 de agosto
Simone, filha de - OHvio
(Mar:ilene!) Ramos
Ren�to, filho die Vilmaif
(Célia) Martini ..

Mariâng,e,la, filha de José
(Genetl) Alvisl
Dia 113 de agosto
Martin, filho de Mário (Eu- .

nlce) Prusse
Jonathas, filho de Valdir

· (DiFce) Barth
.

Mar�lé�a, filha - de Pascoal
(�ntina) volpi
Luis, filho· die Antonio, (Ro-
sane) Klle·in

, _

Dia 14'ele �osto
Maria, filha die Paulo (Cé
lia) <Cardoso
DJa·15 deI';aoosto "'

..

Alcides, ,filho de·M�rio (EI
fi) do's Santos

.

Gilrnara, filha de Gi"mar
(Ruth) Scha!'inski
Ola 16 de agosto
Kurlan, f,i1ho de, Oswal1dlir
(P�lfn:ira) 'Rit�, I

MicheliS', filha de Brauijno
(Änadir)

-

Caetano
Dia 17 Ide agosto .

Jacir, filho de Celso (Ma
ria) Vie'ira
Crlstiane, filha de laércio
(Darcy) Gonçalves
DI.. 18 de agosto .

Antonio, filho d6' Mário
(Ivonete) Ronchl

""",- _ ......._$_ . ., ............

..

Um/' "baitão sensaeto
nali!

-

neSte .sábado,' a par-o
•

_
c::

- .... � "".Jo; �1... ...
-. ...

tlr '��- 2� ,�otas..v ·�o .

Ju
venftJS,' com [AC;telar

.

Ber-
tucci e seu banjunto Re

gioD.aJista, �13- CalXials do
Sul. Mals de cem mesas

fá fOJ'iam �:ndidlas e du�
rante O dia de_ hoje, na

própria, sede, social, in
t�ressados poderão aqqui
rir i8I sua. Haverá plan
tão. O SUC6SS0 der ante

, mão está garantLdlO e,
tranquilamente, marcará
'época nas rodas �sociais
da cio/.

.

-*,._ ,

Após mais de cinco •

anes, J,araguá de Sul, . vol
ta a .ter um iparqu,e de di
versões, o. Estre,la do Sul,
que se.' encontra aromado
(I!effon'e- ao ex-mercado'
"'{�uniGip.a!I. A· afluência do

público tem sido 'além das
- O gaFotão Angelo .An-

. eXpiectatlvas,; P r ovandodré Menel Vieira, come-,
que o jaraguaense ·estava

morá neste sábadcr, 'dia caliente de div�rtimento,22, às 15 hOI'la&, no "Beira p.rinclpalmente ,a- pi�ada.R,io Clube die Campo, o', ..;..*_
Iseu terceiro aníversário.
Da cotUna, votos de teli
c,idades, €lXtensivos aOs

pais ,e avós.

Depois de seis s

nas em,�e;rras gauch,e'S
com novo ciclo de co

rêhçlas:: e visita a f,a
'res selis, já se enco

outra: ve� l&ntre nós, 9
fessor e espritor Au

Sylvio ,Prodohl. ...C
sempre, volta encant
com a hospitailidade
alto gabarito acadêm

gaúcho, ie' d1e,sta v:e'Z

ravilhado pelo _ jn,t
frio, geadas Ie neva

.conforme então divulg
pela· imp"ensa

.

nacion
Ao Vis·lho confrade,
cumprimentos de feliz

gresso da cpluna.

-,::"",;i'�
.

:1
-

Quem le'stá adorando as

férias nla! Europs_é o ca
sai Carl (Gertrud) Ender
le, de' nOssa melhor Sd
cledadie. Êm Nauheim, na
Alemanha� ele3 visitaram
a f,ämíJia r, do' Pa,stor Eg
befto- Schwanz, t>lld� ma

ta�am as saudades da

que·l,a famflia ,brasileira.
· po$teriormente vIajaram
para Heidelberg, Rothen-

· burg, Hamburg, Luene-
burg, Hefgoland, 'BI�rlin
e Munique, bem como um

giro de automóve.l atra
vés de Bozen, V�rona e

Vle·nezà. Atualmente o

Carl e ai Gertrud passam
dias maravilhosos na Aus
tria, lem Schnann, am

Ar.berg. ND cartão, que
enviar:am à nossa rooação
notamos uma

-

ponta de
saudade, pois, enviam à

· todOS "um äbraço bsm
brasileiro" .

F
.. _- ------ -

AnlYerSamn doming()
Sr:

<

Noi'b'erto Hafermann
Sr. Ahia'ro Stinghen, ,em.
Cambé-PR
Sra. Frida Bauer
Lino:, Gadóttl

'

Sr. Rudolf Hufe'nuessler .

CharleS Muller.

"

Dia 24 de agosto
Sra. Elisabeth Gres�inger
Sr;a. BeFmine Pensk!�, em

Jolnville
Sr. He'rbert Burger

.

Sr. Wiegand' Roeder
Sr. EwalClo Z.emann
Rubens Voigt
Sra. Eliane Schmitt die
Bem, em ICuritiba �

Roberta Palorna Ribeiro'
Sr. VergrJio Demarchi
Dia 25 ele agosto .

_ Sr. ,Artur Gumz, 'Iem Rio
Cerro II
Sra. Josefina Sa�ler Picco
li

-

loreno Alperstaeldlt
Sra. Mildi8J Schutze
Marcinei Towe
Waltraud luerdlelrs
Bruno 'Olska
Sra. Terezinha Brugnago
Vailatti
SM. Odila Pavanello
MSIOUIella, filha de Manoe,1
Henrique (Vera) Karan,
em Cl:irltlba

Pedro Colin. e Octs'Cllio
Ramos vão rece'ber·· da
Câmara de Vereàdolies die
Corupâ, .0 Utulo de cida
dãoSl-honorários . do mu

nicípio, em data a ser mar

cadla. A honraria Se jus'
tifica em agradecimle;rito
aos 12 anos' die serviços
prestados pelos dois par
lamentares a Corupá. Jor
ge Konder BornhauSlsn
igualmente irá receber

'

a

distinção.
_;...*-

O casal Heini (E:ricaJ En
ke) Bie'hling está com'e
morando ne'ste sábado
suas Bodas de Prata com
culto em ação die graças
às 18 horas, na Igreja do
centro.

Quatro oasórios, hoje,
em J'!ilraguã do Sul, na

,lgloJa Clâ!tólica._ Na Ma
triz São Sebastião, às 17
.horas, AntÔnio Schneidler
e Celina Dallabona; às 18,
Helinz Beck Taval'ies de
Góes e Ronelda Schio
Che1:; às ·18h30 minutos,
Marcos Rogério Wodzins
ky e Salete NicocelJi. Na

Cape)a NC)ssa Senhora·
das Graças, Barra do RiQ
Oerro, às .18 horas, o enr

lace matrimoni,al de Sie
mir Bardin e Nirce Maria
D�retti.

. -*-

F�o�r-IO-I-I-u-f
Evelyil, JoiCe Albl

A· Unlversl:dade F
ral do Piaraná, at"a:vés
Curso de Eng,enharia
vil deverá diplomar nes

.
.

fIm de 'mês miais uma t

ma de lengenheirandos..
Entl'ie os 'ilustres

mandOS die 1981, tem
grata satisfação, de des
car a jovem e compete
Evely Joi�e AlbizU',' fil
do nosso pr1anteado
vogado Robe,rt Willi-an
bizu e dia odontóloga J
dira 'Alblzu e irmã de O
bora Cristina Ie Robert J
nior, residen�e na elega.
rua Dr. Zamenhof, em O
ritlba. .

As solenidades de fo
matura Sl8' constituem e

culto �iElcumênico, no d'
26 de _agosto, idle 1981, à
19 horas .na Igreja Crist
,Re1 Ie a colação de gra'

. às 20 horàs de 27 de .

gosto, no Palácio do Cri
tal (Círculo, Militar do P

raná). .'-

Destàcamos, 1ambém, Ó

gentil convite qUe nos f

enviado, o seguinte . pe'n
samen.to: "Se' todos

, seus esforços forem
'

tos com in:dlife'nença, nãd.
,desanime, porque tarnt.
bém o s,ol !aQ nascer dá u

espetáculo todo especo
i9 no le·ntanto, a maiio
da platéia continua. dorr
mindo"..

'A. Joice a nossa sauda
'çãO fraterna pela, concl,u"
são dei tão im'portante cu�
SO, qUe haverá de marcar

. fundo a sua capacidad�
c'ri-a.do.fa que só pode salt
das mãos inteligentes d�
um iengenheiro. Felic1dlarl
Idlesl

Na quarta-feira, a Sra ..
Eliana vi·eira Rodlrigues
participou _em JOinville de
um lanche, promovido na
r:esidência da Sra. Jane
te Schulz BEnton.

-*,._

A Bolsa de Subcontl'ar- .

tação Industrial' die Santa.
Catarina realiza aSSlem
bléia ord'inár:ia no' dia 28
'próximo, às 19 hOf1as, no

Baependi, quando eliege
rá sua di"ettoria para o

exercrclo de 1982. Na
mesma data. uma assem
bléia extraof1dlinári'a tra
tará sobl'ie a mudança dos'
estatutos sociais.

.

Que'm está em festas é
o lar feliz do casal Paulo
Roberto (Kuka) .

e 'Iraci .

Maria Dumke, Pedri, com

o naiSclmento_ocorrido dia .

,16,_ dOJl1ingo último, às
.11 h30, no . Hospital

'

São
José, de uma r:obusta ga
rotinha que, n'aI pia batJs
maí, liecebe'rá o nome de
Alia ·'-Lúcia.

.

O ev:ento' ;é
também� de ventura 'Para'
os avós Adolfo', � L-úct.a,
Dumka e de paulino te 'Ju":'
lietá Piedri; 'o avô pätetrno
'Aa:ul'ino P.edrl, àvô pela Ipri
rT:éir�t vez;' n:esso ex�éole
-tor estadluail e've'lho com

'panheíro dO�,�orré�o) do
'Povo� Aos felizes pais, e
aVÔs'· Os,· À,osàos' e,um'pri-, .,

mentos e' bo'as-vindas à
linda An'a ,I.:úcia,· são os

'no.$S08 v9toS.

Começou a circular 118-

gularmente, lai p81rtlr da
edição nO 173, o novo diá
rio -de JOlnville, o' EXTRA,
que anteriormente lera se

,manãtlo, te que s� propõe
-Si dlivülgar inicialmente a

cldad!9<, para,' gràdativa-
, 'mente, latinglr outros cí7n,
,fros, inGlusive Jar�guá do
Sul. O "Correio do 'Po-

. vo", 'vovô da imlprensa se
'manária catarinense, re

,gozij'a-s.9< iem ,ter' mais..' um
�rgão a fortalecer a im

,plerias �.ar�'gª-v�Q'é;'· J.ä-,'
bedo,res que· somos d�

. �er um le'mpreendirrlE�:nt,o
taríssimo. Curl'rprir:nel")tos
e nosso Incentivo áos con

frades.

paflaJ quem' ,açompanha
"jornais'e rádio, pode ob
S€:TVar qUl9" os filmes 'po·r
riàs, n9 Cine .. Jaraguá,
pro'liferam, tanto películas
nacionais como, ,6IStran

geiras � cada, vez
_

mais
-ousadas. -.São .as.. unicas
qY,e c�msegUiem ,chama�
'0 público. Cultura? ..

.,- •• y"

, j

Dia 26 de agosto
Sra. Olívia petrY
Sra. Ive'e Vosgeral:J Horn
rrierding, lem Curitiba

'

Sra. Cleme'ntina ZapeJl.a!
Abelino, em. Jtapocuzinh�
Sr. Gustavo· Alperstaedt,
iem l�apocuzil).hO :.

Arnrdlo Ca�los Pel1eira .

Sr. José 'Oarlos Gerent,
em Astorga-PR
Sr. Herberto Fische!r, .

Sra. Reintraut Lepinski ....
Leorii E. Narloch

. .•

Ralph Schommartz
Dia 27 I�e! agosto
Sr. Alberto Sbardelatti
Sra. Leny Maria Silva dos
Rçis, lem -Coru'pá
Sr. Wilson Ba.ggentoss
Miriam Bauer
Ago�tlnho da Silw� Bauer
Sr_ Ivo Rista:u, 'em Sch-

.

,roeidls'r
OJga luerders
Dia 28 de agsto
Sra. Emma B;leich
Sra Norma Langê Krogel;
em Schroeder
Ru:dii KOnlell
Moacir 'Gualberto

Os professores Holando
Marcelino Gonçalves e

v,a!ra Apa"s'cida I Fin.kbei-·
nler, nomes:conh�c,lqOS na

ãréa eduoaclonal'Efm J,a...
raguá do Sul, foram ern-

'possados
.

s,ernana passa-
'Este lomal, novamlente, da, como SUple'rvisores.estará, representado no locais de Educação, á"ela:

júri que i�0lh6rá na pró- da 591. UCRE, de Join;vil
-xlma 'IIerç'a-feJlla, no SE;lsij Ie, que é dirigida pelo nos
o Operário Padlrão de Ja-, . so não menos conheiC,i'do
raguá do Sul e Guarami-. 'professor ArisHdes Ma
rm, através do redator da nqr.1 Gonçalves·.coi�na, Flávio José Brug
nago.

Anotem'
.

e confiram:
Barra:Velha, que é, o bal
neário do jaraguae'ns,e' pôr
aGloção, apresentará co
mo novfpade para 8i épo
cá de vef1aneio, a sua prin
.clpal praia totalmente
Iluminiadla. G,estÕle's !'l9:ste
sentido estão' sendó fei
tas e até ó finál do ino
será uma grata realidade.
A dica é do .próprio,. pre
f.eito Manéca Fr:el�as, à
coiuna.

-

-*-

FOi um verdadeiro su�

cesso ia 111'91. N,o-itada do
P,rato T�pico ItaHa:no .pro
movida pela So'ciedade dl3I
Cultura Artística de Jara
guá do Sul, Ra noite de
sexta-fe:ira, 14, no Grêm'O
Esportivo Juventus.' A
r;eoeilla Jrquid'a será' ap:i
cada na

-

'manutenção da
Escofà de Música e do Co-.
ral. E para o· futuro, é
pensamento dia 'SCAR
construir um tElialfro',- .

pre
tensão que poderá se

. conc�eti�air, reunidos os
esforços .de· todos os seg'
mentos da sociedade.

,

J_
Mais 22 postos av,ança-

dos do Banco' do Brasil
serão abertos em S!ilnta
Oatàrlna, segundo anúncio
feito ;esta semana pelo
Presidente! do BB, o jOin
vileRse Oswaldo Roberto
Colin. Os municípios de
Guaramirim e Corupá fo
rfl.m contempladlOs.· N:a
microrliegião, Massarandu
ba já possui o seu posto
avançado.

,-.*-

Uá lestão' circulandO' con
vites para a pOSSe da' no
va diretoria .

do Sindica.to
dlOs Jornalistas Profisslo
n,als de Santa Catarina.
Será às 11 horas do pró
ximo dia 26.� Eleita em

julho, a· diretorila . Ilégerá
os dIestinos ,do Sindicato
até 1984.

-*-.:-
'O empresário Udo Wag-

..nar, foi eJelto Vic9'-Presi
dente, de Interesses lo
Jistas da Aedel1ação dios
Dllie:fores lojistas de San
ta Catarina,' . sexta-fe'lra,
na iCapital do Estado.'

, Samul!}l Schubért, de
, �....___ � JOlnvlJi,9<, é' o novo presi�1111111.IIIIII.n..... d!s'nte da enUdladel. A no
eOMP.LEXO TURISTleO va -diretoria muito promé-

JARITA te.
Um passeio
inesquecrvel ..

'

Kaffee. Haus, lanchone
te, Ponto Turrstico,

Play-Ground e
.

amplo estacionamento.,

Os láimigps da Sociedla-,
de Vieiren.se tr�em neste
domingo 'para' J,araguá do
Sul, "Os Futuristas�', de
ijuf-RS. O bailie público
inicia às 19 horas indo até
'às 24. ReServas de me,.
sas na sedle socilaJ, - ao

'preço de Cr$ 500.
-*-

11••lell_I.. ••••a.a."
Decorações para' casamentos - De

corações para ·lgreJas - Decorações
pára clubes --- Arranjos para festas -
Plantas ornamentais e Buquês em Ge-
rai.

'

FLORICULTURA 'IMPERIAL

No rigor deste inv-e<fno,
vista-se b.em e co.nfol1a
velmente. Compre cal
çados Ie confecções na·

Cinderela, onde você
encontr'a as .-melhores
opções.

.FOi muito cumprimen
tada pelo seu

.

natalíc'io;
dia 20, Ia: Sra. lenir Koch;
,espo.sa d.o amigo

.

Mauro
Koch, gerente administra
tivo da Mene-gotti V:e,rcu
los. Também vão os nos�
sos ..parabéns.

'

Se'rá neste sábado, dia'
22, o III En'contro lojis-
1a do Norte Cat�rinlEl'nse
em Canolnhas, qUe Ileu
nirá cedeJistas de oito
munlcrpjos que compõé a
7a. Regfão da Federação
dos Dilietores LojlstaiS �e
Santa Catarina e que. são
São Francisco Idb Sul,
Araquarl, JaragliJá dö S_ul,
JOinville, São Be'nio, Rio
Negrinho, Maflia! e Ca(loi
nhas. J,araguá Irá marcar

�pllesença ne� �ncontro..

..

I

.

iCom 2kg500 gramas,
nasceu IdI'a 13, às 20 ho
ras, no Hospital S. José,
o garotinho Martin, filho
de Mário (Eun.lOél Klitz- .

ke) PrOsse, \ela Ia)' com-
.

petente secretária-execu
tiva do' Clube ' Atl�t�@
Baependi•

Rodovia Se-301 - 'Km 5
Jaraguá do SUI-S.C Cinderela

Rua Relnoldo -Rau, 628 - Jaraguá do
Sul SC.

'

Veste bem. A modla
certa.

���...� Metalirgica SIONE Uda.
�.��,., - FUNDIÇlo -

�

.. � MWOU ,,®._,� �� �TB
Opçõ� para
tes?

presen-

IReloloaria AvenidaLanznaster tem. - Em
qualquer . época; para
qúalquer comemoração,
prese!llí�ei.e bem. Você
'�_á�" : .�,'

.

'

Prensas p/ rabr, tllbos de concreto sem armação desde 0,15 a 0,6011;- Fôrmas. 'anéis de base, émbolos e,l.ârilinas p/ r�posição em prensas de tubos de toda·s as marcas - Conjuntos vibratórios pl fabr, detubos de concretq desde 0,15 a 1,tiom' simples. e VR�-1500. nos tipos'pontal.b91sa e· macho/fêmea nos. padrões St<inclart, DNER. DER etc,
- Endereitadoras de ferro-prensas ,de blocos-Prensas de lajotasp/ pavimentação - Guindastes tipo portlco. fixo e móvel - Talhaselétricas de tambor pl a,té a tans, - Mesas vibratóriö.s - Fôrmas p/vlga� e ßré-moldadt!Js em gerar - Alimentadores'de correia· p/ pre'n�'sa's e vibrad�s ...... Carrlnh9s pI tubos. e pré-moldados - Redutores:de velocidades - Betoneiras reversíveis, basculalltes e portáteis,

_ Eletr;O'-Vibradores
Ins�r; Esl, 250661721."7, CGC 03619197/0001,79 - End. Telogr,: ,"VIBRADORES"

Rua José Stulzer, 80 (próximo a M, Wllh.lrn) - Fone (11473) 72-1071
Caixa Po��al m - '89.25'0 JARAGUÁ DO sUL: -\56 - BRASIL

1i!7' '

'- __, ,

'É incrrvel, mas � qUI:!!-'
se totalidade das. lojas, ,de� Para refletir: liA felJici- Jaraguá do Sul, ,estão ,em

dade existe... não fora de lIquidação., P,�'lo visto, asnós; ondle em g,e'ral a prõ- coisas não andaram bOlas
'cur,amos; mas, dentro de,' no Inv�rllÓ e �. ORção '/en
hós, ondle raras vezes a 'Joontradà foi ph:,mover11i�
encontramos"'. "

quldação. 'e só conferir, ..

ElERNIZE OS BONS MOMENTOS

PresenteIe com J61as e as mals rlnas sugestões
da: RELOJOARIA AVENIDA. Maiechal ,e

VarQ�s.

L Ilna
"

r:,
Av. Mar. :O�odoro; 364
jaragúá do Stil � "'SC:,

.
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1) - O professor An-. .com l8J aplicação die re

tero N.ercolin:i, da S·o,. cursos da ordem de Cr$
cret8lri�, da Ed�cação, 179 milhões e. 250 mil,
homologou o resunaõo oriundo do orçamento
do exal1)e supletivo rea- do Estado. 6) - Des
lizado em JulhO, CIo 1.a de terça-feira diS! sema
e 2.0 grau. Foram rea- na passada, o petróleo'
Izadas -14.934· provas, jorra em Sarnta Oartarl

por 4.209· candlidlatos, na, a 18 quilômetros do
sendo 1.123 do prlrneí- centro urbano det Aba
ro grau, com' 3.983 Ilardo Luz, no oeste .do
provas e 3.086 OIalndi- Estaidlo. O poço está
datos do segundo grau sendo perfurado pela
que realizaram 10.951 Pualieptro, e o próprio
provas. O maior lndlce go�ernàdor de São Pau
de aprovação foi in- lo,

.

Paulo S�im Maluf,
glês. 2) - Segundo transmltiu.a nOltrcia.. SeI..
documento que. acaba

. gundo Maluf, o poço é
de ser divulgado pe-Io \vIiável comerclalrrtente,
Tribunal Regional Elei- e ele próprio-virá IS! Abe
torai, é o seguinte: .

o 'I:ardo Luz para iniciar'
quadro poHtico hoje no oficilalmen�1te a sua ex

Estado no que ,ö1z... ploração. 7) - De 1.0

peito ao número oe ve de setembro em I diante
reladores. O PDS tem 32 pr:efié'itos caiarlnen-
1.130 vereadores; o .• "':<:s, dentre leles os de
1.130 vereadore; o, .. JoinviUe, Blurnenau, Ja-

raguá do Su', Brusque,
PMDB, 418; o PP, 66; o .. Chapecó, Lagíes, rece-

PDT8; o PTB, 5 Ie o PT, bsrão a cada ·final de
2. E 43' vereadores, até '

,

d 81
mês, Cr$ 255. 709,20.

o dlia 29 die maio Ie "

não havÍlam ainda opta
do/ por--q��lqU'er- parti
dO, segundo o'· docu

mento 'oficial do TRE.
•

3) - O Ministro do In

terior, Mário' Andreazza
disse quel "Iprogramas,
habiitacionais ao BNH

visam a aterlde r 'la 550

mH fammas�' Ie! qUiel "até .

o fiLm dia perrodo 1_979/,
1985 esses programas
atenderão :a: 25 milhões

die brasileiros com -a

construção die cinco !TIi-
IhÕies d:e monaldias, com

pr.iorid·ade absoluta pa
ra as populações mai�

. carentes, stuadas na

faixa compreendida ten

,re um e. cllilcO salários
mínimos". 4) - A

P�lIcia
-

:Roidlovi'ária Es
tadual, que �ambém

tem um Posto 19m Gua

ramirim, foi i'!1plantada
em 77, no governe
Konder Re,is. NeSSe pe- 15.445. 9) - Com

rioda; atendlelu 2.027 a- 1 .317 agêncilas autori-

cidie:ntes,
.

envo·lvellde zadà§' pelo Banco Oen-

2.436 vercLilos, de onde trai e 1.314 ·em funcio�
sairam feridas 1.454 namento, o Bradesce{ e

pessoas ie 174 mortes. maior banco pliivade
F<>ram -aplicadlas nes- brasilei,re) ul�ap�ssou
ses quàtro anos 81.238 o. número. de agênc�81 e

sanções pelas mais di- Banco do Brasil. Este,
t.erentes infraçõ'es de o maior de país lem ve-

1rânsito, retidas' 1.128 lume die depósitos, con
carteiras de ht8lbi.litaçâo �a cem 1.271 agências
,e 2.241 vercules, per autorizadas Ie .1 . 132 em

falta de condições de !artividades. O Bradesco

. trânsito. 5) - Foi. €ln- po'ssui :ainda ,uma rede

tregue Ip1eila Secretaria de ca;ptação maier de

da Educação 'a quanil81 que: a � Caixa Ecenômi

de Cr$ 4 milhões '? 600 ca Federal formada per

mil em bolsas d;e lEl'stu- 1 .219 agências, cem

dos 'aos alunos de 1.° 442 a se,rem- instàlad'as.

e 2.0 gl'laus; matricula- Os dez maiQres ;estabe
dos na redle p'articular lecimentos bancáries

e que' "slão cemprova- do' Brasi em número

�amen1ie .calientes". O de· agências sãe�
I Bra�

programá de bolsas'de dlesco C1.371}; .
Banco.

estudos atinge! 37 es'lla- de Brasil (1.271), .Itaú
Ibelecimen�os de lenlsi- '(870), ·B'amerindus.....
no, no 2.° grau, leéali- (679), Real (578), Ba

. 2iade$ lem 46 municf- nespa (543), Nacienal

pios. Até o final do,ano- .. C522}, Utlibance' (468),
a. SeGre-tari,a pl'le!t�ndl9

.

Sul...Br�s!leirQ� (366) Ie, E

cenceder 10 mil bolsas, conOmice (364) ..

Outros vão perceber
Cr$ 223.745,55; 22 -

Cr$ 191. 781,90; 35 \
-

Cr$ 175.800,00; 49 -

Cr$ 159.81.8,25; 30 -
Cr$ 143.836,43; 17 -

Cr$ 127.854,60 e 'um; e

pne'�eite de Santá Resa
de Lima, o menor muni

crplip do Brasiil, Cr$ ..

111.872,78. 8) - A
TEL:ESC inves�iu neste
ano cerca de Cr$ 500
milhões em telefonia ru

. ral, segundo e· Presi
dlen�e Dougia.§ de, Mace
do Mesquita, que reve

lou que a empr;e:sa p·re
tendie nos próximos a

nos �ingir o slistema
de telefenia rUl1alle:m ..

1 .930 10calidQdes dó
Estado, cem ,uma de
man:cI!a de

.

terminais a

'proximando-se de ....

·Correio Informativo
COMUNIDADE CATÓLICA: 1) - Amanhã,

é'23 de agosto, selrá ne1al.izado na Paróquia São Se

bastião, O !teroelro cursó de preparação' ao casa

mento dle'siie ano. Será no Salão, Plaroql;J'ial com inf
oio às 8 ho'ras. O Ipróxirni.) será a 8 die novembro.

2) .- BSltá em fase. final o trabalhe do acabamen

to do anidlar térreo dO Edifrcio Cristo' Rei, qu� de

verá Sle� I9ntl']eQUIe pariS! o coméroio no tinal de a

gOsto. O'inquilino é a Loj;a Torres. 3) -- A fieSlta na

Gruta do Melha It�ve excellen'lle afluência Ido públi
co, cuja renda brUtai ultrapassou a cifra de Cr$ 1,5
milhão. Na próxima' edição será div.ulgado o balan
oete. 4) - lieve Inrclo segunda-feira, 17, mais um

ourso de catequese de orisma para adultos. O cur

SO é sempre mllrllistraidlo às segund:a&fielras à noi·te.

.1íU\,.�...... KOHLBAtH SR
� ,

SUPERMO;rpR
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I E�TADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUA DO SUL

AVIS'O
A Preteitura Municipaí de Jaraquá do Sul

avisa la todos os contribuintes do INCRA, qUe os

avtsoe Ide Déhltos do Imposto Terrltoria: Rural en

contram-se na Unidade Municipal de Cadastra

mento junto eo SINDICATO' DOS TRABALHADO

RES RURAIS DE JARAGUÄ DO SUL, os quais de

verão ser retir:ados juntQ ao mesmo, para serem

pagos no Banco do Estado Ide Santa Caltarlna ...

(BESe), até o dila 30 de outubro de 1981.

Comunica currossrm, que os senhores con

tribuintes deVleirão comparecer munidos do Talão

do exerelclo anterior.

J1arraguá do Sul, 13 d� agesto de 1981
SIGOlF SCHONKE i

Preféito Munlcipal·em. exerclclo

r .

Menegottl Veiculos entrega as primeiras unld�des do. Voyage I
'

, A Vol,kswagen do Brasil colocou

no Rliercado o miais novo Vierculo de sua

linha de predução, o' VOYAGE, dlel téc

nicas e cenoepções avançad'as, q�e a

presenta como prinQipais caracterrsti

cas o motor 1500 CC (o mesmo do Pas

sat), autenomia die redag:em (tanquf'1 de,

55 .liltros) e estilo "três belumes.", iden

tificação técnica justificada por apre
sentar melter frontal, . habitáculo para

passageiros' e Iporta-mallÇiss salien�es,
constirtluindo unidadles distintas Je separ
radas. '

� MENEGOTTI VEICULaS S.
_
A.,

revelildedora Velkswagen para e Vale

do I'tapocu, localizada na AVlenida Mare

chai Deodoro da Fonseça, �30, em Ja

raguâ do Sul, !e'ntriegou duas uni,dade's
do WJ VOYAGE aos senhores Axel

BOss, Diretor de SuprimteniOOs das In.

dústri:as Reunidas Jaraguá S. A., e pana

Irineu Manke, Prestdenee da ccoperau
va MfSltia Juriti Ltda, de Màssarandubla,
que hoje rodam. nelSSe nevo vefculo da

Volkswagen, com evili:lle,"�e vantagem
em termos de desempenhe·, le:stabHida

de ie I€conomla de combustfvel.
Com o VeY'Sige, "OS BONS TEM

POS ESTÃO DE VOLTA". perque'? Por

qUie ele t�az,de novo para o' consúmlilêlor
o p·razer de .dirigir u,m' carro cem s,tatus

e o's l'Iecursos de espaço dlel um autemó
ve'l grande mas Com estilo compacto e

�onômico de um vefcUlo pequeno. ce-

.

me cenvém aos tem'ps atuais.
.

'E'o �e'sto,? Bem, o· reste vecê mes

mo des.cobre. Piasse' na' Mene'go�ti Veí
culos' e verifiqUe detalhes. Trs'remos o

maior Ipr�e·r em recebê-lo ·e mestrar o

Voyag:e, recenh:6Icidam.snte um des mais
"'vancades da Indústria automebilística

mundial.

·NI" 'laCI ran,flet, o Sr. Axel Boss, diretor de Suprimentos das Indústriasl Reuni

das Jaraguá S. A, Iadelado pelo Direlor AdministratiVo Mauro :Koch e Gerarifle
. de Vendäs, Arno Vál,te, dill Men�gottl Veiculos S. A.

Aqui, /O Pl'1estdelnille da Cooperativa Ju,riti ob Massarandluba,. Sr� Irineu Manke !eI
.

os Srs. Mauro IKoch e Arno Valle.

TECHO[OGIA
SOLAR

APROVEITANDO AGORA, A ENERGíA DE AMANHA
A energia doméstica, dói no bOlso, maiS! e mais ia cada d:i·a�·
Nós podiemos solucionar o seu pro blema, aproveitando a fonte de energia

mais ge'lil!erosa do mundo: O SOl., . I
. " .

- .

Instale em sua residência, hote'l ou ediffcio, os, aqueoedores reCNOSOL
para piscina, cozinha ou banheiros.

Nós vendemos diretamente ao usuá rio, não temos intermediários.

Procure nossa fábrica. "

" O SOL BRILHA DE GRAÇA '\

. APARELHOS T�RMI'êos TECNOSOL LTDA...
Rua Expediclenário Gumerqindo dÇIJ.Sil va, 62 - .72 - Caixa Postal, 202

.

89250 - JARAGUA.DO SUL - FONES 72-1630, 72�1679, 72-1317, SANTA CATA-
RINA:

. .... . .
. .,

�.

.
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boríü, nsste Estado,' doml
ciHado e residIente nesta

cidade, filho de AvtMtno do
, Carmo e d�, Maria Ulla do
Carmo..
!=la, brasileira, solteIra, do
lar, natural die, Massasan
duba, neste Estado, domi...
ciliada. e residente em

Massaranduba, nestei Es
tado, filha de- Thoma� Bo-

.

I'! de Pascoa Rosa.
Edfal 12.123 da 18-08-1981
�ÓDra .receblda do cartó
rio' de Barra Velha, neste
Estado.
EVILASIO MEISEN E VE
RONICA GELSLErHTER

Ere, bl'isslkltiro, soltSiiro,
torneiro, natural deste Es
tado, domicUiädo e resden-

.

te em Estrada Nova, nes

te. distrito, filho drei' Fran
ctsco M,e'isen e de Deoliin-
da Richard Meisen.
Ela, brasileira, solteira, do
I:ar, natural dies\e! Estado,'
domiciUada e residente em

Barra Velhal, rllelSllje Esta
do, filha de AntonJo Fran-'
cisco Ge'lslseihter e Ide
Catarinl81 Weber Gelslseih
ter.
Edital 12.124$18-08-1981
INACIO REINKE E BER-

,

NADETE DA SILVA
Ele, brasileiro., solteiró, la
vrade,r, natural de Jaraguá .

do Sul, :domioilia(.io Ie ne

siden!be em Rio da Luz II,
nes,te dlistrito, fUho de Ervi
no Reinke e dSi Alzira

Krile·g.er Reinke.
Elia, brasileira, soltei,ra, do
lar, natural de Massaran-,

duba, nestei Estado ,demi
ciliada e residente: em Rio

dia Luz II, nesli9i distrito, fi-
'Iha de Paulo Manoe,I,. dia

.

Silva e de Nair Lopes.'
Editai 12.125 de' 18-08-1981
ELMIRO GESSNER E LO-
RENA MAAS

.

Ele, brasileiro, SOJteiro, I:a-'
vrader, natural de Jaraguá
do ,Sul, domiciliado Ie: nesi

dente em Glaribaldi, nie·ste

dlstf-itO, filho -de Bernardo
Gessne'r e de Wally MLiUer
Gessner. ,

Ela, brasileira, sÔlteira, 0-
perária, natural de Jara

guá dto Sul, domici;,iad-a e

nesidente em Ribeirão

Grande dia. Luz, neste dis

trito, filha.de Erich Maas e

de Erica Klabundlei Maas.
Editai .12.126 de 18-08-1981
ALBINO ROSA E ELIZETE
CRISTINA PELIS

Elé, brasi�e:iro, soJte'iro,
bancário, natural de JaJ1a

gu(l do Sul, demiciliado e

r.es·idente na Rua Miguel
Salai, nesta: cidade, filho

de Alvaro Rasá ;91'die Irma

Sevegnhanani Resá.

EIIS!, brasileira, solteira, au
xiliar de escriltório, natu

ral d.e Jaraguá do Sul, do
miciliada e rI�sidle'nte! na

Rua' Marina
.

Fructuoso,
nesta cidade, filha da 00.

mingas Pellis e de Luzió81

Fagundes Pelis.
Edital 12.127 de! 18-08-1981
ALCIDES ROBERTO MAIA
E ABIGAIR DA SILVA

Elle, brasill9!iro, divorciado,
comerciário, natural de
São Francisco do Sul,
neste 'Estado, domiciliado

.

e residente
.

na Avenida

Mal'l9'chal Deodoro, nle'sta

cidlad:e, filho de João Ro
bel'lfo Maia e de Maria Jú

,tia Mai:a.
Ela, brasileira; selteira,
comerciante, n,átilra'l die

Joivinllle, neste Estadb, do-
micililad,a e nesi.dlente naA
venida Mal1echal Deodoro';
nesta cidade, filha de Ge:n

Ele, brasileiro, selteiro, 0- til da Silva e de Aracr Li-'
p.El:rário, natural de Cam,. ban'ia dia Silva. "

E para' qUie chegUe ao conhecimento de

,tedOS, ,mandei passar o presente Edital, qUI? setá

publiGaQCi) pela impr:.ensa e em cartório, ende será
afi�àdo duranlle 15 dias.

•

Ele, brasílelro, solteiro, la
vrador, natural de Jara

guá do Sul, demiciliado e

residente em Santa Luzia,
nes'te distrito, filho de
Paulino Pretti e de Ida Lo

renzetti Pretei.

Ela, brasileira, se I te1ira,
costureira, natural de Ja

guá do Sul demici_liada Ie

residente em Santa L!.!lzi:a,
neste distri:to, filha de Er

nesto Maff.ezze.lli e' de Izi

lia Rope!lato Maffe·zzelli.
Ed\téll 12'.119 de 14-08-1981

OSNI . ERBS �. ALACI
WOLSKI

. EI.e, brasi,leiro, sel'lteiro, o�

'perário, natural de Pouse

Redondo ,neste Estado,
demici1iado Ie resideJrlte na

RUía Henrique Marquardt,
nesta çidade, filho de An

tenio Erbs ,e: die: Frida Erbs .

Ela, brasileira, �elteira,
costureira, natural' de: J:ar

guá do Sul demiciJiàda eI

residente' na Rua Guana

bara, nesta idade, filha de

Ari Walski e de DOl1is Ba

na Wolski.
Edital 12;120d'e 14-08-1981

ENO PORATH E IVONE

BEHLING
Ete, brasiJ:e'iro, so.Jte'iro,
contador, natural die J:ara

guá do Sul, domiciliado e

r.esidente em Rio/Cerro I,
neste distrito, filho de. Al
fredo Perath e dlel Herta

Rassw.eiler Porath.
'Ela bras,u,eira, selteira, in

dustriári!81, natural de Jara

guá do Sul, domioiliada e

residente em Três Rios de
I Norte, neste distrito, filha

de .Helmuth B,ehling 'e de

Luci Pislkte Behling.
Edital 12.121 de 14-08-1981

WERNER SCHOLZE E RE

NATA HEFT

Ele, brasileiro, d ivorc'iade,

mafCIen�ire, natural de'

Campo AI'egr,e, n�ste Es-

tado, diemiêiliado e nes,i

dente na Rua Fritz �'artel,
nesta ci'dade, filho

.

de

Paulo Scholze e d,e BAna
ScholZle.

Ela, brasileira, selteira, do
lar, na1ura,1 de .,Jara.guâ
d Sul, domiciliada e resi-'
dente na Rua· Fritz Bartei,
nesta cidade, filha de Eu
rico Heft e de VeJmlna
Maye'r Heft.
Edital 1'2.122 de' 17-08-1981
Cópia recebida' do Cartó
rio die Massaranduba, nes
te Estadia
JOS� AVELINO DO CAR
MO E AMÉLIA ROSA

Proclamas de· Casamento'
.

Aurea MOller Grubba, Oflclal.do Registro CI-
villdo 10 Registro Civil do 10 Dlstrf1t� da Comarcal.
de'Jàräguá do Sul, Estado dei Sta. C81tarIna, Brasil.

.

I Faz saber que compareceram em ea�rio,
exibindo 08 documentos exigidos pela lei, 81 fim
de se habilitarem parai casar:

Edlta112.116 de 12-08-1981 Edftal 12.117 de 12-08-1981
DISNALTE RO�EVÉL:. DE ANGELO ALBERTO CHIO-
OLIVEIRA E NAIR DE DINI E ITAMAR VAILATI
SOUZA:

-,

Ele; brasileiro, solteiro co-

Ele, brasileiro, so�teiro, 0- merciante,. natural d'e ·Ja

per�l'iio, natural de: Gever- ragu� do Sul, domiciliado
nador Celso Ramos, neste e residente na Rua Wa;ter
'Estado, domlcll'iado e re- Marquardt,. nesta cidakfe,
sidente ein Itaj.at, nesee filho de Juvenal Araldi
Estado, filho de Bernardi- 'Ch'iodin'l 'e de lzolde Vasel
no Batista de, Oliv,efra e die Ohlodtnl,
'Dolores Silva de OIlVienra. Ela, brasileira, soltetra, co-
Ela, brasileira, -solteira, merciante, n:atura.1 de Gua-

costureira, natural de Ja- ramirim neste Estado, do
raguá 'do ,$ul, domiciliada mtcltíada e resident� na

e residente em Ribeirão Avenida Marechal Deodo

Molha, nieste distrito; filha ro, nesta: cidade, filha de

de Luiz de Souza e de José João Vailati e de MélI-

Irmgard de Se�81. ria Cristina Vailati.
Ec1lta:1 12.118 !(Ie 13-88-1981
ARLINDO PRETTI 'E EDE
LIRA MAFFEZZOLLI

·1

,

CONVITE PARA CULTO

'A Famflia do, Slaudoso
E R N ia S T O 'B'RU N 5

falecido no ICIIÍIaI15 de junho :cfíe 1981 vem por este
Intermédio convidar todos os parientes, amigose co
nheoidos pa�a assistirem o cu)lt() conwmorial que

.

será<cellebl1ado no dia 23 !de agosto, âO'rTt;ingo, às,
9h30 m,inutos, na Igreja die Deus, rua Henrique> ..

Riaze'ra, 147.� JaraQUá do ·'Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-E·XPEDIENTE-

[it) � jlij (t' tlt' :ltl![.l·
Fundado em 10 de maiO de 1919
CGCMF N.o 84.438.591/0001..:s..

Diretor:

Eugênio Victor SohmUckel

CoIaboraclorw:
FláVio José Brugnago, Yvonne Allee Schml5ckel Gonçalves�
Jalm� �Iank, .P�. Paulo'-Morettl, Snvelra J(mlor, Rudolf HIrsch
feld, José CastIlho Pinto, Dr. Joeê Alberto BarbÓ8a.

Reda9lo,
.

Ac:ImInIsIraçlo e PubDcldade:
Av. Mal. Deod. da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091 - C.P. 19

89250 - JIlJ'Igu6 do Sui - SC.
COmpoeI9Io, IInpr...lo e Clrculaçlo:

Sociedade Gráfica Avenida Ltda. - Jarag'uá do Sul - SC.
I

Assinatura anual: Jaragu61do Sul e regllo ••• Cr$ 800,00
Assinatura Semestral o • .. Cr$ 450 00
Outras cl�ades. o 1'0 ., Cr$ 1.000:00
Exemplar avulso • o •••• 0 •• o ••• 0 Cr$ 15,00
Ntimero atrasado. ••••••••••••••••••••••••• Cr$ 20,00

E_ Jornal nIo .. r.ponublllza pôr arHgoe ....nadoe e nem
devóIYe Oll....... . I

.

Consulte-nos,
.

temos vários imó",e'is.

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

72-1101
Jaraguá do Sul - S.C.

IMOBILIÁRIA

SANTA MARIALtda.UiW Compra - Venda e AdminiStração de Im6vel�

Crecl N.041&\1

CARROOARIAS HC

.'l,Hornburg
Carroçarias
CARRoÇARIAS
BUNDADASE
ABERTAS � CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS. 01'-'1ii!!!I-MóVEIS.

•

"-

I· Av. Mal. D8Od�ro, ,1.479 - Telefone: 72--0144
'. .' JARAGUA DO SUL - S.C. ,

Indústria
Blindadas

de
Ltda.

Jardim São Luiz
em fase final· de execução Aguardem paira b�e

lotes com toda � infra-estrutura complelta.

Empreendimentus I Imobiliários
. MarcaDo Lida.

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166
JARAGUA DO SUL - SC I

,

Construtora Seria
I

Ltda
. CONSTRIJÇAO CMl:, ENGENHARIA I

.

•

COMeRCIO DE MATlRIA[ ,

DE CONSTRuÇAO.

Rua João Plcom, 94 - Edlf� Carlos Spêzla
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO. SUL STA. CATARINA'

I,

II

Viação C-anàrinho
TUNSPORTI URBANO,

,.

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

comoção, colocando à disposição modemfssl
mos Onlbus, com pessoal especializado, possIbilitando uma viagem tr..nqQlla, rápida e segura.

. Programe beml Programe CANARINHO - o·
transporte carinhoso. . -.

I

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

Terraplenagem. Vargas
- de lido Domingos Varga - .

SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE' ESTEIRAS

-E-.

''1tTubos Santa:Helena
.nJBOS E ARTIFATOS DE CONCRETO

IM GERAL
c,. Rlia Johívllle, 1016 - Fone: 72-1'101
�ARAGUÁ Dp SUL' "-:- Santa Catarina

Coluna. Rolária de Ecolouia
(EMILIO DA SILVA ,..ETO)O EQUILIBRIO 'ECOLóGICO

.

O conceito de "de'selnvolvime nto a qualquer custo" é hoje ul- .

,trapassado e causou pesados ôn lJIS a parses que o adotaram em

épocas passadas. Há a necesstdao= indl$cutfvel de se manter os -e

guilfbri,Os narurats em todos os setores do meio amoíente e, 'para is
so, é lmpresctndjvel qUe SI'" plane je com antecedência, o uso racio
nal dos recursos naturais, fazend o--se revisão p9!riódica das posi
ções a_c;Iotad�s, num processo dlnämlco e que permitirá um perfeí-

.

to convívlo
..
do homem com o s='ll melo natural.' .

.

Muito se fala, s�
escre\lie e se debate a

respeito. :de te'quilfbrio
ecológico de poluição' e
meio arnblente, Se es

.

cu�a que o nosso pla
neta já não é mats ,a

quele de outrora, que o

nosso solo está mais

pobre, que a nossa at
mosfera está menos
resplrävel e que.as nos
sas águas estão ma's
poluldas,

Mas,... será que tu
do estã trrernedtavel
mente psrdtdo? Será
que näó poderemos re-

para os mates herda
dos de processos ciJ
mulati',ios de gerações
:a;ntJ9'riores? Será que
nã opoderemos evitar
• f A •

•

mcorrencla nos mes-

mos �rros de nossos

antepassados?
Desde o momento

lern que o homem apa
reoeu sobre a terra,
ele se viu . de braços
com os problemas de.
ati�S1ntação, vestuá�io
e habitâção. Assim, pa
ra satist�r a estas
suas necessLdiades pri
márias, passou a utili
zar e em escala

.

pro
gressiVl81

-

-.:. os necur':'
sos naturais, integr:an
tes da paisag,em ou

meio geográfico em

que vivia. Com o adVen
to da era industrial, les
tes recursos pàssaram
:ai ser mais ostensiv�
mente utHizados e, ge
ralmente, depreqados�
uma vez qU,e a p!'le'ssa
do progresso minava o

tempo para.a preocupa- .

ção ,e ação para a ma

nutenção e I'Is'cupera
ção de1stes recu rsos.
Começou, então, o 110m;-

. pime�to do equilfbrio
ecológico."

-

O homem chegou,
então, a um impasse:
será que Ia 'degradação
do meio ambiente, que
pOderia ameaçar a sua_

própria sObrev.ivência,.
não estaria sendo um

preço demasiadament.e
atev:ado palia um supos
to progresso social Ie

e'conômico'?
F1eli�mente, a l'1aiZão

venc,eu. Pafses de to
dos os continen�es vi
ram surgir e proliferar
movimentos pacrficos
em prol de um mundo
mais fnte'gro, me�os po
lurdo. Os recursO$ natu
rais passaram a ser

-

o

IhSidos (e tratados com·
"mais carinho", Isto é,

o meio ambtente come- à respo}lsabilidadle
-

ela
çou a sentir uma utili-' , qualidáóe de vida que
zação rnals racional . e prop,orciona.mos a nós
adequada de seus. re- ,mesfTl().s. ou leg;81mos
cursos. E hoje, éada . aos nO$S09 Idlescenden-
vez màis a luta pela pre teso Não �od�emos con-

servação do meto-em- tabilizar' o pFogresso
btente é assunto d,e ex- alcançado por nossa
trerna atualidade e im- cidade aoenas pelo nú-
portAncl,Si. t mero de vias asfalta-

das, por novas ediflca
ções, pele i.luminação
e suprtmerão de- água
mats bem dstríbuldos e

por outra variedade de
melhoramentos 'ind:is

pensáveis à cidade. DtSIoo
vems considerar' tam
bém o que foi e vem

sendo feito à conse'rva

ção do meio ambiente'.

Jaraguá do 'Sul, in- .

serlda num desenvolvi
mento vertiginoso, tarn-

. bém viria a enfrentar
problemas de depreda
ção do meto-embente.
A necessidade de ex

pansão rápida da ctda
die" devido a um cons'-

. derável aflux-o de mão
, I

die obra de outras cida-
deos maculou um pouco
a beleza natural da re- Jaraguá do Sul Ipreci-
gião. Especuladol'l2s, sa se acordar para o

principalmente imobi- fato de que não exisll3'
.liârios, começaram a alo "razõés ponderáve'is"
brir ruas sem qualquer para justifioar as inves-

p,lanej:aJmento e o ",erd e tidas contra o seu meio
foi sendo reduzidlO. Ter- ambienlle. Para se ter

raplenagl:ns ,em mor- uma repetidora de TV
ros, antes oliva, fize- não havia a necessidla-
r�m-nos destoante's, co de d.e macular um bom

, mo . que parecendo cá- .

pedaço do picO Jara-
ries na. natureza. As guá. Na abertura de no-

ruas centrais� :antes to- vas ruas n'ão deveriam
idas arborizadaS" foram .

,ser esqueciáas as ár
-sendo privadas, grada-·- vores. Na construção
tlvamente do Iverde, pa'. de prédios não pode-
1'181 dlar lugar :81 construo riam ficar impunes óS
ÇÕ8S:. Algumas. indús- que derrubassem, de'li-
triàs, . esquecendo-sa beradamente, as árvo-
do seu compromisso ras das . calçadas. N:al'
social' e Je:conômico. ampliação de iempresas
Clom � população, lan-; não deveriam ficar es

çararn, ide-liberadarnen- que'cidos os agtentes po
te, seus detritos de to-' luentes. E. o .Poder PÚ-
da n:8Itureza sobre a ci- blico deveria tratar o as-
diade. Ê até as iniciati- sunto com mais aten-
vas públicas contribui- ção.
r@m para a dspredação
dO vel1de.

Jaraguá do Sul pre
cisa

.

oonscientizar-se
cada vez mais -de -que
o .seu progresso pOdl3'
e deve ser feito sem

qUialquer ônus a sua

saúde Ie bel,eza natural
De nada nos ,adantal o

'.

tItulo de 3.° parqúé In
dustrial

.

do Estado se

pagarmos o nosso de
senvolvimento com 81

moetClla da depnedação.·
Devemos r,epensar

.

sobre o nosso lenvolvi
menta' J>elssoail quanto

Do Podier PÚbl'ico, es�

peramos (> dessnvofvi-
mento, a aprovação e a

execução de projetos
'ade'quados para que
possamos ssr mais ra

cionai:s no trato da Nat
tU!'leza e alo8lnçarmos
uma convivência harmô-

-

riica coin Ela. Aos em

presários, so licUamos
colaboração. A gente
de Jiaraguá do Sul, em

geral, rogamos unlao

,em torno dai pns'serva
ção do JequlUbrio ecoló-
gico da cidade.

Esta coluna é um oferecimento die:

Carroçariçrs Argi Ltda.
Oarroçarias btindadas, plástloas e frigorfticas,

abertas, tralJers comércial e lturrstico e montaglélm
do 3.° ieixo.

.

.

.

Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077
Jaraguá do Sul-SC.

II

II

, �

Marque um ponto positivo.
Você não precisa prov�r que tem bom gosto na escolha. Compra wnda

e administração de imóv.els é, com a IMOBILIARIA MEHEGOTTI LroA. -
'uma nov�·opção para os seus negócios I.mobi,(jários. '

I

DISPOMOS DE APARTAMENTOS E SALAS PARA ALUGAR NO
EDIFfCIO MENEGOTTI•.

,Imobiliária II Menegotli··· LIda.

\.1 Barlo de ltapocu
••• HA 30 ANOS

-

.

Em defesa: do norte catartnense, esta.
vam. reunidos em Jar:aguá do Sul es Pr,efeitOSj
PI1e�ld��t�s das Cê.maras, "'1�nJel�is, .

As;soclações
Come'rçlals e Rurats do Norte Catarmen., ,estU'ri
dando os problemas dia região. Naquela longlo
qua época já Sie reconhecja que não era possfv.ei
governar um Estado Ou um Pars, sem ouvir �
forças econômica�,.sua capecldade tributária �
seus problemas VltiailS. O conclave se constitui9numa manitestação pioneira no pals, onde teve
larga repercussão e, à partir dar outras ,!Jegiõe§de$te 'Estado e_de outros, apereeiern reuniões;
(econômicas, espelhadas na ieXlperiência gierad
em J�I'I�l.Iá ,do Sul � qUe prestou releiVan�s ser
viços ao então 'G0\felmador trineu BornhaUiSien .

. : I- Desde o dia 10 de agosto de 1951
ta\lla lnstaleda a Est�ção de 'Rádio da Oelegiaci
die Pplfcia de J.aJraguá. Com esta providência o
dr. �ulz de Souza dava cumprimento ao seu pro ...

grama traçado na Secretaria de Segurança Pú
bllo8l, ,da qual lera seu tituliar, dl6I melhoram:en�
em todo o' Estado, não esquecendo . Jaraguá
municfpio a quem diedio8j .

toda ,a atenção.
'

. - Proposlç�e6 inúmeras foram aoresen,
tades � estudadas na área da Energia Elétrica,
de Transporlles, Fomento Agro-pecuário, Econo..

mia Pública e P,articular, Saú�91 e_ Defesa do Co
mércio . Legal. A Reunião Econômica do Norte
ceiarinense vlr'ava um grande forum de deba,s.
Na Defesa do COmércio Uegal, o contador Eu
gêni� Victor Schmôckel, iap�esentava indicação
solicitando. o apoio da Reunião para a modifica-

,

ção do Art. 36, do decrefo nO 14 (Viendas Ie Con
signações), que era aprovado 'com lemençl1a da.
Comissão. -

- Pelo Re'gistro CiVil do 1° Distrito da Co
marca eile J,araguá do Sul, era divulgado o Edi
tai nQ 3.025, de 21 de agosto �61 1951, em que
pretendiam' casar-se LOreno A. Marcatto, filho
de João Marcatto e Chrlstina Marcatto e Marion

.
\ Lüiza l\i1j3lister, filha de Artur Oscar Meister e de
Hildegard Grubba ·Meister.
" ••• HÁ 25 ANOS

,_ No 'Primeiro "clássico" do certame. es

crevia WOR (Waldir O. Rubini?), car.a o �gua
Ver1Cl61 fl'1ente ao C.A: Baependll, pelo !escore de 2
i8 O. Eram o·s seguin1les 'os dados técnicos da
pugna: Looal ....:... Campo do Bae'Pendl; Juiz - G.
FredericQ �oster; Rlemdia ....:.. Cr$ 2.115,00; QUt8J
di'os � BAEPENDI - Gaulkte, Pl'azera e Octa

�flio; Taranto, Americano e Schwe:rdtner; Guido,
Jorge, Janôt, Hamilton e Turfbio,: s.e: AGUA
VERDE -' jUte, SChünke (atual Vice-p�ereito) e

Paiva; Horávlo (J'aJime), Mabinha e Uba; Agenor,
Bagé, -Jaime (Horávio), 'Frahcinha 'e Dorival.

- Constitui,a-se no vizinho. distrito d(SI Co
rupá a SocIedade de Caça e Pesca "Domingos
Siqueira", ficando a' diretoria constitu!da dos se

guinl.es: Pr:esidente de Hônra --:- General Ernes
to DomelIes - "Ministro da Agricultura; Presid)en
te - Gercino Albanaz; Vice - Rodolfo Fey; 1°

Sec�etário -. Ernesto Blunk;. 20 dito .

- Hans
Bornho'ldt; 10 Tesoureiro .- 'Wemer Weber; 2<>
_dito - Luiz Orschecoski. '0 Co,nse.lho Fiscal: Ni
lo � Souza, Alfnedo Viebrantz, 'Rodolfo Meas,
Humberto Galize el Waldemar Schultz

,
.

- ·0 Seleto ganhava do Acaraf por 5 81 2,
em .Guaramirim. Os quadros: SJ;:LETO - Alvaro,
Oswaldo, e Cáli;" Mirão; Alval'lenga Ie Tonho; Pall
ma, Tital, Lauro, Wititz e Pug�; ACARAI - Chico,
Vergundes e Levinos; Velho, Lourenço � Aliberto;
Arthurzintlo, Lalú, Nêne, lião e Abel. O juiz do

!encontro era .o sr. ·Jorge Ersching. A pr;eliminar
era ,assinalada com muitos acidenteis com a vitó- .

ria do Acaraf por desistênci,al do Sele,to.
- A Liga JiBlraguaense de _D/esportos re'a

lizav.a .para o dia 7 de Setembro um grande �es
tiv.at lesportivo; fern beneffclo da campanha dje
fundos Ipar� o ESTADIO MUNICIPAL. No di,a 2'
de setembrÇ) estava prevista uma corrida die au

tomóveis com obstáculos '(Gincana) com partida
da Pr.8IÇa do Expedllcionário. Av. G,e�úlio Vargas,
mas EmWo Stein, Preso Epitáció Pessoa e Cél.
EmUlo Carlos Jourdan. 'Na verdade o EStádio
Municipal. nunca saiu do pape,l, apesar dia boa,
vonta<te de- todos os participantes.. '.

-;.'

••• .HA 10 ANOS
- Com a eleição do "(1en. José Bahi·a pa

ra BI presidência da LIga Jaraguaense 'die
. Des

portos, ISi entld'aae diesportlva. <te nOSsa oid·adie
vinha de organizar um torneio de futebol' para
amadores, estimulando a prática esportiva no

municrplo de Jaraguá do Sul. Os altos ri1�,"!l:0-
res do esporte citacUno, emenderam de elaborar
um camReonato; dando i80 tomeio '0 nome de sjeu
fundador Artur Müller,' de saudosa memória. O
"Correlo do Povo" allQ�se ao Clube de Direto,..
re's Lojistas, na oferta de rioo troféu, como con

tribuição ao desenvolvimento do esporte e COmiO

homenagem ql461 o semanário oferece' ao seu
fundador.

. "

- O lCél. Janone, da 16a. C. R. ie Co
mandante da Guarniçao de Florianópolis, envia�
va tel'e'grama iao tHre>tor do C'P, "de cumprimen
to .prt9'�ado P�efe:ito, por tei' 8$Sumido alto cargo
seu münicrplo".

'

.
.

ESTA COLUNA e PATROCINADA POR
..

·Indàíttiai
. ReUDidai Jatáouá I.I�·-

":,e CONPAt - ·Concentrados
,para .. Alimentos

.

.

.

Garantia e segut::ança ,para (, seu . in�astimentö ·/Av Mal. 'Deodoro da
Fonsec'a, ß55 - ,Ediffcio· Mene:gotti, 1° tandar" Sala 104,•.

'.i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JUIZO DE I)�R�ITa DA COMARCA
,

, DE J��GUA 'DO SUL
, EDITAL DE LEILAO

O DOUTOR HAMILTON PLiNIO .ALVES,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JA"
RAGUA I)Q.SUL,' ESTADO DE SANtA
CATARIN�· NA FORMA':DA LEI, ,ETC•••

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

'guinte� Vlenda em 10 leilão: Dla,14/09/81, às

10,00 hOI'18S. Venda em 20 lelläo: [)Ia 29/09/81, às
110,00 horas, por quem ma(s der Ie! maior lance
o�e�e,Cie'r. LOCAL: Ediffçlo do Forum.,� Co

marca. EXECUÇÃO N;o 8.049. E>çequente ALVI-
NO DERETTI. E)Qécutacf'o DORvALlNQ NEGHER-:
BON. BENS À SEREM LEILOADOS: 1) Cinco (5)
metros cúbicos de madeíra serrada' lern ,dr.Vlersas
'bitólas e de Várias qualldadee, lavaU8Idb em Cr$
65;000,00. Nos' autos não cOnsta quáíquer ônus
ou recurso 'pendente. Dado e passado nesta ci
dade dé Jlaraguá do Sul, 8JOS Vlnle Ie satã dias do,
mês dia julho do ano de mU novecentos e o�nta{ ,

Ie um. Eu, ADOLPHO MAHFUD, EsctiVão, o subs-
crevi.

'

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Dlr.eltC)'·

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
,DÊ JARAGUA DO SUL

r

EDITAL DE LEILAO
.

,O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES�
'JUIZ 'DE DIREITO DA COMARCA DE JA
RAGUA DO SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FO,RMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER (19m resumo, art. 687 do CPC) () se

guinte: Venda em 1° I,eilão: 14;/Og/S1, às 10,00
horas. Vendia em 2° leifão: D'ia 24/09/81-, às 10,00
horas, 'por quem mais der ie maior lance oferecer,
LOCAL: Edif'ício do Forum des�a Comaroa. EXE-

'

CUÇAO N.o 7.919. 'Exéquen�e' HERLY SOARES,
Executado COM. DE MATERIAIS ,ESPORTIVOS
RATíNHO LTDÀ. BENS A SEREM LEILOADOS:,
1) NO'(é (9) plalies de patins; em div,erso�, tama
nhos e COfies, novos, aval�ados em Cr$ 63.000,00.
Nos autos não consta qualquer ônus ou reCUrso

peiOdenti�. Dado Ie' passado nes�a'cid8ldie die' Jara�
guá do Sul aos 20 di/as dio mês de jl:l'lhcw 'do ano',
de mil noveoentos e oitenta Ie um. ,Eu, ADOLPHO
MAHPUb, Escrivão,' o subsol1evi.

.

HAMILTON PLiNIO ALVES
.Julz de,.Plreito

,

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUA DO SUL.:

EDITAL DE L.EILAO
O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES,

'

JOIZ DE�DIREITO DA COMARCA DE JA
RAGUA DO SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FO'RMA DA LEI, ETC.

,FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o ser
guin�e': --:-- VlelAdia em 10 leilão: ma 16/09/�1, às
,10,00 horas. Venda em 20 leilão: olá 06/10/81, às
10,00 horas, por quem mais der 191 maior lance ofe'
recer'. LOCAL: Edifrcio do Fórum d:elsta Comarca.
EXECUÇÃO N.o 7.146; Exe'quente RUDOLFO
KREIS. Executado. ESTOFADOS MARQUARDT e'

MARCIO MARQUARDT. BEM À SER LEILOADO:

1) Uma lixadeira ho-rizontàl, die! miadell'ia, para mar-
'

,

cenar'i9J, lequi'pada com motor elétri,co' de ma.rca

WEG, usada, aVialiada ,em Cr$ 35.000,00. Nos
autos não constá qualqu/elr ônus ou recurso pen
�'en'te. Dado e passadio nesta cidade c;le Janaguá>
idO Sul,ßbs 20 dias do mês dle julho do ano' die míiJ.
novecentos e oitenta e um. Eu, Ad,o.lpho Mahfud,
ESiC,rivão, o subs·crevl.

HAMILTON PLlN'IO ALVES - Juiz de DIreito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL
EDITAl DE LEILAO

O DOÚTOR HAMILTON PLINIO ALVES,
-

JUIZ DE DIREIToO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL, ESTADO DE SANTA

,

CAíÁRINA, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAz�sAêER�(errd'esumo, )art. 687 do CPC) O se

guinte:� Venda-em 1,0 leilão: Dia 14-09-81, às 10,00
horaS!; Venda"e:m'20 l'eJJão,: D'la 29-09�81, ãs 10,00'
itoras, por quem .nl'ais der e maio,r l,anclEli oférecér:
LOCAL: EdHíció do ,forum desta Comarca. iXE
CUçÃO N. 8.004 ExeqUle;nte MARIO MOi_L�ER.
Executado. ADEMAR PAULO MEYER. BENS' A
SEREM LElhOADÕ.S: 1) Um fogãol à gás, m�rCI8i ,

Geral, mpdelo Vedete, de 04 .bocas, çom a res

pectiva Instà.t-a.çã.o de,

um.
a válvula 191 dois

b,Ujões, 1avaliado em Cr$ 5.000,00. 2) Uma bicicleta; mar�

. ca Mon�irk,' modelo de senhora, de cor azul, ava-: _

.

liada em, ci$ 4�000,OÕ. 3) Uma mesa e quatro ca

deiras revestidas em fórmica de cor verde, avaJia-, . '

da em Cr$ 3.000,00. 4) Um Ctó'rmitório de casall,
compesto de uma camla de casal, um guarda roU'

Pa de três portas 19 uma penteadeira, tudo, eJl'1i ma
ö'&ira ienvernlzada; avaliada em Cr$ 11.00.0,.00. '5}
500 telhas do ti'po francesas, novas, avaliadas em

Cr$ 6.000,00. Nos autos não consta qual.quer ônus
bu recursos pendente. Lado 19 p'assad;Q n'ests: ci-.,
<fe de J,araguá do Sul; aos go dias do mês de, ju
lho do ano de mil :noveoentos e oitenta e, um. Eu.
'AOOLPHO MAHFUD,' E�crlvão" <>. subscrevi.

.

HAMILTON PLlNIO-ÄLVÊS
'juiz ..de Direita,

,�

----.�-----...;�.....-......,' 'FS�:
..

'í_prlsentanfes -'locai.. es&éiaIP
)aragaá Ltd·� .. {:'

'. :
'

> dia 12 em,
. Riö do' Sul

,�.

'.

'�'.t:
Culras para todas as finalidades. F���,'

uma visita. Estamoe em condiç6es ele, atencf"to, .:'
eficlenllemenle. �.

"

�'. ., .

Rua Felipe Scfimldt, 279 - Fone 72-0448 -

Jara.9uá do Stil-SC.
,

'

,
,

Belina II L - azul metálico '981

Corcel II - branco ..... .- .. . .. . • . . . . . . . . . .. 1980

Coroei II L - bege metálico :......... 1979

Corcel II L - branco '. 1979

Brasflia - branca .....• � .............•. ,. 197$
Chevette - azul .. : .••..•.••. :':" 1979

" Ford F-OOO 4000 - bege ' 1979

I..
-

ESTADO DE SANTA CATARINA
CAMARA DE VEREADORES DE
JARAGUA DO SUL

DECRETO LEGISLATIVO N.o 01/81

, JOSS ALBE;RTO KLlT�KE, Presid'en�e' da
Câ1mara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Es,taidh
de 'Santa Oa.t�rini8!, no uso e exerclo'o. de suas

atribuições, faz saber 'que a Câmara aprovou e' eu

prom!.lIgo o seguinte

I DECRETO LEGISLATIVO
,

ARTIGO ONICO - Fica laprovado" o 'palie'-
.

cer re:lativo- la;os Balancetes die janeiro a dezembro
e Bafanço (3ie'ral de 1-979 da Pre�e<itura Municipal
die Jal'181Quá do Sul, nos termos do pareCi9'r -exara
do pelo Tribunal ,de Cóntas do Estado de Santa
Catarina, lern virtude de votação hav�dla !em sessão
do dia 10 de agosto de 1981, com o seguinte ,l1e
sul�ado: dez (10) voto��. �avor" dRis (2). �ot<?s Je�_
branco e um (1) voto c'Ontl'1a. .

,-

Sala das� Ses:sae� da Câmara' dle Vereado-'
nes de Jaraguá do .sul, aos 10 dlias do mês de
agosto d:e 1981.

JO. ALBERTO KLiTZKE
PRI:�IDENTE

JUIZO DE DIR,EITO DA COMARCÃ

DE JARAGUA DO SUL'

, ED.lTAL DE LEILAO

O DOUTOR HAMILTON PLiNIO ALVES,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JA
RAGUA DO SUL, ESTÁDO DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

'FAZ SABER (em fi6surno, art. 687 do CPC) o s.e

guin1lé: Venda em '1° lieHão': Dia 10/.09/81, às 10,00
horas. Venda em'20 Ile<iJão: Dia 25/09/81, às 10,00
horas, -po,t quem 'l11/ais der e maior lianQé ufere-- ,

aer. LQCAL: 'Editrcio do ForlJm dle'sta Comaroa.
'

'EXECUÇÃO N.b 7.984.' Exequente ADOLFO DAL
RI. Executado ADiMAR KLABUNDE. BENS À S.E-
REM LEILOADOS:,1) Dois metros cúbioos de ma:
deira serrada 19m d!Vlersas bitoilas e de _diversas

, qualidades, lavaliiado' em Cr$ 26.000,00. Nos au

tos, não, ,consta qualqUie'r ônus ou recurso 'pe.nden·
,

te: Dadb '19' passadIO nesta cld8ldi61 de Jaraguá do

Sul, aos vin'te e sete d,.as do mês de julho ido
ano de mil npveoentos Ie' o'i�en�a e um.' Eu, ADOL
PHO MAHFUD, Escrivãq, o subscrevi-.

HAMILTO'N PUNIO ALVE;S
Juiz dê Direito

Foi 'l'ieall�ado sâbad!o à
tarde na ��e .da ,Liga
Itajats'nse de-' ,Futebol dê
Salão, Ei reunião do Con
selho Arbltl'18lJ óas catego:..
rias adulto ejuvenil� opor
runl� em' q� foram
_definidas as 'ínhae . qa
ação qUe nortearão o

Campeonato Estadual de
Futebol, ,de Salão, ' dest.a
temporada. As lequlpes
de Jal1aguá' do Sul caí
ram l1IaI chaVe juntamen
te com as representantes
�a Rto do Sul e estréi'am
no dIa 12 de setembro, à

noite, nia Capital tia' Alto ,quistar o tftulo
,

eStadual
Valie. Jog�rão no dia :12 três anos consecutívoe ou

os campeões. centra os cinco al1!erna'd'os�
,

vice de cada ca!jeQoria e, E o esporte da bollaJ pe
no domingo, dta .13, cam- sadia' jaraguaense esteY.e

peões x campeões 'e vi- rep��sentado- sá�B:dO, pe
oe x vlcEt. '.

. '

I,a AABB, em' Sao Bento
Dias 19 ISi 20, as- mes- do Sul, no TOl1leio' do

mas equlpes 'vol$a:m á 'se �gasa,lho, da Liga São

defrontar, em jaragi:rA do bentens:e�' FutebOJ de
Sul, no Ginásio de Espor- Salão, juntamente com

tes Artur Mlmer. No ,Air- as seieçq9s die! S. Beríto;
bitral, ficou defilJlda �ela ltajaf e Blumenali. Jara
FCFS, Ei Instituição do guá teve �xcellen_' re

Troféu Transitório '�'eri� sultados: goleou Blume
Silva Gientil 19' Simão Cà� nau por 7 a 1 e empatou
rlone", à' equipe qUe COIl-

.
com S. �ento ISI 2 gOIs.

Futebol d,e campo 'D,OS,:�Jogos Abertos

Em reunião �ealiZlatd:a
no l:íltlmo final de sema

na, em Blumenau, o con-.
sje'lho de Representantes
dos JQgos 'Abertos de
Santa, Catarina decidiu
,inoluir, definitivam!ente, aí
mOdalidade die futebol de
campo nos jogos' em 82.
A soflcttação die estudo
para inclusão da moda
lidladle foi feita pelo ,s,e
crstárlo Júlio César, em

reunião do óönselho ,rea

.Iizada há cerca de
-

qua
,tro meses,

'

t?m' Florianó-
'polis.

-
" ,

Na ' reunião, reálizada

I· Atletismo e. :na� 'Outra vit6ria:4o nosso ciclismo ....
, tação, yão aos Fato que vem se régis- Srlv10 Robérto Ewald

Classificatórws tl1ando com freqü�ncia, a confirmou o seu '�avoritis

" :-';%� r .

c�a P!O�<8I, a eqUipe W!eg mo, obtendo Ei primeira'
Os Jogos'. Classificató� de clchs'!l0', oategori� colocação, seguido de

, ,

rTós-
�

l8löS JogdS AtJertos" "novatos, fOI nOV$l'n�nte a' Nf,lsoA
'-

Macedo 'fBese),
de Santa

'

Catarin�, qu� gra��e destaqu� da com- Frank lha (IEElCaloi) e

reste ano se realizarão em' pjeif:lçao promovida' pela Ro�rto ,César NicoluiZi,

Lages, no mês' djàt outu- Fedle��ão C � t�rinense também da equrpe Weg.

bro, "recomeçaram no inf",- de Ciclismo no ultimo do- E d8 acordo com o ca-

ciO do mês,. com as dls- mll'lgo� em Pomerode! na lendário da FCC, neste dO-

putas de basquetebol, modalidade de- C?rono��- ,

mingo, nová proVlaJ, _
'de

handebol masculino e fe- tro contra RelógIo. Indlvt-, estl1Bida/montanha; 1 O_O

minlno
'

fu1lebol 'd sa:Jao dual, dl'sputada naAes�ra- quilôm�rós entre Join-

-xadrez: bocha"
e

vOlibol:, da (j�, acesso, q�e sai 6a viJle, São Bento, Rio Ne-

tênis de mesa e bolão. '

BR-470 em dlreçao àque- grinho, promoção da pró-
E;ntre os dias 3'e 6 de se- �ei vizinho municrpio. prla, Federação.

,

tem!;>ro, ,sj91rá realizada em

F.lo'rian,ópolis, <81 tomlada
de rnd�Qe para laS modali-
dades de atl'etismo e na

tação, onde' Ja,;aguá do
Sul estará rtepjresentadlaJ.
.0 Xiadlrez ie' a-bocha,

modalidades inscritas, em
- ,tem!po hábil na COO, não

Ipa�iciparam Idos Classi-
,ficatórios, reali�ados _lern.
!Campos Novos e Criciú
ma, ficando cons�lJen
temente -afastados idos
JASC 'em LJages Ie dO!$ jo
gos do I?róximo ano, ha-

, ja vista que ser�o pjena
lizadias por não marcarem

presença nos Cla�s.jficJt·'
�ÓTIOS. Jal1aguá t�m já
cliassificado para 0,$ Jasc;

, ,as modalidades de htan-: r
QIe'bO", ' feminino, bolão

masculino e fàm,inino,
ginástica olfmplca 'ina$�
cu"",a e feminina' ie sal-

tos ornamentai� feminino:

... '

CARRO,NOVO

PREÇO, 'V·ELHO
Ch�vrolet pelo,preço de

, antes do aumento

Emmendörfer Com� de. Yeíc.ulos
�Av. Mal. Deodoro (em frente à Igreja Matr-iz) .•
Fones: 72-006Q -�72-0655 - 72-0 96EL, ,.

.
.

,Balanceamento de rodas para todas
,. as marC8$ de 'carro.,

[Ida

cursos -Ilesta, modalida
de, em detrlmento d.e ou

tras.

em Blumenau, que eon

tou com a partici!p8lÇão�de
oito dos de,z conselnel
ros, a decisão de Incluir '

o futebol, foi aprovada,
mas COm uma série de l1endo em ViSta! isso,
condições. A miSlioria dos nos critérios que' $t3irão
CI o n !S!elheiros en:tenpeu tnctuídos no r.egulamento
que'os Jogos Abertos de- técnico para Idiefinlr a

vem contar com o maior modalidade futebol de
número possfvel die mo- salão, d�verã()' conSiflaJr,
idaUdadles cHmpiQas.· E de acordo com o que fi
sendo o futebol uma de- cou acertado O!� reunião,
las, é justo que esta seja que uma CME só pode
inclurdia nos, JA'SC'. sa-

-

'rã participar do futebo,1

li:entou, porém, que mui", de cam1po, '$e Inscrever,
tos" muntcfJ9'IOs, poderão' também, mais � uma mo

aplicar todQs' os ss'us re� dalidade' oHm'picl8l. -

Penúltima rodada do
Campeonato Juvenil

Acaraí x ,Arweg e Bae

pendi x Juv.entus fazem
na 1íair�e deste sábado"

respectivamente às 14 e

16 hOl1as, no Estádio Max ,

Wilhe'lm, a complemen:tlS/"
ção die' uma nova rodada
do CampJl3iOnato Reg'ional
JUVlenil da Ug� Jaragua
ense de Futebol. t:.a: pe
núltima rodada do l1etur

no, com Juv.entus e 818,1'6-
to na, liderança.

, No último final·;die-se'-

mana, um jogo .somente
aconte'C/eu, domingo à

tar�e, quando o' B�pen
di goleou ao Acarar, 4 a

1, na prel,iminar de· Bae

'pendi OXO Tigl1e', amistoso
l'ieaJizado dQmingo à tar

ide, no Max Wilhelm. A

,plSIrtida ielntre Seleto x

Arweg, ,foi trans,�e'rida SI
NE - DIE" provaVielm.ente
p�l1a o final do returno,
ß!9igundo O Pl1esdente Má
rio Rassw.eiler, da LJF.

Ótica dó
�

Trabalhador'
, VALE :..._ crs 79'Õ,oõ- '_, "O,

,

/

A apresentação .deste. vale ,lhe' dá o' d'ireito
.

, Ido desconto acima ná compra -de óculos.
'

Promoção válida até, 15-�8It-8,1" f"
'.

(Aceita-se 'so,rneTltie 1 vale ,p<>r-çoPlPl1aj,aci"
I'll[Bi de .Cr$ 5 'mil)' '_,'

'

.

'

• RUA RI;:INOLDO RAU, 568 ._ .�A.RAGUA DO

SUL-SC.
'

ORGANIZAÇÃO- CONTÁBIL'
-

A C'OMERCIAL S/-C�
-

[IDA�
...

'. Í!uglnlé)Vlctor Schmockel
Economista te Contador' -CRC':-8C 1605

Anl6nio José Gonçalves
,

, Técnico �m CQntabllld�dl8I� ,CRC-SC 7.786
Yvonne A. S. Gonçalves

. Técnica em Centabilidade - CRC-SC 7.638

Serviços contábeis em. Qle!raf e.serviços a�rees

I
_

.

VARIG
-'

Av. Mal. Deodoro da Fonseca:h30 - Teleftmlel.72-0Ó�t�
, Desde 1944 a serviço �do prOgresso$ Jaragué dq SYr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CAmara também contrária ac-
. 'pacote previdenciário'

.

� Câmara de Vene'ado- O EXle'cutivo,' na men-
rGiS de Jaraguá do Sul rea- lagem à Câmara Óle Ve-
lizou a sua mais movlmen- readores, para aprovação'
tada sessão desse segun- do p.rojeto que reconhece
do. semeetre, Recebeu o dtvldas dó exerctoío ante
balancete 'd� muntcípah- ríor, no valor de Cr$ .....
Çlade relátivo ao mês de . 4.122.693,03, explica .que
maio e o projeto-de-le', 'do na concorrência pública
çxecLitivo, que reconhece qUe objlativou coletas pre
çif�ida

.

do exercrcte ante- ços para :,at pavimentação
rior, die Cr$ 4.122.693,03, de_ diverses ruas do osn

correspondénte a servi- tro urbano die Jaraguá do
ços extra-contratuais. 'exe- . Sul estava tncluída a rua

cutados no período de 02 Cei. Procópio Gomes . de
de setembro a 01 de de- Olivie:ira, no trecho com

zembro na rua CeI. Pro- preendtdo entre o final do
çöpto Gomas de Olive:ra, calçamento até o. entron

pela Empneneir,a cesbe. camento com as ruas 25

Aprovou, . em segunda deJulho e José Theodoro
discussão, projeto de su- Ribeiro, vencida

.

pela Oss
piemenração de dotações',' be S.A. --' Engenharia e

valor de Cr$ 43 milhões, Empreendlimento. Ocorre
bem cerno, de autoria do ,..... diz _ que na citada
lider do governo Enno concorrência não estava
Janssen,

.

ófrcio ao vioe- inserido os rtens EscaVa..
p�e�e!ito Sigolf Schünke, ção e Transporte do Ma

peia excelente administra- terial, que tornou-Se ne

ção à frente da Prefeitu- c.essário para 'Si implanta
ra nos 120-dias ,e! pe�a dis- ção do aterro da Ponte

tinção feita ao Legislativo. T,avares Sobrinho, tendlO
.E entendeu por aprovar, em vista a urgência. de'
também, moção ao Presi- d·ar condições óe tráfego
dente da Repúbliöa: e âos aos usuários, antes mss

Ministros do Planejamenio mo das pl1evisQes; Saibro
e da Previdência Social COßlP,8.Ct8do para acabe
formulando a sua manifes: mento da pista de rolamen·
tação de desagrado e re- tos _ obrigatório para o

pulsa
.

à propalada IrH- ensaibramento do referido
ci'ativa 010 govemo em re- laterro e, Remoção. de so

passar aos trabalhadores 108 moles _ que foram
e empresários, o aumamo necessários e· não esta-.
de 25% 'na- contribUição vam inclurdos nOs custos
�às partes, bem como a p,or serem imprevislveis.
redução dos valores dos Adlan'e, sallentSi a men

benefralos em 10% e a sagem qUe todos os ser

exigên<?ia de 60 anos pa- viços foram execútados
ra a aposentadoria, me- pela Oesbe, os quais no

didías, estas consideradas futuro não mais serão ne

sem a mInima considera- cessárias no altO da pavi�
ção para com as classes mentação,_porém, o paga,
empresariais e trabalha- mento não ocorréu na

doras que já aroam com época em vista da I",�is
o ônus dOs impostos 'além tência de dlOtação orça-

_
do limite suportável, sem mentjria.· e lei municipal·
maiores �eestudos de to- autorizativa para tal fina
da estrutura organiz;acio- lidade, dai a razão porqU'�'
nal montada, bE'rn como f;l drvida não pode ser em

do apar.e.lho- administr,ati� 'penhada, tampouco. liqui-
vo dos diversos órgãos do . dada,

.
.

SINPAS. .-

o presidente 'da Câma
ra, José Alberto Klitzke

..
.'

r.egozIJou-se, em nome do
Podler Legislativo, pela
passagem dos 15 anos de

.

fundação, hOje, 22, do
.Corpo de' Bombs'iros Vo
luntários de Jaraguá do
Sul, enquanto o I r da
oposição pediu que tam
bém' em Jaraguá, a exem
plo de JOirwi!l;e" não seja
cobrada a Taxa de ilumi-
nação Pública ("TlP) àque
les moradores cujas ruas
não

. sejam beneficiadas
pelo sistema.

Agorà há dofação, ori:
ginSlda pela obtenção de
r6cursos e supllementa:�
ções. �

.

EXPLICANDO O
"CHEQUE'"

'-

E ao final, esclareoe o

Executivo que a . suposta ..
Irregularidade lencontrada '

pelo Tribunal de Conta,s
do EstadlO, quando ,alega
ram a existência de um

cheque de Cr$ 4 milhÕiss
nos cofres da Prefeitura

. Municipal,
.

,emitido pelo
pretelito Victor BaUls." não
foi uma apropri'ação in�
débita, mas sim, um ,adi
antamento feito àquela'
empresa, visto que o pra
zo de vencim9nto já havi.a
se esgofadlO.

!JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUA DO SUL

. eART6RIO DOS FEITOS DA FAZENDA

EDITAL DE LEILAO

,

Venda em 1° leilão: Ola 28 de setembro p.V.,

�s 10,00 horas. Ve;nda em 20 leilão: Ola 13 de OU-
·

ubro p,:v., às 10,00 horas, por quem mais der.
Exi8cuçao Fiscal n. 6.547/81. Exequente: Fazen�

.

da Estadual: Executada: SERRARIA JARAGUÁ·
LTDA. Bens �a serem leiloados: 1°) _ Um éami
nhão, �rca FORD, modêl.o F-600, ano de fabri-

· Caçã<>: 1916, cör azul, Ie· braflco, placa BS-091·4
chaSSIS nO LA7CSB1003, certifioado de prOpried'8�
_�e n. 2R-0533607, tipo plataforma, utilizado' para
ranspone de torras d:e ':'ladeira, avaHado em Cr$ .

380,000,00 .. Local: Edlf(clo do Forum da Comarca
de Jaraguá do Sul. Nos a.U'f;os não GOnsta qual
qu�r ônus ou recurso de julgamento. Fica ainda
Intlnlado por esse edital o Sr. Raulu Bl6hling' re-

presentante legal· da E!�ecullada .supra menci�na
�a: �aso sua, in.timação nãO seja poss-rvsi ·pelo"Sr.
0flcl�1 de Justiça. DadlO'e passado nesta cidade
e� Çomarca de Jaraguá do Sul, aos 10 dias·

.

'do
· m..ê� de agosto

..

d,e 1·.981. Eu, Brune:> Winter, Escri-
....... yao, o Subscrevo. .

..
' .... •

.

. HAMIL�oS�PUNí() ALVES
. ,'Juiz die: Direito .

'Wagner' na<dit.étoria,�da
Federação dos. Lojistas

/

de Florianópolis. Logo Qe
pOls os die Joim.alle., lta

lar,·: Blumenau e inúmeros
putros, desde São MigU'�1
do Oes� IS Itaplranga, no

extremo oeste, até Araran

guá e Jacinto Machado,
no ext!1emo sul do territó
rio catarinense.

Em. assembléia reauza
da. sexta-feira, 14, na Car-

· pltál do Estado, a Federa- .

ção dos Diretores Lojistas
·

de Santa' çata;rina, le:legeu
• neva diretoria para o

biênio 81/83, tendo como

presidente Samuel Schu
bert, do CDL de Joinvine,
ylce-pre_sidente para, _I n�e
resses .Lojlstas, uao'Wag
roer (CDL de Jaraguá do

81-'1), vioe�presideflte de
Desenv_olvimento Lojista,
toth�r Dieter· Mass (CDL
de Rio do' Sul), e vice

preslden�
'.
'Para assuntos

do spe, G'elraldo Peters

(CDL d.e Joaçaba). Fo
ram eleitos também os de

legados distritais . das 11
regiÕles IdIO Estado. Atual
mente Bi Fiederação dos
Dinetores Lojistas de' San
ta CatarlnQi congrega 55
clubes espalhados por vá
rias re'Qiões.
O primeiro CDL fundado .

lem,8,anta Catariria foi o

A Federação de Santa
Catarina está filiada . a

. C o n federação Nacional
des plretores Lojistas, com
sede no Rio :die Janeiro e

ocupa ö segundo lugar em
número de clubes asso

ciados. A sua fiA!alidade é

promover o companheiris
mo entfie os lojistas ,e, a.

partir d�sso se- conseguir
um bom relacionamento
com a comunidade, as

autoridades e demais en

tlàades de classe, faziendo
com qUie tudo iSSO reflita
numSi boa imagem das ati
vidades do comércio lo

jista.

Bolsas -de ·estudos a alunos
carentes

Em solenidade realizada na Secretaria da Edu ....

cação, foram entl'1egues ch'eques para pagamento de

bolsas die estudo a alunos oarentes die recursos fiAan
oeiros, matriculados na rede particular de ,ensino.

O Secretário da Educação, Anfleiro Nercolini, lern ..

brou que .0 Plano prevê o apielrfelilçoamle'l'lto des' Pro

gramas de' Assistência ao Escolar, notadamente no

que diz J1eiSIpelto à conc.essão de bolsas de I6StUcJ..O, ao
atendimento médico-odontológico e à merenda escolar.

_ Hoje,' a Secretal1ra cumpriu mais uma etapa
des�e Plano. lentneg,ando recursos da ord,em de Cr$ ...
4.461.403,00, como primeira parcel� de Bolsas de Es
tudo a alunos die 1° e 20 graus, matriculados em esco

las da redei particular .. Estes recursos Ipagam: 7Et9 bol
sas de estudo, beneficiando diretamente 18 colégioS".

.
Anteriormente, a Se:cretaria da Educação' já ha

via liberado Cr$ 44.220.233,00 relativos ao pagamen
to die 6.729 bolsas cite estudo, para alunos matricula
dos em 73 colégios da rediel particular die ensino.

O programa' de atend:imento a alunos carentes
(te 'recursos financeiros através da concessão de bol
saS de estUdo, abrange 87 ;estàl:jelecimentos de ensi:"
no, no 20 grau, localizados em 46 municípios, d'sntre os

'quais, também, Jaraguá do Sul. A nível de 1'0 grau es
. tão sendo atendidos somente os 'Comprovad:ament� elX'

cede:ntee da rede pública.
.

-

.

'. E� 1981, serão 'concedidas laproximadlamente 10
mil bolsas de estudo, com á aplicação de recursos da
ord:em de Cr$ 179.250.000,00 o'riundos do orçamento do
próprio Estado. . '. po

.

Realizado o Festival de Arremes
SOS e Lançamentos

A Divisão die Edücação
F1sica e Desportos da 19.a
UCRE, realizou ,sábado
15, no lestádio olímpica d�
Clube Atlético 6'aependi, a
segunda le:tapa de atletis
mo, denominadlO Festival
de Arreme'ssos ,& Lança
mentos, com a participa-

< ção de nove E!stab:16ci
mentos, sendo Colégios
São Lufs e Abdon Batista
Holando Marcelino Gon�
çalves, Elza Granzotto
Ferraz ,e Giarçlini Luiz
Lenzi, de Jar-aguá do Sul;
Almirante Tamanda'ré Pre-

. ,

feito Lauro Zimmermann e

São José, de GiJal'iamirim
-

.

além do Colégio General
Rondon, die Massarandu-

· ba.
'

A classificação' dessa
se'Qundla etapa _ Festival
de Arremessos � LJança
mentos, no masculino, . é
a seguinte: Holando Gon
çalves _ 62 pontos, Pre
feito Lauro Zimmermann

_,. 52 pontos, Almiranta'
Tamandaré _. 47, São
Lurs _ 42, Abdon Batista
._ 20, General Rondon -
19, São José,..... 11 e EI
za Granzotto Ferraz _ 3

pontos. No feminino: Al
mirante Tam,andaré._ 61
pontos, São Lurs _ 42,
Holando Gonçalves - 33,
Pre�eito Lauro Zimm,r
mann _ 27, Genleral Ron
don - 18, Giardiini Luiz
[enzi - 5, Elza G. Fer
raz _ 4 e São José _. 3.
Para setembr%utubro

iestá 'prevista a programa
ção do Cam�onato de
Futebol De'nte de Leite e
Si realização' da teroe'lra
etapa - Festival de Cor-
rides.

'

Na contagem parcial de
.

pontos, nas duas etapas,
lidera nos dois naipes, a

Escola Básica Almirante
Tamandlaré, de Gll'àrami-
rim.

•

AUREA MOLlER GRUBBA
T�belli Déslgnada e Oficiai do RegIstro de

. . Protestos.

_ EDITAL-
,

Pelo presente edital de citação, pedimos aos·'
senhores abaix�. Telacionados que' compareçam
em nosso cartórro para tnatarem (fie assuntos de
seus Interesses: LAURO MICHELS - Av. Mal.
Deodoro da Fonseca, 86 _ NESTA _ VALDIR
TR ISOTTI _ Rua, Walter Marquardt s/no _

NESTA. (�CILON GONÇALVES,..... Av: Mai.' 0.9'0-
doro da Fonseca, 183 _ NESTA _..:. IND. DE·MO
VEIS WEBER LTOA""":' Rua: AAtonio Zimmermann
63·- NESTA. �

. .,

· O 'Departamento die- ter lexperlmental e que, se
Obras da Prefeitul'ia Mu- for aprovado, outros três
nlclpal de Guaramirim, serão implantados, em 10-
iniciou a 'pavimentação de . cais 'estratégicos do mu
uma nova rua, no municC·· níclplo, para um p.erfeito
pio. Tr�ta-se da R!,tEll .A·I- atendimento à população.
fredo Zimmermann, com Os tr.abalhos de instalação
!extensão die 3.500 metros já foram iniciados.

. quadrados, que tem um

custo total de Cr$ 4,5 mt- INeM
_ Ihões, obra qUe está in-

. O INCRA,.....
.

Departa-
clurda ne Piano de Go- mente de Guaramirim, es

verno do Prefeito Salim tá tnformando aos contn

José De-quech, devendo bUfntes do tmpostó tenito

novas vias .públloas mun- rial rural, que OSI avisos

cipais receberem igual ide débito, referentes. a
.

tratamento. primeira emissão estão à

O Departamento, tarn- cI�Sposição oe todos ém' Malo's 350 58'1.-.
bém, está realízando a

. sua sede, anexa a Prefel-

implantação de paSSl.8·ios. turá. A Iprimelra emissãó 1111. serão C_DS
A primeira rua a receber refere-se ·iSi todos os �ro� d SC
:a melhoria é a Paulo Wag- pri:etários rurais que

.

sal- i 85 1111

ner, sendo que outras tarn,.. daram seus débitos dtmtro 0 GOVierno do
.

Es

bém serão atingidas, de do prazo normal. enviOU a eXiame da Asse

acordo .com o cronogra-
O restante, será obj'a,to sembléia Legislativa

ma :elabol1ad·o. da segunda' emissão, a um proj;et�de-Ilell SO

ser I,ançadla rio mês de S6- tando Elutrização para
tembro.

. -

trair financiamento c

Caixa Econômioa' Fede
'no valor de 904.213 O

g'ações Reajustáveis
l1esouro _Nacional-OR'I'
corfiespondendlO,
mês, a Cr$ .

1.002.112.141,51.
Esses I1ecurss, segundo
projeto,' destinam-se'
construção die 350 sal

e aullai pára escolas de

sino de 1.° e 2.° graus
rede pl!ibllica estadual.

O valor ,a, ser inancia
die acordo com a

gern é pro'Vlenien�� ·de r

cursos do Funde;> d:e Apoi
!BtO Desenvolvimento
aial (FAS); Ie possibili�
a' construção -die 24 I

metros quadrados-dá
las de aul,a" além domool
Ilário ,e equipamentos.
Para' g·ar:antia do fi

ciams:nto, o projeto a

riza o Poder EXlelcutivo
uiliZlô,r quaisquer ingre
,_�:;

.

rec6'ita orçamentár
,6.stadlú:al, :inclusive, qu
tas'-partss d'sl fundos f

rais, assim como .ações
do' patrimônio mobiliári()
do Estado.

.

Co'nsiderando o laissun'

to com urgente, o Goyer·
nadlOr solicita que .a apre·
ciação da ma!ténia se: faça
no prazo máximo de 3Q

dias o qus" se não oco�

rer, será considel1ada ao:

provada, pór decurso de

prazo.

GuaramiritD àcelera . Pavi�
meniação e implanta

biodigesior. .'

BIODIGESTOR
o Chefe dlO Executivo

de Guaramirim informou ESPORTIVA
qUe dentro die a:proxima- A Prefe'itura Municipa,1
damente trinta dias, esta- contratou o Professor Sfl
rá func·ionando o primei- 'vio Acácio Borges, para
ro biodigeslor no municl- ministrar aulas. de judô, às
pio, na propriediade de segundas e quintas-te i ras,
Lauro Murara, que, tem nas dependêncl8$ do Sa,.
uma granja de aves ra Ião Paroqui,al da Igreja
;entrada da locatldade <le Matriz Senhor Bom Jesus.
Jacu-Açu. Salim afirmou .Cincoenta alunos die vá-

· que esse primeiro apa- rias idiades já J8ßtao inscri
relho funcicmará em car'- tos.

Schro.eder realiza sua
.

Semana
da Saúde

10 �unlcrplo de Schroeder realiza de 23 a 29 de
agosto, ,a sua 1 .08 Semana da Saúde, trabalho leste que

co�.ta com ª :participação da Comissão Mun,ic.ipal de
Saude, Pnefeltura MuniCipal e Acaresc. A abertura 'dar
-se-á iamanhã, domingo, com missa às 8h30minutos na

Ig.reja Oatóli:ca de São Vendelino e, às 9' horas, �om
culto na Igreja E'(l\ngélica Luterana da Paz. No dia 25,
às 10 horas, 'reuriião com professones dias Escolas Iso
ladas no Colégio Estadual Miguef Couto, com palestra
sobfie parasitoses Intestinais pelo Dr. José Uns Filho
e orientaÇÕles aos prQo�essores sobre o encaminhamen
to d,?s lesco�ares' ao Posto de Saúde- para o exame de
feZies.

,.

'

.oe 25 á 27, nas escolas, palestra sobre vermino
se co� orientações sobre a col,eta de material para o

· exame de feZies e vaoinação da .BCG';-. Dia 28, das 1h30
às 17 horas, leDCame cte fezes no Posto de Saúde à car

go do Laboratório Fllêming. E no di:a 29, das,14 às 17

horas, encerramento com atividades desportivas na

quadf'a polivalente Lürz Delfino, com partida de futebol
dei ,salão' Is·ntre 'a. Comissão Municipal de Saúde x Blan
co Itaú e equrpes convidadas.

NOVENA PODEROSA AO MENINO
JESUS DE PRAGA

Ohl Jesus que dissestes: peça e recsberás;
procure e acharás; bata: e a porta se abrirá. Por
!in�ermédio de Maria VoSsa Sagrada Mãe, .eu, hu

mi.lden(61nte, vos rogo que minha prece seja aten
dida. (menciona-se (> 'pedido). Ohl Jesus qU'� dis-

_

sestes: tudo que pedi'res 1800 Pai ,em meu nomis' Ele

at�nderá. Por .intermédio de Maria VOSSiat Sagrada.
M�e" eu humildemente rogo ao vosso Nome; que
mrnha oração seja a�endi'da. (menciona-se ()' pedi
dO)�Ohl Jesus q.ue dissestes: o Céu Ie ;á rterra pas
sarao, mias a r:nrnha palavra não passará. Por in

ilerm�io de Maria Vossa Sag l'iOOa
.

Mãe, eu corrijo
q�e minha oração seja ou�ida. -(menciona-se o p�..

dldo). Rezar três Aves-Marras e uma Sa'Vie Rainha.
,Em casos urgentes, e-ssa novena delVerá ser feita
em nove horas e mandada publioar, por se ter 1811-

Icançado uma graça. �

.

0.1.)

.

JlaO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUA DO SUL

eAR1;'�RIO DOS FEITOS DA' FAZENQA
EDITAL DE lEILAO

-

.

.

.

Venda lem 1° leilão: Dia 25 de-setembro p.v.,
às 14,30 horas. Venda em 20 leilão: Dia 12 $ ou
tubro p.v., às 14,30 horas, por quem mais der.
Execução Fiscal n. 6.540/81.. Exequente; Fa
zenda Estadual. Executado: WALDEMIRO DREWS.
Bens a serem leiloados: 1°) ,.;_ Quatro (04) metros
cúbicos-d.e madeira �errada, em divelrsas ",,!adidas,
em madeira de qualidade, lavaliada em Cr$ .....
54.000,00. Local. Edifrcio do Fórum .da Comàrca
de Ja!aguá do Sul. 'Nos autos não consta qual
quer ..Dnus ou rs'curso pendeme de julgamento. Fi
oa aind'a intimado por este edjtal das data' acima,
o�exec�tad:O W�ldemiro Drews, caso suà Intimação
,nao .BeJa p.ossl��1 pelo senhor Oficial de Justiça.
Dado e passado nesta cidade' e Comarca de Jara
guá do. Sut, aos 10' dias do mês'-de· agôstô' lêlre:

. t. 981. Eu, Bruno Winter, EscrivãO, o subscr.srvi.
HAMILTON PUNIO ALVES

.

Juiz de pireito

Bi....
·

.aI
,

!abatla.4.
O ..pro.váVIeL . con

pall8l Si .próxiníà ee

do Clube de Repa
POlftlcoS de JOinville

.

verá ser o preif:elto V.
Bauer, de Járaguá- do
O prefêlto jaraguaense
Vie'rá ser Sabatinado
jornalistas e rad:l!arl ;'

brie sua atuação. fr,en·
executivo Municipal.
pe.rguntas deverão
em torno. do "escâ
que lenvolveu Victor é
e. Nélson. �edrlnl, p.
dente do Tribunal ..d$
tas do Estadó .•
A informação é do

'so confrade "Extra",
Jolnville.

.

Peslos do B B eil

Cotapá' e

Guaramidm
Mais vinte e dois pos

tos avançados de cré
dito rural do Banco do
Brasil serão abertos em
Santa OSltarina. O anún·
elo foi feito no infcio
desta �emana, em no'

rne. d9' Presidente do

BB, Oswaldo Roberto
ColI-"·, pelo DeputadO
Victor Fontana, que não
mediu esforços para: ar

pressar os processoS
junto ao Banc.o Central:
Os munlcrpios con

templados são: Witmár·
sun, Tijucas, Tímbé do

Sul, Arroio TriAta, Bom
Jardim' da Serra, Cam

po Erê, Caxambu do

Sul, Coronel Freitas,
Modelo, Morro da

.

Fu'

maça, Pouso RedondO,
GUARAMIRIM, Jagua"
runa, ,Major Giercino, "

GORUPAI, Rio GO Cam'

po, Rio Fortuna, Salete,
Rio do Oeste,; São BO

nifácio, São José
.

do

Carrito e Santo Amaro
da Imperatriz.
Na microrregião

.

do

Val,e do ltapo.cu, atu.al·
mente,' apenaS. Massa·
randuba possui um pos'
to aval1ça!do drei, crédi-
to rural do Banco dO

.BrasiL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




