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Pedrom e Ruon, Operários Padrão ,de J S e Guaramirim,J.tágtiá ,lebt'o 110• colégio eleitoral do ES,lädo
: 'seg�npo l'evàntam'Émto
�,f�tuado pelo Tribunal

RegiOnal,.Eleitoral, Jara
gt:lá do Sul: é Q ,déÓimo
prin(eirq colégio 'eltéitoral

do Estado, com �mi,'total
de 2� . .832 eleitones\ Joln-'
vi.lle' continua sendo o

maior colég,iQ' ,�'Ieitoral,
é0m' 11 � mil �409 e'llélitores,
em seguida vem. Florianó

polis com 100 mil 024 e

leitoJ:ies aptos a votar e ern

terceiro ,lugar, Lages .com

83 mil e 428 ellelitores. ' O

mun'icípiio com o menor

númeráde ele:itoresl é Pre,.

stdente Caste'Jo �raÍ1co,
cem apenas ,902. d Trrbu- ,

nal Regional Eleitorál com
sede em FlorianópoHs,
também informou que. 'o
Partildo Democrático So
cIal (805) é o p!ilrtido q,tle
tem o màio:r número de
d:iref@rios registrados no

. Estado (171), vindo em se

guida o Partido Popular
(PFI), com 78. O menor é
o Partido dos Trabalhado-

,

res (PT) com 45 diretó�ios
registrados. O Pi8lri,ido Tra- '

balhista Brasileiro (PTB)
da ex-deputada Ivete' Var
gas não tem nlenhum.
O diretor geral do TRE,

Ad'rl Brígido' Ida Silva, clal
cuia que' nas ,eleições de

t5i,-d',� Q,9ye'm'bfo se &2; i{je
v.e'rão iser mon\adlas AO

Estado cerca de 10 moil
urnas contra 7.500 no ple'i
to de 78. Atualmente ci E's!
tado p.ossui 1 .m:ilhâo ei

802 m:il letleitores iaptos a

votar e Brígida da Silva
estima Que até noyernbro
do pró):(imo ano o Estado
tenha 'em tornai id:e-2 mi
lhões Ie 200 mil eleitores.'
REGISTRO DOS
P�RTIDOS ,

Há 197 munioípios eml
Santa Catarinia: O PDS
tem diretórios' reg,istradoSl
em 171 deíes.-Vin1!e e um

P8i41idkls de reg,istros loram'
feitos e doi's não fi�eram;
o pedido ainda: O. Partido
Popular (PP) tem dil1�6-
rios regi,Sltnaidios e d!efieri
dos pelo-TRI: em 78 muni,
Cípios, Já, o PMDB tem di
retórios neigistrados ':iem 68

�unicíp,ios, porém, �s pie'"
dldo,SI d61 registro foram

Face a restrição ido mos essa providênciiaJ, a período de 14' de dezem-
, ( ,

'

m'e1rcado, as i rldústrias' de s:ituação pode'rá tO'fl':)ar-s'e' bro de 1981 a 10 die ja·
uma maneira g.e'rial, vem insustentável, a ponto de, heim de 1982.

so�rendlo
.

gueda· no sleu )abalar .)sua 'estrutura so- Caso Ipersi,stir o atual

voll1me die Vlelriidas, obri- cial le'conöm i'ca, com sé- estág'io d'a demanda die,

gando "a lançar m'ão de rios refle·xos '9' problemas � seus produto'Si, a Weg 'po
dispositivos, com ,vistas! a piara. :to�:ós", argumen- dará até mes'mo �e.duzir SI

diminuir a Iprod/ução':.Den- tarn. jornadla de trabalho, em

tre 'esses Idispositivos" a 'A Eletromotores" Wl8'g ?5�, c,om vigência em

dispensIai de funcionários S.A. está tomando uma jan�iro do próximo ,ano,

já ocorre em alguns se� série die; ,med:idas, acau1e- ié3JpÓS o, retorno das férias.

tores e, além disso, a oon- ladaras, poilS o- seu firme: Com isso 'a 'empl'1elSa pro·
O rendimento dos djepó- 86,77% confra 82% :eim c'essão de férias cOII6itivas propósito� -é não, des'pedir cl:lra preservar os empre

tos ern cadernetas die! pou-. setembro. No perío:cllo- ja· e redlução da Jornada.: de empregados, para 'evitar gós 'e resguardar as ' fa

�Aça no trimestre julho!!; nI8:iroifioutubro, a correção trabalho.
-

os pe'sados ·encargos dle;- mílias de stelllS colabora·

�s�emlbro será diel 20,28%' ni,oneil:ária aplicáve,I às .. :Em Jaraguá ,do Sul, ás natureza soc!ial que inci· dC?rels de uma si,tUlaçáo
S�9�ndo

.

portaria .Id/Ç)' Mi-, ORTNs chegaràä 75,37,% emipreSialS do Grupo We'g" d/em sobre a folha de pa- nã,O des:elada.
nl&tro Ernâne Galveas, da Dos 20,28% qtJlel serão cre- qu[ei têm o maio,r COliltim,.. gamenfo.

.

��I'lelqla,. �ue _fixou 161m, . .

.

ditados como rnedimento gentie! de funcjonários do DjêlSll:a forma, a .empre"� Segundo ainda a direto

�? Yo ,a con:e'çãol m:onetá- laOS dl?!pos.itantes ,em ca· mllniciípio, em torno ldie 4 . sa resiolveu conceder· fé� ria, a \Mslg,aesde! d'eiZem

rta apJi,clá�e!1 às Obriga· 'derrretas de poupança, mH, pretende lesgotar .
to-, rias coletiVlé3JS aos seus C�.r bro d/o áno' pass,adó ad�

,çõ�s Re'ajustáveis do (lie.. quel não fizeram qualquer :dios os recursos possíveis laboràdore's,. no perrodo mitiu 400 novosl funcioná

SOu.ro Nacional (ORTN) saque nes,1iel trimest�e, .' jffltes de dispensar' I�r:n-' d!81.14 de í setembro SI 12 rios, aUIi11-entando .0' s'eu

!Para o mês de outubro:, 18,54%� referem-sei à cor- pregados, conforme posi- de outubro deste ano e', 'quapro para 4 mil colaba,..

qYandO estes títulos eislta- reção monetári& Ie! o res- 'ção mantida pela ,idlireto· 'também n'e'gociará com Téj.dores e procurará sob

rão v.alendb Cr$' 1.239,39 tan;t6! são' ,O's jUr:9s" os ria, L,Un'a ve,z sue face a: os próp�ios, através: do todas as formas mlantê-Ios.

cada um. E.ste será, tarn": qú-ais variam dei claderne( atUial conjuntura econômi· sindicato � representativo' -apesar id'� situação difícil

bérn.,o valor ldie cadai UnF ra normaf [para as progra- C;:l qUie vem' alcançando da cliaSSje!; "a 'con�o - pbr qUe! 'passa atualmen--

d�d.e Padirão de Capital, madas.· No primeim lri- todlas os :ss'gmentos da de férias anteciipaidas no te.'
'

(lJPC) para o últimö trl- m;estne! deste ano, as ca· pn:,duçã0' liIaciol1lal, a We'g'
�stre djel, 1981; A corre'" d.61rneta:s de poupança tamb�m foi, .a;ting·ida.'- com
Çao monetária acrescida coín Idlépós.itos felito·SI se- uma sensível quedra rio

��� juro.s (rendlim:ento) a-:. gunda; 'a sistemática i'lor- vol':lme de vjendàs, de s!eus
Phcadia laos de!pósUoS em, mal tiVjelràm um rend/ilil'len�

(

pmd/utos,. I" •

Cade!1neta de- poupa,n.ça, to de 20,16% é no, se,g,im-_,
,

Esse' falo, $egundo i. di-
�este ano" já ch)e!ga á,' � �l' do 20,84%, resul�anclo, retoria, Iprovocou sübstan- .

5,�%. '

"

" , riumacum,u'lado'r;iö sle1ri:les·, ciial aumentO' ido seu ,es...
'

�0\"l:.� ,cio,�re!çãp d� ,r.; .�,. � tr� lçii�, 45;74. Es��,rnon!tan- 'toqUJei de' pr9dufos 'acaba
.7Yo: osalugué,is,�,outr�, te·: afcrescido dias 20,28% dQs,'a�ifigindlo vO"umiE{ex'"
r,�B:Çõesi.,q,uec VI�rcere,�:': do 'téréêi:rá 'tr:imestrlél,-": too.. �tes$ivO, 'obrigialfldo a em�

ell};outubro Ie!ti",e'l"em,cläu:, lafjz�rá" ':'um."· !tel�·ª.irn:éntö:, presa a reduzir ay :proldu�

flllí8i :S. �:neiajuste ,anual p,e:' nesses nove' mre:sê's' de: .. ção para adeqúá�la â de�
a V�nalção, :das ORTNs 75,3%.

"
,'.�'

mándla do 'mte'rcado 'con..

SOfretãö um aUllténl�'r..dei' sümidor. ,"Se não tomalr-

,i'nldeferidio�' em 72 deães
e 45 não solicitaram regis· Foram le'Ieitosl terça·ftB,i-
tro ainda.' Quanto ao PP, ra à 1larde, no SESI, o 0-

lem 25 miunicípios os pedli- perário Padrão de Jara

'�OS foram' deferidos, 12. gy_á do Sul e Gauramir.im,
estão em andamento e 82' .escolntdos através die. Jú�
ainda não le'liltrar-a,ín 'com ri. A escolha recaíu em

pe*ç;!ido die ,registro. ,
Joaquim Bento Padrotti;

'. � 'Ainda segundo o TRE, da Mié3Jrcatto, que concor-'
<}t' Partido ,DemêC!fático reu juntamente com .ou-'
Trabalhista (PDTj", tern 56 tros condídates por Jara
diretórios defertdos e re- guá '61, em Raimundo Ruon
e registrados; um em dili- daEnerge, por Guaramt

gêr:lcia; três Jem andamsn- rim; esre apenes teve seu O júri observou de cada

to e '137 munipípios ainda nome homologado, já que candidate 'a sua vida fun-

,

não !so)iicitaram r6lgistro,' não teve concorrentes, ctonal, vida flamiliar e vida

enquanto que o 'PT oos- comunítária; tornando di·
sui 49 diretórlcs deferi- O .Ooncurso bperário fícil a escolha face ao" :e:..

dos. 'Em 149 municí.p:c,s Pa:drão, de' âmb.ito nacio· quilíbrio dos cOl1lcorrentes'
não foi �eito �.edlido de re- nal, tem

\

por final'içiade mu]!.o bons, e conteúdb

g_istro. Já o PTB só antröu p'remiar aquelleis que, pela dos proc6'Ssos.
com pedido' de reg'lstro 'sua constante dedicação' Após análise cri,te.�iõS1i,
do município de JOi'lwiHe', ao trabalho, assiduidade, o primeiro lugar cOtJbe 'a
mais fpi ...indeferido !pIetla' . índice' elevado rdle compa- Joaquim Bento Pedro;tti, e-
TRE. nherismo, marcante's do- leito Op'erário Paídrão die

(>·s PRINCIPAIS tes morais espírito de uni- Jaraguá do Sul de 1981,
.

CO�Gl-OS. -:-' dadlei fam.il:iar e tudo ma'is funciónário da Marcatto
De acordo com levan- rellalcionado com a comu- Indústria de Chapéus e

tamento do TRE, o número nidade Ie' a Pátria, torna· Corda, ol'lde�desemPienha'
die' e'lle,itqres. existentes nos ram-se m.erecedores de fie funçÕtel3i de 5uperv_isor die

pr,irlcipals, municípios (po- conhecimento púbUco. Fabricação. Tem 3,t I8m�s,

sição até o finlal de junho) Em Jaraguá do Sul, e'sse
-/ 10, anos dle-- ,empresa e 3

por ordem é· o stgl!J,il'ilte: concurso, deseenvolvidlo fi I ho,s. E possui trinta cur·

JOinvirill,e.com 112.409 e- pelo SESI, tom0l..l-se trá�. sos de habi,litação profois-,
leito�és; Flprj:anópolis com dição, . sion�l. Obteve 220 po,ntos..

100.:409; Lages 83.428; Em segundo lugar, 216

B;uffi6lnau, 82.051; Criciú� Este ano, quatro cançfh pontos, f,ico�u. Hilário Kreis \ HOMENAGEADOS
ma 54.022; Itajaí 45.859; . datas .concorrenam ao tf- d�, CELE�<?--:- tr�balhi2i na Pªla passa�em do Dia

Tubarão -4.lL,O�6; Cb;apeeq ,:tÍJJ<{1 ,r:nul;ljcipa,�, 'I .H'iJM,io LJ,s�na. ßraCitf.l[w;',7!Íe" ��-::: '9q_,.s.o!.Qadlç>"7tC}r,�mi \h.om?�'
37.937; Concórdia 30.956; Kreis (CELESC), Alfredo nos, 22 na empresa, e ca- ríageadOs {)o ex-clombaten-
São José 29,106; JARA- João COle'lho, (Indllstrias _sado- lei tém 3 lflhos. "tlei da' .11 Gtllérra

'

MurlcHa:l,
,

GUÁ
I
DO SUL 25.832, Rls'uniidias), Joaquim Bento Rudiolfo' Debatin, com 203 C.ap�itão Pis'ke' e oex-<dele

Brl:Isqu� 24.780'; Laguna Peçlrotti (MarcattO). e Ru" pontos,' é funcionário da gaidb do Serviço M,ilirtàr
22.982; Campos Novos dolfo Debatin (Marisol). Mar:isol, enc9-r.re:gado de, em J-arag,uá do Sul, Çapi"l
21. 259; Cano�inhas 21.068; Raimundo ,Ruón concorreu turno de malharia, tem 12 tão BahiiaJ, todos, mlembros
Rio do Sul 21..049, Ma�ra. pela Energ'e' de' Gúanamj'- 12 anos e meio die empre- do júri. Bahia re1cebeu dO'

19.911; Curitibanos ,:.' .. r,im. t;�e's tiveram; Iperante' sas, é casado, pos1suin:d\0 SESI, atnavés ido. agente
19,283; Caçador 19.274; o júri; a leitura de S6lUS: 2:tilhos. O ,candidato AI� Ademar Lotin Frassetta,
São Migoel 0'Oes,1I8I .... currículos ej po'steriormen fredo João Coe'Iho, da In" um cartão· dlel prata, pelo,
17.381; Araranguá; 15.q53; te; analisad!os seus, pro· Idústr;ias Reunidas, obteve reconhecimento e apoio à

São Bento do' Sül 15.552; C!essos ple'lo corpo" ide ju- 191 pon�o_.S; Temi 47 l8'i10S Càmpanha Opj81rário Pa

Videira r15.456; ,P"alhoç:aj rados, formado por: Capi- 4 filhos /6' trabalha ha 27 drrão. O home!nageà!dlo na

15.281; Porto União tão José, Bahia (Pres,iden- anos na empresa, onde a- ocasião, ,enaltie!ceu a figu-
14.864; São Joaquim . � " te da Mesa e e'x-Delle'gado tualmente é encarnegado ra de Caxias, Patrono do

14.529; Joaçaba 14.383;. dia Sle!rviço Militar); 'Cap'i- da se�ção diS! desidratados,. Exétc'ito Nacional. '

Ind�� 14.336; �n�a� �����'��_'��������--���������������
13.56�; Gaspar 13.148;
Itapiranga 12.662; Imb,itu- Apesar da
ba 12.616; U,russanga ..

12.065; Mondaí 12.011;
Ib'irama 11.937; Balneário
Cambori(l 10.877; içara
4.835; São' Francisco do
Su" 10.728; Xaxim 10.552;
e São LourençO' 'd:o' 08ste
10.412 eleitores.

tão Fer;ldlililando Plske (As
sociação Comercial Ie In

dustrlal): Laércio' da Cu
nha (Minis�ério do naba

lho); Flávfo José Bruqna
go' (Correio do, Povo); Ar
lindro Scheftler (A Notícia);
Hivadávía Rassele (G�e
ra de Jaraçuä) e. Eliseo.
Ubiratan Tia'jes (Rádio Ja-
raguá).

'

. O Operário Pladrão d�
Guararnirím, Raimunoo
Ruon, 'da Ensrge,,' tem 40
anos, ldIos quaís. 6 traba
Ihados na 'fé1mprêsa, onde
é chefe de seção. ,'.

,

Somados Os 'POntOS dos
concorrentes; o Pnesíderí
�eI idla Mesa homologou os

resultados e os veneedo-
1'18iS. Joaquim Bento Pe
drottt, Operário Pàdrão de
Jaraquä do Sul, af,irmdy:'
na oportunidlade ,ser uma

honra mÚi·fo .g�ande :pana
�í, sua fam.ília e sua em

presa representar o Muni
clp'o na Ç;ampanha

.

Ope
rário Pía:drão Estadual e O·

fßreceu .0 título o todos os

operários, "die! Jaraguâ,
!'pois inçf,istintamleri.te to
dlos São merecedores 'de
tal honraria",.

, EI'61 pàrticipa,," agora;
juntamenfe' côm os dle!ínais
do Estado, de 26 ia 28 de
s:etembro dó Cónéurso ES·
,tadual em Flori"aJ:lÓpolis. ,

A Câmara dei Vie'reado·
res, como o fàz anualmen
te, otereceu Cr$ 5 mil ao

venÇl8dor: lentregue, logo
após a ,escolha.

.

aifícil situação .8 Weg não dispensará eQlpregados

,

Poupança '�renderá 20,28% no
.

,

terceiro trimestre

Està.mos, . de :endereço, novo
�, ' � ,,�, ,

,," ,
_

.• ':,!

:
"

.

-' Orsaniza�lo:' (�ptábll ·'''A (Om�r,dal ',"
:
- S;ubasência" Y�rIB ' < ..

"

,

"

: -, Jornál ·(orrela do Povo,
y�;

.'

'cemtlniCiam" que J9s'tãb:-atenldtendo'iem::s9'u IiI�VO'
.. endle!rl3;ço;, na\'Rlifài Cpr:oDie'I,>�PrQcó:pJO!� GiOm;e1Sli de�O- ',.

Ji.veú.a; 290; Idle'pendê'ncias: do antigo, Cartório' do
Registro Ide Imó'lre:is MárIo: Tavares.

Pronta a. programaciIo da
"

.

Semana da Patri�, :"
nlitdladJé. o 'itinerário
sendo definido.

estáCom pequenas altera

ções cóni relação a anos

anserteres, .está concluída
, a, .progamação dia/ serna- No dia da Pátria, 7 de

, na da Pátria lem.Jaraguá 'Setembro; às 6 horas; Al
do Sul; que vai de 1.0 a 7 v.orad/a Festiya com salva
de setembro, A PrefeHu- de tiros; :a cargo da Pre,.

,
lia MUn'lic,ipal e a 19:a Unl- feitura l\ßtmici1pal e; diesfi

, dad)e de Ooordenação Re- ; lê 'de fanf:anas escolares;
:gional de Educação,·.....- nas respectivas oomunr-

tJCRE, 'dI.p�iR!iram conjun- 'dades. As 8 horas: Haste
taménre todo o programa amle:n.to Solene dia 'pàvJ
a ser' diesenvolvido' e que I'hão Nacional; pelo Prefei

. envolve pnnclpalmente os to Municipal Victor Bauer;
sscotares' que participa- com. a preslença de autorí
rão da parada cívica no dades civis: ecleslésncas
dla 7, dara maior, dia Na- 'e mHitares; centros civr- ,

çãq BrasJlie1ira. cos, escdl;;llres.; cótpo de.
No Iperíodo de 1.° a 6, 7ex-'êiomba:tente_$; .�, grupo

!<laverá ato.s .cívic.os ,e, pia-' de e'scoteiros e,de· ban:clle,i'
lestras noSi es�abe�ecim:en 'rames; ·!e!ntidades de clas
tos de ens,ino, j.urisdióiona-:, se 'e clUbes de serviço.,
,dos à 19.à UCRE, öem co- AS 9 horas;: iri'ício dia
mO', sempre, à'sl 8 horas, ,

,

desfile cívico psIa' Av. Ma
hast8'amento soIen� do Pa rechall Deodoro; obede
vil'hão Nacional, Estadual cendo a se'gUinti$1 ordem

. e MUlillcipal, defronte . ,a de dlesfi,le':, En-Combaten
Prefeitura:, ial cargo. do .. te;5 da FEB; Escola Pani-

,

SESI, Colég!iO São L.uis, cular. Jaraguá; Grupo Es

ColégiO' Divil'la Providên- colar Municipal Albano

cia, 'Escola Básica Heleo- 'Kanzler; EB Giardinir Lüiz'
d,ora .Borges.. _!:scol-a Par· Ll8ílilzi; CE Abdon 8:altista;'
ticl!Jlar Jaraguá Ie Colégio EIß Hel'eodom BQrges; EB
Estadl!J'ail. Abdon �atista!. Roland Haroldo 'Dam
Os colégios da mi9,rorr� ,bus,ch; EB Holanda. Mar

giãg, às 12 ho�as, ap�es:en ,ce'llino. Gonç·àlve5; �B jo
�r�(1) um, p,r�g'ralíFl,a r-ardio- sé. Duar1iS! ,Magalhães;

,

Co
fônico pella àITi:issora local. . lagio O�",in;a 'ProviaêncJà;
'Q progriarna lap're'senta Colégio $ão Luis; SESI;
como novidade, e.ste ano, S�NAI; Distrito Bandeiran
QO dia 6; domingo; às . . . 1IS! "Emílio Carlos Jbur-

9h30; opasserio cicJ:1stico dan"; Grupo de Escote'i

"ll)tegiração �çoJa-Comu- rD'SI Jacoritaba; Interacl.;,
nidade" . A concentração Rotaract; Corpo <die Bom

Idar�SJe,.á na ij!.Ja Reino(do be'iros VÓ'luntarios e Gru·

Rau 'e saídia! defronte a pamento de Motocic-Jistas.
Prefeitura Municiipal com

'

O arriamento sollene das
a participação de alunos, bandeiras s.erá às 18 ho

pais de alunos e' a comu-

,Os
.. produtos Jaraguaei1ses
no mercado

. expQrtador
.

,

'As le!Xportaç,õ,es' promo- o mun1cilplo de Jo'invlt
vidlas p'eta' Carteira de,'· I'e, Ror exemplo, que é o

Com,ércib Exte'rior do B�m· rna!ior do Estado, exportou
! cc do Brasil; 'estão 'em ,em 79 Cr$ .. , ,'. , .

franca ,ascensão, apes.ar 1 .832.449.659,04, ao pas·
da crisle, com as ernpre- so.. ,que; du,ral'ilte' os' 12

sas' colabol'i{:llndo com a mes:es de 1980, !êste vaio,!"

proposta do, Governo em Subiu para Cr$ ... '!."I' oj

aUJ11lentar a colocação' de 4.,80130.100.401,82. Por ow
!Sei!s" prod\utos no merca·, tro ladö,_o�m:uni6lpio ,/dIe
do' consumidor' . leX'terno, Jlaraguá do Sul, figura em'

.

pará o ree:quiHbrio do ba- .!Sergundo lúgar q�, pauta
'lanço de' pagamento' ' (1'0' das exportações dlé( mer-,:

Bras:i1. Na região que a c.ádo,rias. Durante,. '1979,
.

Cacex de; JóüwiUe al5rah- nos�o mun,icípi9 e:rpo'rtóu
'ge, ·houve; em contrapá:r- Cr$ 290.873.904,01 i�, em'

tiidla, queda nas impo'rta!- 1980; Cr$ 648.0(38.742,39.
ções.

ÁUREA ,MULLER GRUBBA
Tabeliã Designada e Oficial do Registro ae

,

"

Protestos.
'

-,EDITAL �

Pelo presente. edital
.

de
.
citação pedimoS aos Senho-

.

res abaixo relacionados que compareçam em nosso Cv
, tório para tratarem de 'lISSuntos de seus" interesSeS: iR

,

NO. MARQlJARDT Estrada' Tüa uiuão, s/n'? - NEsTA -

ANTCNI9 ELIAS PEI:tEmA - .Rua ,João Januário .

Ay
roso - NEE?T;\- - CICERO., DCBNER ,- Av.· Mal. Deo

doro,da :Fo:nseca '903, Apartamento 145 - NE.STA - LUIZ

,ÁLBERTO, ATANASIO DCS SANTOS - DOGE' & COM.
PANinA ._:_ Rua: Rio da. Luz II - NESTA � INGOBERT
FUNKA - Rua: JO,ão, Januário Ayroso, 299, �TA -

. iJiOÁC, (MACHADO. '- Rtia:" Fe� �df!, sM?
,

'CORUPÁ'- NILSON EI.SENHO'l',.roNrOR -- Rua: 25 de

JulhO; 14)3 ':"""NiESTA _;; PEDROMC�A""':: ,�úa,:rTOz!ID,
,stn'?, -'.CORUPA.- 'WERNER CRIST.tANC SClI.AF.FER

-;- Ru!!;: João Pl.a:Iiinsc�eck, 94 .:_ NEsFA.�,
'

Adàlzi'rà' Piazer8;,.d�·A�t,adó
Oficial Mªi'or' ,,' ;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dia' 05 lcM agosto
�'eno, filho. die Ene (Tere'·
za) BlaeSSing
Dia '08 die' agpsto
Malkon, filho. de Adir (Lee
n'ida) Siewer.dt t

Dia. 12 de aflosto
Eliseu�' filho de Werno
(Valtraudes) Ra�@r. - t
Dia 12 de agu81.0

"-

José, filho de .José, (lDolo-
res) Ide O!iv�;l'a

.

Dia 14 de sgDS·o.
Anderson, filO, J de José
(Hannert)' da. $1:V<1J
Ola 16 de ag.>�;to
Ana; filha �.9' Paulo (Ira'ci)
Pedri ,

Alcemir, filho de Ra:J (Lo
r.i) Dumke

.

Dia 18 de agosto'
Crsti'na, filh3. de Äve�ino
(Leonilda) Gatsche:
Adriano, filho de Lorival
(Zilma) Rahn
Kal'iné, filha de Jesé {Mar-
lize Maeinchein

\

Juliana, filha de Jorge (E
Irarnlel) Jaroczinsj.�i' ,

Andlré'ia, fHh<!1 de, A"fcn1e
(Lídia) Uller
Katiane, filha, d� Car'os
(Olivia) Rita

'

. Alcir, filho de Laurinde
(Irena) Kone!
Gi!iar, filho ja José Civlar·
uce) Bezerra-

rFa 2 Ide 3g0S�O
Ismar fill<lo d'o Ismar (C::Jr
men) Schwartz
Vanderlei, Hlh;:> de Rober
to (VelrônicaJ Santos
Ma1con, filho. de Alcidério
(Iracema) Ju,,;:e
Dails'e, filha d'3 Francisco
(Ani�a,) Maisen ..

Cassi:a, filha de José (Neu
za) de Olive;ra.
Dia 21 de flgOS':.;)
lAngleila, filha d(� N'éleir (i
rene Tri'sotte
Sóheil,a� tilha do João (Ma'
r:a) Macedo

�

'Cristian'e, filha de Aicd,Q
(Sirlei) KrltJger .

Adriana, 'iHn:;} de Vicente
(Marli) dós Santos
[)ia 22 de! ago'lm
GiOney, filho: de Cllo .('\,0.-
nete) Junke� "

D�mi,ell, fiiho de' VaVldino
(Clana) Tecilla
Paulo, filho de Paulo iElie
te) ,des Santos
Maigrid, filha' d� Joäo
(Waln'ira) Ersching
Clébe;r, filho de Valdemar
(Iracema) Zem
Dia. 23 de.-ago�a
Jefersen,' filho de Odair
(Lori) Garci·a
'Elvis, filho. de NeJsorJ IIva
Charles, filhv de· Lorltert
(Dava) Àahn
Dia 24 de. 3g0310
Sue'li, fHh� de Lui·z (Tere
Sla) Brito

"

.

. ;
Dia 25 de agOSt'OI
Morgana, filha de Gi'$on
(Maria). D�retti

Aoiversariaales
Aniversa:riam' hoj�·sábado

·Carlos Gunther Helnzle
Sr. Heins Ziemer
Sr. Haroldo 'Woisk:
Adernar Oswaldo Borges
Marg{u�eit oentse Schrn.dt
Leomar Adolfo Làidr.
Walter t.uerders
Soraya, filha der '-iAri'Ovai
do (Ellen Sílvia) Hansen

An,iversarjam dila 30
Sra. Maria, esposa do Sr.'
João Carlos Stein
Sr. Qtto Pawlonnski,. em

Gaspar
Sr. Ang'e,lo Sheuer
Ivo Meni6strini
João Oechsler
Gabriel à Rabíola, . filhos
drei Moacir (Albany) Si6ns.

Dia 31 de agosto
Sra. Yvonne Aliae Schmo
ckel Gonçalves
Sra. Tarcísio Satl,er
,Sr. Sile:gmar Ehlert
Sr. JO'sé Bauemle
Sr. Uauro Adienir Bortolini
Sra. Hilda Henschte'l Brun
ner leim: São Paulo.
Sr. Rudi Nei dos, Santos

.

Sr. Bellnardo Fodi, em

Três Rios dO. Nor'lle'
Emiliano. . Eugênio Fl,os.s,io
Márc'io L. Olska

Dja 1.° d� setembro
Sr. Manfredo. Fuck, em

CoruPíÍ. .

Srta. Diaoa, filha de Alvim
(Hella Fuck). �eide'l
Fernando. Fischer
José Luis Girardi
ROland Schunke
Maris'e 'Kreis .f

[Evelás'lo Eugênio Rossio

Dia 02 deI.�mbro
Sr. Rudi Bruns
Sr. Laerte Ste'in
Sra.' Romiläa Pedri
Walter G'elrmanQ Btehrens
Alex Bolduarl .

Edem1r Sique1ira
Edeltr�ud Beinkel Kuster

Dia 03 � setembro
Sra. Irene H. 'Sole'lter, na

. Alemanha
Sr. Waldemiro Nagel
Sr. Narciso Nagel"
Sra. Marta Porath, lem Rio
Cerro. f
Alvaro Pelreira
HsnatQ Stahelin
Dia 04 de setembro
Sna. 'Karolina, Burow Bu-
hl,er

.

Sr. Waldemar Van Vossen
Jairo dei Barrosí Jún!ier
Valdj'r KiJm'koskF
Sra. Maria M. Barte I

A Coluna deseja � a

nivelrsar1i'antes dia semana,
as ma� lefusivas felicita-.
ções.

'

-�

Pren�as 'ß/ fabr.. ..t�bas de concreto sem armação desde 0,15 a 0,60111
- Fôrmas. anéis de base. êmbolqs e lâminas p/'reposição em l'lren
sas de tubas de ta<las as marcas .._ Conjuntos vibratÓtios pl tabr. de
tubos de concreto' desde 0,15 a· l,SOm simples e. VRS-1500. ,nos. Upas
ponta/bolsa Ei macHo/fêmea 'nos padrões Standart. DNER, DER etc.
- Endereitadoras de ferro::' Prellsas de blocos - Prensas de \J'ájotas
p/ pavlmen,tação T .G;uJnQ.asJ.�s Hpo portico, fixo e móvel - Talhas
elétricas de ,tambor p/ até' 3 tons.' --' Mesas vibratórias - Fôrmas pI
,vigas· e pré.-moldados. em' geral -. Alimentadores de. correia p/ pren
sas e vibradores - Carrinh_os p/ tubos e pré-moldados - Redutores
de velocidades -- Betoneiras. rev�rslveis. basculantes e portáteis.

,

;", ._ Elétro-Vibradores

Inscr. Esl. 250661 72t{;_ CGC 83,619197/0001-79 - End. ToI09'.: "VIBRADORES"
Rua José Stul�er, SO (pr�xt1J,o a ,M.· WI'holm) - Fone (11473) n-1071

Caixa Postal 211 - 89:25"õ.i' JA'RAGUÃ DO SUL - SC - BRASIL

A Eletromotores Weg,
onde temos grandle's ami-
ges, fabricou e 5.000.000°
rnotor elétrico. de sua li
nha .. Esses cinco milhões

,

die motores equivalem aos

15,2 milhões de CV's pro
duztdes em seus parques
fabrís. Rtealmente a Weg
causa orgulho à nessa'
cidade.

-

Come em soci'edadle' tu
do se sabe, a coluna foi
cientificada de qUle' o

Banco. Sul�Brasn'eiiro, A

gência 'die JaralQuá do Sul,
lirá .doar tod,Os 6s móve,is \

antigos, existentes na ca:

sa, para entidadels bene

ficen.te's' do município. Co
rno. irá receber móvelis no

vos, gestôe's estão. sendo
feitas junte ai direção. ge.:__..
.nal, \dio Sul-Bras[llleliro, no

sentido de que se concre

tize a p!'leltensão. Inclusi-
·
ve ö'S amigos, do Rotary
Club estão lenvQlvidos
nessa transa;

-*-

Para o Real Baille' aa
Saudade, com Francisco
Petrônio, diia 04 dlel setem
'bre, e .Clube' Atlético
Baependi já vendeu 121'
das 139 'mesas dispení
veiis, restandO, então" peu
cas para serem. aprovai�
tadas. Quem 'q'uizer ad'qui-

-

rir Ia Sua mesa, qu� se'

apresse, caso. oentr�ri9 ...
-.*-,-

,

SEMA:NA D.E 2911:08 A I04 •.09.�981
.

r..f"_'
--·f· -

Rtce'beu .com lanche as

amigl8/S do seu grupo, teT

çarfeira a Sra. Edith' Grub
ba !e!, na. quinta-feira; foi
anfitriã do. Café dasl Pri
mas Ia! Sra. Téa Schmidt.
Quem viajou rio. último

final de semana, em com

panhia ,dias filhos Allsssan
dro e Melissa, fo·i o casla!1
amigo lido (Asthéria) Var
gas. Deram um giro até
Caldas da Impleif8triz de
vol�aram maravilhados pe
lo passeie.

.

-*--

Completa o seu qua,rtQ
anÍ\/ler�sário " no proxlmo
di:a 03 a meninla Renata
filha die casal Dr. LUiz
Carlos (Esthier) Bonilauri.

-*-

Casaram-se ontem,
"Tla Igreja Matriz São Sé..

bl8iS'ião, O'SI .jovens Edson
Fundão Ramadê· ß' Inês
Moser. E às 17 horas Ides
te sábado na Matriz, os jO
Vlens Osni Dalécie da Sil
va e Nacilda Maia, GHm/ar
Fagundte:s e Opélia Demar
chi e Ger'léslie Eichstaedt
e ITlsna -Pere'ira; às 18 ho-,
ras, Ed,i1sen Schadleck 'e:

Adalgisa Terzeinha Silva.
No dia 1.:0 de set'embro, às

O Hotary Club de Jara· 20 horas, na Gruta de'
guá do Sul, te'rça-feira, Lour.des, em Ribe,irão Mo
prestou hómenaglem ao· Iha, Ange:lo Alberto Chio
Ope'rár,io Padrão de' Jara- dinii lei Itam_ar VlaHatti. ,Aos
guá do Sul, Joaquim Ben- nubentes, vetolsl. de feHci
to 'Pedrotti; eleito lesta .diades dest� coluna.
semana. Ele n8!oe'beu uma _*_
placa die. prata. O miais an- Para quem ainda . não
figO' club� die serviço. die: sabe,.a redação. do Cor
Jaraguá do Sul. homiena ,reio. ide Povo, juntamente'
geou também e $ESI, pe- com la Organização. Con;.los seuSt 35 an.os diS' exis-' tábil A Comerciallel a Sub
tência e, presente' esteV'e' agência da VARIG muda-
0. amigo Adlemar' LoHn ram de endereço, atsn
Frasse·tto; lagrente. local do dende agora na Rua Co
SESI. O Comp. Louriva( ronel Procópio' Gomes,
em nome de Rotàry falou 290, antigo liabel.iónato'
aO$ . hemenageades.

.

Mário Taval1es. Estamos a-
-*- . guardando. a sua visita em

nO's:sO' novo endereço.

FQi' aberta ontem, às 19

horas, a lila. OLIMAR -

Olimpíada Interna Mar
catto, í que se sucedera
até o dia' 12 Ide dezemoro,
Ontem houve' concentra

ção defronte a empresa,
onde foi. feite o acendi
mento da tocha olímpica
e transportada . por atle
tas até a' Uagoa Marcatto,'
no Jaraguá Esquerdo, on

" . de aconteceu o jurarnen
,.

Nosso confraldle' Darcy �to idie atleta; 'com a parti
Schultz, do Diário da l\7Ia- ,"e;ipaçãQ da Blandinha Fi

nhã, diel Cl'lapecó, ciéntifi- lho do' Trabalhador", do
cando-se da' fundação, sesr. Joaquim Bento Pe'
nesee sábado, Ida ADJO- drotn, JO�etárie Padrão/
RI/SC - Associação de 81 de Jaraquá do Sul re

.Jornaís do Interior de San- cebeu homneag1ens,' bem
'lia Catarina. O encontro como-o corpo de jurades
que determinará a funda- que foi convidado a par
ção da ADJORI/SC s,erá ,tic.ipar da confratemiza
em Criciúma, e contará ção qUiel se' seguiu após.
com a prelsença Ido jor- A primeira competição da

nalis,ta Mári.o Gusmão, .lIla. OLIMAR será ama

pres'idiente, da ABRAJORI- nhã, com bocha e gladia
Associação Bnas:ileira dos dor equático. Gincanas
Jornai'sl do, Interior. lei n t r e outras atraçõles

.....:..*_ constam· ida Gincan'é�I .. Ao
pesolal da Marcatto o nos

so abraço e incentivo
-*-

Dirigindo o. seu Fusca
130�-L, 82 adquirido. na

Menegoti Ve'culos S. A� o

Sr. Marciano Mathedi. É
o primeirO que !e'stá rodan-
,do na city.

.

O Centro Cívico ·Estu
dantil "Cei Jourdan", do
Colégio São Luís, promo.
v,�, nle!ste sábado, dia 29,

·

concurse diei poesiia, reda
.

'ção, .artesanate, desenho
·

Ie pintura, 'além dlei um
shew COm .o �onjunto Mú
sic:a e Liberdade. Será
no Baependi.

NOVENA POD.EROSA AO MENI.NO
JESUS DE PRAGA

Oh! J.esus que dissestes: peça:e rec'e:beras;
.. prôcure e acharás;'bata: e.aI porta se abrirá. Por
'intermédio. de Maria Ves�� Sa9r��a _Mã�! �eu,. hu)'
mi.lderr(éJnte, vos roge que minha prece seja aten
dida. (mlenciçna-se e 'p,edide). Oh! Jesus que dis
sestes: tudo que pedrres lae P.ai ,em meu neme Ele
atenderá. Per intermédio. de Maria Vossla Sagrada
Mãe, eu humLitd!emente roge ao vosso Norne, que
minh� oração. s�ja atendida. (menc,iena-se o' p:e'di-
do). Oh! Jesus ql!le dissestes: O' Céu Ie' Si 1ierrar pas
!Sarão, mias a minha . ..,palavr.a não'- pasgará. Por in
:lierméclio de 'Maria Vessa Sagr.ada, Mãe, ,eu confio
que minh·a eração se�a; ouvidar. (menciona-se e ple
dido), Rezar três Aves-Marias e uma Sah.fte Rainha.
Em casos urgen'l1es, lessa -nevena dleIVerá s,er feita
,em nove horas e mandada pubJiaar, por se ter 1a.1�
canç'ado uma graça.

(I. E.)

O presidente da APESC
- Asseci-alçã,o de Poupan- .

�ça 'ei Empréstimo. drei San�
.

�I_
' 'ta Catariha, RenlaitQ John,

�.mlllllll'"IIIIJIi""'_ anunciOu' sem�na pas's:a-
COMPLEXO TURfSTICO da a abertura' ide' mais cin-

.

JARITA co filiais da entidade' até
Um passeio o final dio ano., nas cida-
inesquecível. des de Rio do. Sul, Caça-

Kaffee. Haus, Lanchone- dor, São. Bento do Sul,
te, Ponto Tu rrstico , Florilan6poljs (Estreitp) e�

Play-Ground e
_,

lem nos,sa Jlaraguá do Sul.
amplQ lestacionamente. Como' -se vê, as atençõlelS.

. '. ( 'voltam-s'e também' à Jara-
Rodovia SC-301 - Km�' guá, um des principais e'
Jaraguâ do Sul-S.C mais importantes municr

pios do' E�tade.

Os ,Ii>olonisas do. Bo,ta 1

Fora B C, recepcrcnaram j

na quinta-feira O grupo de
bolão 'die Barra Vlê'lha pa-.

ra jantcJ� :dlisputa no Clu
be Atlétfuo BaependL

-*.....:.
,O comendador e· prest

dente da Cormssão Exe
cutlvá Municipal do PDS,
em Oorupá, Alvim Sei·diél,
satisf.8i�tí:ssimo COm o anún
cio Ido envio ao Banco
Central \ Ipel.o presidiente
do Banco' do Bnarsil, do pe- Do. 'JuVle'ntus, outra in-
dido solicitando a instala- ; formação qlJlente que a .

ção Ide uin PQste Avança- coluna t�ansmite. Para se

do do Banco do Brasil, no tembro, em data a ser de,·
vizinho municíp,io. term;inada, um clhurrasce-

biAgO ,em sUla'Sede, fican
do. os simpatizantes' de
clubsl desde já de sebre
avise quanto .a promoção
que vem aL.

-*-

. Os médicos -de nessa
cidade

. reuniram-se dia
destes 'pare uma centra
terrlização na·· recreativa
da Têztil Cyrus. Que por
sinal fei bastante prels�ig,ia
d�.

Neste sábado, às 19 ho-

ras, reeeQis'rão a bênção
. matrimonial na Igreja E

vangélica Luterana, Cen

ro, os jovens ViGlente �u
gUSlO Caropre'SO e Sally
Neitzel, ele da seciedade,
curitibana, filho de João

(Estella Maria) IP' �e'II8i, nos,

sa conhecida e simpática
professora Sally, ,filha dos

amigos Guilherme
. (Irm�

gard Helga) N!91i�ZJel.

-*-

Em soliernlidadle presidida
pele Precurador Geral de

Es�ado, Jeão Carlos Kurtz
foram lempossados 17 no

vos prometores s'ubstitu

tes, -que a,tuarao em co

marclas do interier. Elies,
foram .aprevados em cen

curso reCle'ntemente seali-
zados, ao' qUlal concor!'le
ram 247 candidatos. Den
tre os promotores substi
tutos empossados encon

t�a-se 0.- causídico jara
gu.aense, 'Dr. Lui,s . ,Carlos
PaVian, a quem a coluna
envia seus cumprimentes.

A:pós uma análise crite
r,iosa des' p,rocessos, foi
eJl8!ite �91rça-fe,ira como 0-

Iperário, Padrão ,die' Jara
guá do Sul, Ide 1981, Joar
qu'im Bento Pedroui, re

presentante da Marcatto
- Indústria de Cha:péus e

Cordas Ltda. Concorreram
igualmente Alfredo João
Coelho, Hilário Kn8lisl :el

Rudolfo Debatin, todos, ó
timOs cand,idatos fato, que
di�icultou a decisão 'dia
comiss:ão julgadona que

. teve também um repre
sentan�e' deste jorrlé!1. Po!"
Guaram;irim, sendo. candi
dato. único, fo·i hemologa
do o nome' de Raimundo,
Ruon; da Ene'rge S. A. A
lodos os concorrentes, os

.

, cumprimentos des�a
.

edi
teria socira!l. '

-*-

No rigor deste inV'erne,
vi�ta-se bem e conforta
y.elmenbe. Cempre ca 1- .

çado� Ie confecções' na
Cinderela, onde. você
encontra 'as melhores
opçõels.

Cinderela·

Veste ..bem. A -modia
certa.

Opções para presen
tes?

Lanznaster tem. - Em
. qualql;l,er época, para
qua:Jquelf comemoraçã.0'
prese'n1teie bem; Você
sabe;

,

lalznlstar
Av. Mal. Deodoro,364
Jaraguá

.

do Sul - SC

Vend!ade'ire sucesso. o . Nia área econômie
baile prornovtdosábado à caderneeas dlel pou
noite pfellQ Grêmio. E-sporti- ão render 20,28 POr
vo Juventus, �m sua sedie to no terceiro, tri
social. A 'plartioipação de . (j'Ulhó,. agosto e sete
público foi excelente," co- Co.m isso, ,00 rendim
mo também e fe'i o. reper. cumulado das cads
..tório. .de Adielar'-SeFtl:lssi e' . de-poupaeça, 'elle lan
seu Qon1unto ReQio!,al,ista � .setembro, será de 75
de Caxias do Sul, -por si- Ouem for renova- c

nal, também muito elogia- -. tos de'-aluglJle;1 em ou
do. Oalcado nesse' sucés- porém: terá um au

so, lagnadle'C'entl6 a pal1i:-··tde 86;77 por cerno,
cípaço do .públíco: Q De- .1",: .• -*
pastarnento Social do clu- O RQtary Club dl91
bs graná promete para 10 guá do Sul formou c
dlsl outubro, "Os Irmãos são para traçar diret
Bernard·o", da mesma cl- 'que. visem encontra
dade gaúchal que tem ex- . netras

.

de arrecadar
celenre cotação nese· gê- dos para e Natal da
nero de promoção, ança Pobre, que prOm

-

-*- há vários anes, aien
boa parcela da popul
infantil can81nte ido mu

piO': Integram refier,ida
mss'ãö, es m�arianos

'

dr Rogério. Sens, lido
mingQs ,Vargas!e Lor
Antenio Marcatte.

-*- .

Barra Velha, até nov

bro 1d18i 1982, te'rá mais
nOVQS

-

.telefones, ampli
de para 700 ia sua r'

�

Atualmente tem 250.
A Equipe ,"SC Competi-

-

Vlendas começam ern ja
ções�' que-' estreará no , ro, junte a Oe'ntral da
próximo mês lem Inrelrla- I'esc.' A ampl'iaçãe atln
ges, correndo. pela Fórmu· Sarna Velha e Itajub�"
Ia Fiat, terá como um dos tandO' garan�ida a ins!

patrocinadores, la Conser- .1 ção em 82. Quem tiV!31r ;'e,:
vas Roja, de GuaramlÍr'm, sidência naqU'e'�e: balne
que por' sinal mantém u- . rio. e pretendl61 adquirir seU
ma lelquipi8i no certame ca- telefone, a diQa lestá da
tarinense de k�rt. -*1"""'7'"

O vizinhe mun.icípio Ide
Em

.

SChr.o,eder, come� Pemerode está: se' prepa
morou aniversário a Sra. r.ando· para o tradiicioií'a(
Aldlina,· 161spesa do amigo .. B_a:ille! das 'OIelbutanites, pr
Prefeito, Helmuth Germano. movido pelo. Clube po�
Mor;itz Berte!, qüe· Qfel18'" rode Cultural, Recreativo
C!6IU recepção. à família. A ..e.�sportiVQ. S'e:rá no dia�2
coluna embora tardilamen- 'de setembro, com a apre'
;11e',' envia s:eus cumprimen- 'sentação 'peleis; pais deft5
tos a primeiira dama Sch- - lindias gafe:gas. A Orqués'
roedense.

.

tr:a B.and ShoW dará o re-
.

-*- 'cado music'al.
-*-

O c'asal Dr. Francisco
(Eliana) Rodrigues, de
nossa sociedlade'. estiV'e ....

ram no sábado. ria vizinh:a,
Joí.nville, . onde f,icaram
ho�pedados na residência
dos seuli amigos, joinvillen
ses P/edro (Olgf,i) Bencz e

com quem feram ao. belís

'slÍlno Ba:ile das Debutan
tes na .SQ.dedade Harmo
n,fa Lyrá. A madrinha das
diebs joinvilenses fOi a Sr.a.
Cláudia Schmidt, esposa

. dd SEilcretário da Indústria
e Comércio, Hans Dieter
Schmidt.

\

O veterano Az die< Ouro
.

Bol,iche Clube, do Baepén:
dí, !'le'cepCionou sábado a

..

tardle' O' Grupo de' Bolão
-

Vagalume, de Curitiba, a

meio de muita amizade e

confnaltemizaçãe.
.

-*-

Aniversariou d/ia 15 'pas-
; .. sadà o gar"oto Da ton,

c;emp,letando se'u sexto �
niversári.o. Se'us pais AI.I
der (D�nise) Luerders, �.
fene'ceram-Ihte uma fesV·

..

rÍ,ha em sua' resid"ência.
"

.

.. ! �

"LIVRO':, O MELI:IOR PRESENTE"

OS MAIS VENDIDOS E INDICADOS PELA REVISTA

"VEJA", encon�ram-se à venda.na ,

GRÁFICA AVENIDA LTOA.
Rua Quintino Becaiúva, 44

II•••CUI.U.. 1••lltla.
.

Decorações para cas.ameJ1tes - �e
corações para Igrejas - Deceraço9S
para clubes '":- ArraJrljocis.para festas -

Plantas 'ornaniental� e Buquês �m ,�:;
ral.. ,,_.'

I - I r'l!f
FLORICULTURA IMPERIAL

Rua Relnoído: 'Raú, 'é26 - Ja'raguá do ,

Sul SC•.

IRelOJOaria Á\renida
ETERNI�r: os BONS 'MOMENTOS

- ..'. ' '.

�Presemel� com jóias,.. A�,�m€'Jls fin�� sugestões
da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal

Vàrgas.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul SEMANA DE 29./08 A '04.09.1981

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUÁ DO SUL

CARTóRIO DOS FEITOS DA FAZENDA
EDITAL DE LEILAO

'

Venoaem 1° Leilão: Dia 25 de setembro p.v.,
às 14,30 heras, Venda em 20 leilão: Dia 12 die ou

tubro p.v., às 14,30 horas, por quem mats der.

EJescução Fiscal n. 6.540/81. Exequente: Fa

zenda Est�dual. Executado: WALDEMIRO DREWS.

Bens a serem leiload'os: 1°) .- Quatro (0'4) metros
cúbicos de madeirá serrada, em diversas medídas,
em madeíra de qualidade, lavaliad:a em Cr$ .....
54.000,00. Local. Edifrcio do Forum da Comarca

de Jaraguá do Sul. Nos autos não consta qual
quer ônus ou recurso pendente de julgamento. Fi
ca ainda intimado por este edital das data acima,

, o lexecutad:o Waldemiro Drews, caso sua intimação
não seia posslvel pelo senher Oficial de .Justlça,
Dado e passado nesta cidade e Comarca 'de Jara

, guá do Sul, aos '10 dtas do mês de aqôsto Ide'

1.981. Eu, Bruno Winter, Escrivão, o subscrsvl,
HAMILTON PUNIO ALVES

Juiz de Direito

ESTADO pE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

� DECRETO N.ol 685/81

Ab� Créd'iliO Suplementar no valor de
Cr$ 435.000,00.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa datarina, 'no uso e

exercício de' suas atribuições e die: conformidade
com o artigo 107, da Lei N.o 4320' de 17 de' março
:de 1964,

-

/

DECRETA:
ART . .IP _ F�ca aberto um Crédito Suple

mentar no valor de Cr$ 435.0'00,0'0' (Quatroc:entos
e trinta e cinco mil cru�eiros) plalra reforço do's,

'Programas e VIßlrbas constantes do Orçamento.do
Serviço ,Autônomo Munioipal die Agüa e Esgoto de

Jaraguá do Sul, aprovado pefo De'creto N:o.619/8D
de 10' de nOViembro de 1980' a' saber:
0210' _ ADMINISTRAÇÃO GERAL

1307D21_g.D1 _ MANUTENÇÃO DOS
SERViÇOS ADMINISTRATIVOS'

4120'.00'.- Equipamentos e Material
Permanente Cr$ 280'.0'0'0',00

447 � ABA�TECIMENTO DE ÁGUA
13764471.0'2 _ AMPLIAÇÃO, RE-

FORMAS E REAPARElHA-
MENTO DO SISTEMA DE
AGUA.

4110'.0'0' _ OBRAS PÚBLICAS .Cr$ 155.0'0'0',0'0

TOTAL Cr$ 435.0'0'0',00
. ART. 2°.- Os r.elCl,lrSOs para abertura des

te crédito suplemelntar provém do Excesso de' Ar
recadação lalté 31.0'7.81, conforme' demonstrativo
em. an�o.

ART. 3'° _ Este Decreto lentrará em vigor
na data de; su:a 'publicação, revogladas as ,cfiispo
siçoes em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
de Jaraguá do, Sul"aos 20' di'as do mês de agos-
to ,die 1981.

'

VICTOR BAUER _ Prefeito Municipal
'

O presente Decreto foi ne'gistrado e publi
. cada nesta Dinetoria de Expedient9l, Educ'ação e

.

Assistência Sociia'l, aos 20' dias do mês! de agosto
die' 1981 . .

ASTRIT IK. SCHMAUCH - Dtretora

JUIZO DE· DlfiEITO DA COMARCA
DE JARAGUÁ DO SUL
EDITAL ÓE LEILAO

.

O DOUTOR HAMILTON PLINIO AL'VES,
JUIZ DE DIREITO DA C'OMARCA DE JA
RAGUA· DO SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC•••

. FAZ SABER (em r-esumo, art. 687 do CPC) o se-
.

Quinte: Venda em 1° I,eilão: Dia1D/D9/81, às 10',0'0'
horas.' Venda em 20 "eHão: Dia 25/0'9/81, às, 10',0'0'
horas, por' quem ma,is dle'r e maior l-anc,e' ofere
oer. lOCAL: 'Edifício do Forum diesta Comaroa.
EXECUÇÃO N.o 7.984. Exequente ADOLFO DAL
RI. Exeeutado,ADEMAR KlABUNDE. BENS À SE
REM lEilOADOS: 1) Dois metros cúbicos de ma-

deira serrada 19m dliViersas bifolas, e de diversas
.qualidades, ravali:ado em Cr$ 26.00Ó,OD. Nos au

tos não consta qualquer ônus ou recurso penden
te. Dado Ie passado nesta qidßld,e de Jaraguá do

Sul, aos vinte e sete (Has do mês de julho do
ano de mil noveoentos ,e oiten�a e um. Eu, APOl-
PHO ,MAHFUD, 'E�crivão, o subscrevi.

.

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direito

JUIZ:O DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE PRAÇA

O DOUTOR HAMILTON PLINIO ALVES,'
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JA
RAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA

CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC.••

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

guinte: Vienld'a em r.'a Praça:' Dia 0'9/0'9/81, às

10,0'0 horas. Venda em 2.a Praça: Dia 09/10/81,
às 10',0'0' horas, 'por quem rnals der e maior lanee
oferecer. lOCAL: EdifíciO doForum desta Comar
ca. EXECUÇÃO N0 7.744. Exequen1!e' FRANCISCO
PAULO KAESEMODEL. Executado JOÃO DE Ü..

MA. BEM À SER PRACEADO: 1) Um terreno urbar'

no, localizado nesta cidade, à Rua n'o 196 _ sem

denominação, oe forma retangular, sem benfeiito

rtas, com a área total die! 50'.0'0'0' rnsz. " fazendo
frente com 'dligo, em 250' ms., com terras de UeiQ

poldo Karten; travessão dos fundos também com

250 ms., com ternas de Claudíno Martins, extre
mando de um lado leim 2DÚ ms.,. com terras de

Aid'ão Mabba Ie pelo outro lado em 20'0' ms., com
terras de Arnoldo Leonardo Sehm:itt. O terreno

acima, <dista 525 mettos até 'a lesquina com à Rua

Walter Marquardt e. restá regis:trado sob o n.o ....

20.479, do Nvró n.o 3-1, matrícula n.o 370, de pro-
prledade do executado. Avaliado em Cr$ .

3.750'.0'00,0'0. Nos l�iUtos não consta ' qualquer
ônus ou recurso pendente'. Dado e' passado nesta

cidade <di91 Jaraguá do Sul, aos 18 dias Ido mês de

agO'sto do ano Ide mil novtelcentos e o:iten�al fel um.
Eu, AiIi>OLPHO MAHFUD, Escrivão, o subscrevi.

I

Hamilton Ptin'o Aiveis - Juiz de Direilto

JUIZO DE DIREITO DA CO!lllARCA
DE JARAGUÁ DO SUL

\

EDITAL PE LEILAO
O DOUTOR HAMILTON PLINIO AL'VES,
JUlrDE DIREITO DA COMARCA DI;:.JA..

RAGUA DO SUL,. ESTADO Dr;E' SANTA
CATARINA, NA FO,RMA DA LEI, 'ETC ...

FÁZ SABER ('em resumo, ar;'. 687 do CPC) o se'"

guinte': Vlenda em 10 leilão: Dia 14/0'9/81, às.
10',0'0 hOlias. Venda em-20 leilão: Dia 29/0'9/81, às
10,0'0' horas, par quem mais der 'e' maior lance

ofer.e,c.er. lOCAL: Edifício do Forum dest,a Co

marca. EXECU'ÇAO" NP 8.0'49. Exequente' ALVI
NO DEREtTI. EXie'cutado DORvALlNO NEGHER
BON. BENS À SEREM lEilOADOS: 1) Cinco (5)
metros cúbicos de madeira serrada ,em diViersas
bitólâs e de várias qualidades, ;a:tfaJi:ado <em Cr$
65.0'0'0',0'0. Nos autos não oonsta, qualqUier ônus
ou re,curso pendente. pado e passado nresta ci
dade de Jaraguá do Sul, 810S vinte Ie s,ete dias do
mês die julho do ano de mil nOVie'c,entos e oitenta

e um. Eu, ADOlPHO MAHFUD, Escrivão, o subs
crevi.

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direito

- \

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUÁ 'DO SUL

EDITAL DE LEILAO

O DOUTOR HAMILTON PLINIO AL'VES,
JUIZ DE DIREITO' DA COMARCA DE JA

RAGUÁ DO SUL, laST-4DO DE SANTA

CATARINA, NA FORMA'DA LEI, ETC ..•

FAZ SABER (16m resumo, art. 687 do CPC) o se

guinte: Venda' em 1° I,eilão: 14/0'9/81, às 10',0'0'
horas. Venda em 2° leilão: Dia 24/0'9/81, às 10',0'0
horas, 'por que,"'l mais der e maior lance oferec.er.

lOCAL: Edifício do FOrum des�a Comaroa. EXE

CUçÃO N.O 7.919. -Exequente' HERlY SGARES,
Executado COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS

RATINHO lTDA. BENS Á SEREM lEilOADOS:

1) NOVe (9� palies de patins, em div:elrsos tama

nhos e coroes, novos_;, avaliados em Cr$ 63.0'0'0,0'0'.
Nos autos não consta qualquer ônus ou recurso,
pendente. Dado ie :passado nes�a cidadie de' Jara
guá do Sul aos 20 dilas do mês de julho) 'do ano

de mil novecentos e oitenta Ie' um. Eu, ADOLPHO
MAHFUD, Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direito

CAR,RO NOVO,

PREÇO, VELHO
Cbevrolet pelo preço. de ,.

antes do aumento

Emmendörfer Com. ,de Veículos 'lida
Av. Mal. Deodoro (em frente à Igreja' Matriz)
Fones: 72·0060 - 72;..0655 - 7?-0 969

alanceamento 'de rodas para todas

as marcas de ca,rro.

APROVEITANDO AGO RA, A ENERGIA DE AMANHA
A energia doméstica: dói no bolso, mais e miais a cada, dia.

Nós podemos ,solucionar o seu pro bl'eima, aproVle'tandio a fonte de energià
mais generosa do mun o: O SOL.

Installe em sua residênc1a, hote'l ou ledifício, os aquecedol1es. TECNOSOl

para 'piscinia, cozinha ou banheiros. . Nós vendemoS! diretamentél ao u

suário, não temos inte'rmediádos Procure nossa fábrica.

O SOL BRILHA DE GFlAÇA
APARELHOS l1�RMICO S TECNOSOL LTDA.

.

. ,

Rua Expedicionário 'Gúmercindo da SilNa, 62 :: 72 - Caixa Postal, 20'2

89250' - JARAGUÁ DO SUL - FONES 72-1630', 72-1&r9, 72�1317, SANTA CA,
TJ\RINA.

Proclamas de casamenlo
Aurea Müller Grubba" Oficial do Registro Ci

vil ido 10 RegJslro Civil do 1° Distrito da Comarcal

de Jaraguá do Sul, Estado dei Sta. catarina, Brasil.
Faz saber que �mpa�ram em carfório,

exibindO os documentos exigidos pela lei, ar fim

de se habilitarem parai casar:
I;dital 12.128 de 20-08-81 tado, oomíclüaoo 'e resl-
Pedro H�rnasCki e Maria dente na Rua 20'7, nesta \

Fátima Venera cidade, filho de Nelson

Elle, brasileiro, solteiro, Machado Ie' die Maria So

operária, natural dei Ibai- fia Machado.

tt-Paraná, domícililado e Ela, brasileira, solteira,
, residente na Rua Arqui- cornerclárla, natural de

medieis Dantas, nesta cida- Ascurra, neste Estlad9', do

de, filho de José Hernas- mlclllada e' residente na

ckt e de l.adtslave Wro- Rua 207, nesta cidade', fi
bleswski Hle'rpascki. Iha de' Frtdolino Joaquim
Ela, brasiletra, solteira, Henrique Salvador e die'

do lar, natural de Rio dos tzaura Salvador.

Cedros, neste Estado, 'do-' Ediital 12.130 'CIk!I 24-08,,81
mlctliada lei residente em Leonor Spezia e Maria

Jaraguá-Esquerdo, neste Nilva Dalprá
distrito, fiiha de l.ulz Ve- Ele, bräsllelro, solteiro,

. nera lei d� Arcide Venera. operário, natural die' Mas

Edltal 12.129 de 20-08,,81 saranduba, neste Estado,
Celso Machado e M'irian domictllado e residente'

SalvadOr na Rua Max Egg!91rt, nesta
. Ele, braslterro, solteiro, cidade, filho de Arcelino

auxiltar de escritório, na-
/

'Spezi'a e de Laurenttna

tural de Mafra, neste Es- Spezia.

I
,

COOPERATIVA AGRíCO'LA
MISTA ITAJARA LTDA.

ASSEMBl.;�IA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

De lacordo com o art: 26 do Estatuto So

cial da cooperativa, convoco' os Srs. Associados,
lem pleno gozo de se'us' direitos, para Assembléia

Geral Extraordinárilai, a ser/realizada no dia; 0'5 de

setembro idel 1981., no,Salão São João, sito à

Esir. Itapocuzinho, no Município dlel Jaraguá db
Sul _ SC, em prime,ira co-rivocação, com o' míni

mo de 2/3, (dois 'tJe'rços) Ide seus associados às,

7h, !em segund:al convocaçãO' com o' mínimo dia me

tade mais um Ide sleus las-sociados às 8h, em. ter

ceira 191 última convocação com a presença de no

mínimo 10' (dez) die seus assoc'iados às 9h, 'na

qual havendo namero ,1!elgal, será di'scutidla a se>-

guinte': '

ORDEM DO, DIA
1 - Reforma do, Estatulo Soc'ial .

2 � Autorização para particilpar die sociedade

não Cooperativa cam um oapital de 9r$ ...
20'0.0'0'0',0'0' (duzentos mil cruzeiros).

3 '_ Indicar um representante da coO'peratiViar pa
ra 'parti'cipar no Conselho de Adm'inistração
dia Central de Hortifrutigranjre'iros de Join
vill'ei S" A .

4 _ Assuntos ger.ai,s
Para .efeito die cálculo de "quorum" esta

coopiell1altiva é composta por 195 associ'ados.
Jaraguá do Sul, 24 de .agosto de 19ß1

ERMINIO MORETTI
PRESIDENTE

. JUIZO DE DIREITO. DA .COMARCA
.

DE JARAGUÁ DO SUL
CARTóRIO DOS FEITOS DA FAZENDA

EDITAL DE ,",EILAO
Vendia em 110 leiJão: Dia 28 de setembro p.v.,

às 10,00 horas. Vienda em 20 leilão: Dia 13 de ou

Jubro p.V., às 10',00 horas, pqr qusm mais der.
Ex,ecução Fiscal n. 6.547/81. EX6quente: Fazen
da Fsta,dual: Executada: SERRARIA JARAGUÁ
lTDA. Beins a serem I:eiloados: 1°) _ Uml cami
nhão, marca' FORO, modêlo F-6DO, 'ano de fabri
cação 1976, côr azul, Ie branco, 'placar BS-D914,
chassis nlO lA7CSB1DD3, certificado de prbprieda'
de n. 2R-D53�6D7, tipo plataforma, utilizado para
transporIie de torras de madeira, avaliado em Cr$
380,000,00. local: Edifício do Forum da Comarca
dl� Jiiraguá do Sul. Nos autos nãO' consta qual
quer ônus ou r€'curso de julgamento. Fica ainda
intimJado por esse edital o Sr. Raulu Behling, re

preser;ltan�e legal da eXle'cullada supra menciona",

da, caso sua intimação não seja possível pelo Sr.
Oficial de Justiça. Dad:o e pa.ssado nesta cidad�
e Oomarca de Jaraguá do Sul, aos 10 dias do
mês de agosto de 1 .981. Eu, Bruno Winter, Escri
vão, o Subscrevo.

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz die Direito

TECNOLOGID
SOLAR

Página :��

Ela, brastleira, solteira"
balconista, natural dei Gua

ramlrlm, neste Estado, do
mrctllada e restdenre na

Rüa Domingos da Nova,
nesta cidade, filha die Ci

riJo Dalprá e' de Ana He

lena Bblominre Dalprá.
Edital 12.131 de ,25,,08-81

Aldir Rei,tz e Marisa Re

bello
Eller, braslleíro, solteiro,

motorista; naturaí de Co

rupá, neste Estada" do
'miciliaJd'o e res i dellilte' em

Barta do Rio cêrro, neste

dlstrtto, filho de Oampolí
'no Be'itz ier de Maria Ohar-
lotta Reitz.
Ela, brasileira, sotteire.

secretána natural de' Gua

rarrunm, neste Estado,
domiciliada e resleerite
na Rua Leopoldo Augus
to Gerent,' nesna cidade,
filh� Ide Waldir Reb'e'llo ,€)I,

de Victoria Spezia Rebel-
lo. ,

Edital 12.132 de.25-08-81
Alceu Leirias dei'Alm.eida
e Elmirs IKlit:z!ke

EI'e, brasilelro, solteíro,
comerciário, natural de

Joaçaba; neste' Estado, do�
miciJi:ado re residente em

Rio da luz II, neste di�
trita, filho de Cristiano lei
rias dlel Almei,da 'e' de Zil
da Fernandes de AI rnei dia!.

Ela, brasileira, solteira,'
operáriial, natural de Ja

raguá do Sul, domicili'a!da

ie, residente em Rio da luz

II, neste distrito, filha de
leopoldo Klitz�e' e Annita
Wallow Kl-itzkel.
Edi,tal 12.133 de 25,,08-81

Cläudio Kienen e Carmen
BeatÍ'iz Helr,"

1

EIE�, brasille'iro, spl1!eiro,'
geren�er imobiliária, natu-

,

ral de Jlaraguá do S�I, do
micililaido e residentel na

Rua Procópio Gomes, nes
ta cidade, filho dei Luiz

Kilenen Júnior e de Lute
Kilenen.

.

Ela, brasileira, solteira,
auxil'iar de escritório, na

tural de' Jraraguá do Sul,
domiCiliado e residente na

Rua Cabo Harry HadlichJ
nesta cidade, filha idle' Bru
no Henr'! e de, Ruth Kie
·nen Henn.

E�ijar 12.134 de 25-08'-81
Ademir Ar,l,inld'O Gaia e

Cristina Fl'1anceski

Ele, bras'ille'iro, solteiro,
banoário, naltural de ja
raguá do Sul, domiciNado
Ie residente ha Rua Victor

Rosenberg, nest� ci,dade"
filho de' Arlindo Sebastião
naia lei de N'erôniclar Pe
l'1e'ira Gaia.

Ela" brasile,ira, solteira,
servente-, natural dei Jara
guá do Sul, domiciliada e .

residente em Nereu IHa'
mos, neste distrito, filha
de Atilio Franceski lei de
Cecilia Oe'catto Frances"
ki.
Edital 1'2.135 de 25-08,,81
Martinho Lor.entz

;

e Ires
Hlldebr:aJndt

EI'9I, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na

tural dei Canoas-Rio Gnan
Ie do Sul, dom.iciili-ado e

residElnte na Rua Rio
Grande dia Sul, nesta oi

'dade, filho de Emílio lo
rentz e' de Joana, EJiza-
b'elth lorentz.

'

Ela, brasileira, solteira,
comerciária,' natural die'
Taió, neste Estado, domi
ciliada Ie: res'i,den1:ie' na Rua
Padre Alberto J'8IÇo�s,
nesta cidiade', filha de Emi
JiO Hildlebrantdt Ie de. Cla
ra Luiza Hildebrandt.
Editar 12.136 de 26-08-81
Fábio Schmidt el Te-reza
iKopsch

El'a, brasileiro, solteiro,
lavrador; nat!Jr.a:l d'e

'

Jii,ra
guá do Sul, domicil�ado 9

residente em 'Estrada Ga

ribaldi; neste' distrito fi
lho' de Erwino Schmidt e

de Wanda Kl1enlilke, Sch
mIdt.
Ela, brasileira, so I te:i'ra,

Id:oméstica; naltural de In"

daíal, neste Estado, do
m,ic'iliada er residente em

Estrada iGaribaldi, ',�nestle,�,,:>;
;. , "c" , '.i""

distrito, filha de Berna(çiq'" i

Rica'ndo,
.

Kopsch é;;1.;dé �;:'�'ll
Hild'a DuWl�(

" , ,
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-EXPEDIENTE-

(i.) a tl ä (., tI" ;r'l�'l
Fundado em 10 de maio de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

Dlreior:

Eugênio Victor SchmISekel

Colaborado.... :
Flávio .José Brugnago,

.

Yvonne Atice Schml5ckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. pauló MoreHl, Silveira JIlr:Jlor, Rudoif Hirsch
feld, José Castilho Pinto, Dr. J_ Alberto Barbosa.

Redaçlo, Aclmlnl'atraçlo • PubDcldade:
Av. Mal. Ceod. da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091 - C.P. 19

89250 - Jaragué dó Sul - SC.

ComposIçlo, Impreealo '_Clrculação:
Socl�dade Gréflea Avenida Uds. - Jaragué. do Sul � SC.
Assinatura anual: Jaragué do Sul e regllo ••• Cr$ 800,00
Assinatura Semestral Cr$ 450,00
Outtas cidades , ,.4.......... Cr$ 1.000,00
Exemplar awlso Cr$ 15,00
Nilmero atrasado Cr$ 20,00

e_ Jomal do'" ponSablllza por artigos asalnados e nem
devolve originale.

.

I!\lOBILIÁRIA

SANTA MARIALtda.
Compra - Venda e Administração de Imóveis

Crecl N.O 418-J

Consulte-nos, temos vários lmõveís.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 42 - Fone 72-1342 e

- 72-1101
.

Jaraguá do Sul - S.C.

CARRoÇARIAS He
\

Indústria
Blindadas

Hornburg
.Carrocarias

de
Ltda.

CARR'OÇARIAS
BLiNDADASE
ABERTAS - CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS E
MOVEIS.

I Av. Mal. Deodoro, 1.479
JARAGUA DO SUL

Telefone: 72-0144
S.C.

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

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

comoção, colocando à disposição modernrssl
mos ônibus, com pessoal especiaHzado, possi
bilitando uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml F!rograme CANARINHO - o

transporte carinhoso.

JARAGUA /00 SUL SANTA CATARINA

Jardim São Luiz'
/'

em fase final die execução Aguardem palra breve
totes .com toda � infra-estrutura compleila.

. Empreendimentos ImobUiários
MarcaHo' Lida.

t
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166

JARAGUA DO SUL -- sc'

Construtora Seria Ltda.
CONSTRuÇAO CML, ENGENHARIA E

COMeRCIO DE MATERIAL
DE �NSTRuÇAO.

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

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Terraplenagem Vargas
I
_ de IIcIo Domingos Vargas - .

.

SERVIÇOS COM RETROÊSCAVADEIRAS
E' TRATORES DE ESTEIRAS

-E-

Tubos Santa Helena,
TUBOS E ARTEFNrOS DE CONCRETO

.
EM GERAL

.... HOa JOinvUle, 016 - Fone: 72-1101
".,'JAÀAGUA DO SUL -:,;_ Santa Catarina

Uma grave batalha foi
perdida em 21 de julho de
1981, pelas baleias. Não foi
travada nas águas mari
nhas e sim nos assentos da
reunião qa 'Comissão In
ternacíonal de Pesca dia

Baleja. Os efeitos é que ví
rão. nos oceanos. E o nos

so Brasil foi um dos artít »

ces dessa derrota, pois,
. abstendo-se

.
de votar a fa

vor da proibição temporá
ria da pesca dos cetáceos
- também se abstiveram
China e Arrica do Sul -

então impediram a obten
ção de uma maíoría de
tres quartos do totah de /'10-
tos dos países membros

criada' a Comissão Baleeira
Internacional (ao que vejo
com seu nome' agora alte
radô para Comissão- lnter
nacional de Pesca da Ba
leia), ma.is eficiente, pois
exerce poder' fiscal, poden
do restringir a pesca' fa
zer proibições temodrárias,
impor sanções outras ao,

infratores das normas in
ternacionais

.

Já em 1972, durante, a
Conferência de Esltolcomo
(Suécia) a Organização dali
Nações Unidas (O.N.U.'
ofereceu proposta
pensão da pesca

de SUB

das ba..

coluna Holária de Ecologia
. o 'BRASIL CONTRA AS BÀLEIAS

José Alberto Barbosa
Promotor Público

representados (significati-
.

Ieías por dez anos, mas es

sa proposta tem sido reíte
radamente rejeitada por vá.
rios Estados. (Japão, Rús
sia, Brasil). A Islândia e a

Noruega, países eminente
mente pesqueiros, estão
dando o bom exemplo e res

tringiram por si a pesca,
.eretuando.a abaixo de suas

respectivas cotas, mas Ja
pilo e Rússia, que se respon-.
sabUizam por noventa por
cento do abate anual, não
querem cessar ou restringir
a atividade. O Brasil, pais
de larga costa, se passasse
a proteger as baleias em

suas águas, faria muito por
elas (que por aqui passam.
rU!Il0

t
aos mares gelados.

depois de, deles provindo,
subindo pelas costas arrí
canas, aqui terem o seu ca

minho de retorno). A po
sição brasileira' centra os

cetáceos é-lhes portanto 41,!-.
mamente grave. A dizima
ção das baleias em n0SSC

litoral fQj tão intensa que
hoje elas já são bastante
raras, enquanto que outro-'
ra esse tipo de pescà tev-a
importância, v. g. em nosso

Estado' de Santa Catarina
,

'

. onde os pescadores mais ve-

lhos ainda se recordam. d�s.
se tempei) em que inclusive
para as construções 'litorâ
neas ainda se usava o óleo
de baleia na argamassa, fa
to completamente posto em

esquecimento pel'ilS gera

ções novas. E o mais trá-

�gico é que não há um· be
nefício alimentar imediato,
nem uma indústria outra
essencial a manter com a

,carnificina, pois a gordura
e acarne em grande parte .

se as utilizam. para indús
tria de sabonetes . cosméti-

, .

cos vários, co:pservas para
- cães e gatos, óleo para
m á quinas (perfeitamente
subsllituivel por óleoo. vege
tais ou minerais), lubrifi
cantes para mísseis inter

continentais. Os l'USSÔS fa

zem das baleias as rações de

seus rebanhos de visons ra-'
,

posas e zibelinas Lembran
do o gosto do figado, a car-

ne de baleia em sí tem me

nor aceitação para o cón,"
sumo humano. O Brasil, pe
lo menos, pode estimular
maís o consumo de gàdo va

cum ou mesmo o de varía-'
dos peixes relegando a ma
tança dos cetáceos pàra. o

futuro, quando reequilibrado
o, seu rebanho (ou cardu
me).

Patra compensar a inércia
dos organismos ínternacío
nais, surgiu a ação de pes
soas prívadas, ein favor das
baleias. Na Franca surgiu
o Projeto Jonah (Jonas),
que protesta, petícíona, cons
oientiza o povo e o Poder
Público de várias Nações:
Mais efícaz, porém, é a en ..

tídade chamada Greenpeace
(Paz Verde), fundada no

Canadá, que acompanha. os

navios baleeiros e os fiScali
za, filmando as suas ativida
des e os lienunciando por'
ínfrações. Usam metos não-

, violentos mas são muito ef.i
cazes Nos anos de 1975,
1976 e 1977 foram tão há:
beis em redusír assímso aba

te, que, os pescadores lhes
vos.

fizeram disparos íntímídatí-
Face suas infrações, a Rús

sia teve, então, reduzida SUfi,

cota de pesca. O Greenpea
ce então adquiriu um draga
minas (o JameS-B�v) duas
vezes maqs veloz que as ba

leeiras, aumentando sua a-'

çäo fiscal, salvando assim
cerca de 1.400 baleias, fa

zendo paralízar a frota rus
sa, que fazia o abate 'fora
das 'condições normativas.

Vêse, pois, que a conjugação
dos esfõ1'ç-os públicos e pri
vativos estão conseguindo
algo em favor das baleias.
Os povos haverão de em C()..

mum . acordO salvar não

apertas. os cetáceos, mas to-

)
da a flluna marinha, não
esndo justo que face os in

.tere.sses de uns poucos paí
ses pesqueiros (que aLiás são

poderosos e podem se dedi
car a outras atividades) 'to
das 'as oum-as Nações sejam
prejudicadas, pois como lem·
bra JAN TINBERGEN, n.;)

. 3 o Informe ao Clube de

Roma (ele' como coordena-
dor do informe), �

. .. Os

oceanos são uma "herança

comum;' e, como tal, não

"perte�cem" nem aOf paí
ses com capacidade de uti
lizá-los nem exclusivament'=l
aos Estados à beira-mar ou

a poderosos direitoS .maríti
mos adquiridos". E nó<:!,
brasileiros amantes da na

tUl1eza, temos esperança de

ver o Brasil como ardoroso

defensor das baleias, ima

gem que a Pátria
-

infeliz
mente ainda nem vive nem

tem.

Esta coluna é um oferecimento die;

Carroçarias, Argi Ltda.
Carroçarias bl'indadas, plástioas e frigoríficas,

abertas, tr:ailers comercial e �urístico e montag'ém
do 3.° .'eixo.

. Rua Dr. Enrico Fermi/·113 - Fone 72-1077
.

Jaraguá do Sul-SC.

vamente, dezesseis Nações
votaram pela proibição e

oito contra) . Grande tris
teza se abate sobre os E'CO

logístas, sobre 0& Esta.aos
bem Intencionados na pre
servação da natureza so

bre as ,'pessoas s,�nsatas
enfim. Doloroso que. nOSEa
Pátria se inscreva entre os

que ainda não clamam con

tra a matança; ainda maís

que o Brasil atualmente
não é um pais grande pes
cador de baleias, nem .()

povo brasileiro Blinda 'é cos

tumado ao consumo dessos
animais, de modo que. Y

população do Brasil q, nes

ca baleeira é de menos va

lia
. p�quenos grupos sao

.
beneficiados - se se pode
falar em beneficio enquan
to a, imagem da Nação é
prejudicada no mundo com

,

razão.
Há cetáceos providos de

dentes (cachalotes, orcas.

marsuínas) e os dotados de
barbatanas (baleias em sen

tido estrito, e rorqua.is) . r

Em 1870 o noruegues Sven
Foyd inventou o canhão
lança-arpão' (éom ponta ex

plosiva:) aumentando· em
muito a chaciIk de<:!5eS gi- '

gantes da .mar. Aß baleias
brancas (baleia- basca ca-

,

leia-da-Gr@enljl,ndia) nadam
mais lentamente e flutuam
após mo.rtas, o que lhes fa
cilita a captura e usinagem
(qUe se faz �m navios-usi
nas). Os rorquais a.:fundam
quando mortos, mas os p�.
'cadores os enchem ('.()m a!"

comprimido e os' fazem flu
tuar. A maior das baleias,
porém, é a baleia 9.zul, um

rorqual de 30 InS. de- com-
.

primento e pesando o adul
to 120 tonel'aclas de peso.
Sua dizimação

.

e tamanha
que calcula-se existam ho

je apenas cerca de 1. 200

exemplares. São mortas

quatro baleias por minuto
nos maers austrais, no pe
nodo de pesca; outro tanto
se faz no Pacifico Norte.
Usam-se aviões, helicópte-.
ros e lanchas para a: .10c,a.
lização dos rebanhos de ba-,
leias.

Em 1929 para reag.ir éÔn
'tra tal indiscriminada ma ..

. tança, foi criado o Bureau

Internacional de Estatísti
cas Baleeiras, qu"" pouco
fez por' elas. Em '1946 .foi

I

Marque um ponto positivo.
'

Você não 'Precisa provar que.tem bom gosto na escolha. Compra, Vl3nda
e administração de imóv.eis· é com a IMOBILIARIA MENEGOTTI LTDA.
uma ·nova opção para os seus ne'góc.i.os imobiliár�os.

DISPOMOS DE APARTAMENTOS E SALAS PARA ALUGAR NO
EDIFfCIO MENEGOTTI.

Imobiliária Meneuotti LIda.
Garantia e segurança para o seu inViestimento Av.

Fonseca, 855 -' Edifício Mene'gotti, 1° ,andar, Sala 104,
,

.

Mal. D,eodo�o da.

... , HA 30 ANOS
- O dr. João Mar.condes de Mattos, Juiz de Direi

to da oomarca de Jaraguá do Sul, mais tarde Desell\
bargador e, atualmente ostentando o seu ilustre nom
no novo Forum da Comarca, foi. a personalidade esCo.lhi_
da, para oferecer em nome do munícípío e da populaçá
o banquete ao Governador Irineu Bornhausen, quando
visita ao muníeípío no mês de agosto de 1951, época em

que se deu o encerramento da Reunião Econômica do
Norte Catarinense, realizada em nossa. cidade.

- Também o deputado federaã Jorge Lacerda ma
nífestava.se da tribuna. da Câmara Federal, focalizando
problema da energia. elétrica, tema. dominante da Reu
nião Eé@�ômica do. Nol:ire CatariIl!e� �deá�izad� �(l
sr. Artur Müller e que se revestiu da maís alta significa;,
ção para os destinos da região norte do Estado de Santa
Catàrina. ('

- Naquela época 'a falta de energia
situações as maís embaraçosas para a. economia catarineIlii
se

,
Durante quasi duas semanas foi imposte total restri.

ção de energia 'elétrica para os estabelecimentos indus.:
triais de joinville, São Francisco do. Sul, Canoinhas, Ti
jucas, Jaraguá, Campo alegre, São Bento do Sul; Ma;.
fra; Araquarí; Itaiopolis e 'auaramirim. Cerca de 3.000
estabelecimentos fabris, em que trabalhavam 50.000 ope.
ráríos, viviam momentos da maior gravidade, temen
pelos aspectos sociais pela paralização dos serviços, s

contar o problema 'econômico por sí s6 muito comprome
tido' pela deficiente produção de energia elétrica.

- Ö Dr. João Bayer Filho, Seêretálio da Fazen
da, recebia a incumbência de agradecer à valorosa classe
produtora do Norte do' Estado e às autoridades presen
tes, pela festa que qualificou de "primorosa".

/

... HA 25 ANOS
- Heriberto Huelse era eleito Vicé-Governaodr

Santa CataÍina segundo o resultado total das eleições
realizadas no dia 5 de agosto de 19-56, em que a Fr�nte
Democrática recebia 1.222 votos contra 501, da Aliança
PSD e PTB.

- Depois de mais de 35 anos de serviço público, o

Governadcr do Estado, da'. Jorge Lacerda, conçedía a

aposentadoria requerida pelo sr. Artur' Müller, Oficial do
Registro Civil na Comarca de Jataguá io Sul. No dia 6
de agosto, ele oferecia aos seus colegas, autoridades e

'advogados no Forum um café com lauta mesa de doces,
na Confeitaria Bauer

..
Usaram da palavra d. Irene Pe

dri Guenther, oficial interina e antiga escrevente jura
mentada e o dr. Arquimedes Dantas, que relembrou os

anos que trabalhou com o serventuärio, então tamb�m es

crivão de policia e ele orador, delegado auxiliar.' Afirmou
que, Iqueria naquela dportunidade dizer que o sr. Artur

Müller, sempre fora um funcionário exe:mp�ar e, mesmo

no tempo da guerra, naque}es. dias angUstiosos para o.

nossa população, jamais recebera de Artur Müller siquer
insin�ação para perseguir a quem quer que fosse. Enal·
teceu o amor ao trabalho do aposelltado e seu coração
generoso em aten:der à população, sempre p�onto li servir
.aos que dele precisassem e terminou por desejar ao sr

Artur Müller todas as felicidades.

- Na sessão da Câmara Municipal do dia 7
......agostb, o vereador pela Frente Democrática sr Augusto
$ylvio Prodoehl, fazia vibrante discurso, par� se' referir' à
crise altista e o custo de vida em nossa Comun9 lembran
do a constituição de Comissão:' p�ra entender�se com o

Prefeito Municipal, quanto ii. instalação de Comissão de
Abastecimento e Preços. ,Finalizlu dizendo: "Cabe a to
dos nós, vereadores, i�distintamen'te uma grave parcela
de rE!spdn8a:bU'idade, pOO"que preciso':se torna defender
mos com intransigencia, o bem estar do povo, apontan., I
do os ersponsáveis em beneficio. do própriO povo; de nós
mesmos. Só assim .estaremoo cumprindo com o noss() de·
ver público perante aqueles que em' �óS confiam".

'" HA 10 ANOS
...:.. Os .componentes da Banda Lyra da Aurora via

javam para à Guanabara. Pela 6.,a vez consecutiva, oS

nossos loiros lavrado.res do Rio Cerro compareciam ao

Festival da Cé!rveda da Guanabara,' patroCJi;nado pelo
Centro Qatãrinense. Os 23 componentes da Banda Lyra
da Aurora animariam os cariocas no Pavilhão São Cris

tóvão, cozu' as melodias tipicas dos festivais da' cerveja.
.

- O Presidente Médici, acompanhado do Ministro

Mál1io �drezza, cumpria nos meados' de agosto de 1971.,
a derradeira etapa de ligar, pelo asfalto, o litoral cata
rinense. O governo revoluciónári� dava sobejas provas de

sua capacidade realizadora, concluindo em tempo relitti.:
vamente curto o que outros governos levaram meio sé·

culo para uma simples implantação de trechos. Os ca

tarinenses aplaudiram a inauguração da BR-101 e a BR�

468, Ligando Curitiba à Florianópolis. E a imprensa ja
raguaense afirmava: "Por uma questão de gratidão, de

vemos
.

cumprimentar o Presidente Médici e ao Wnistro
Andreazza, a atenção pàra' com o nosso' estremecido Es·

tado" .

A Câmai'à Municipal de Corupá, presidida pe',o
Vereador oto Ernesto Weber, enviava ofício n9 35/71, de

16-08-71, vaz;ido nos seguintes termos: "Os Edis da Câ

mara Municipal de Cprupá, co.ngratulam-se com a posse
interina de Prefeito de Jaraguá. do Sul, almej�do pro

fí�ua gestão nesse periodo, para gaudio do l"refeito t.itu

lar ·.e do Povo que em ambos confiou. Saudações dos ve-.
readol1es da Câmara Municipal de Corupá, (as). Oto Er.

nesta Weber-Presidente" O CP, em' nome do 'diretor agrlÍ..
decia penhoradamente a manifestação dos srs. Vereado
res' do vizinho Município de Corupá.

ESTA COLUNA I! PATROCINADA PO,R

In�últnal Reunidal Jaráguá !.I.
e· O P - oncenlrados

para AUmentos
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CORREIO DO POVO - Jaragu:á do sul-se
'@-------�------- ---�----------------_---.-

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL:. ' .

. LEI N.o 824/81'

,
S�plementa,e áAufaJ dQ� do prçamiento vi�te

1
/ O Sr. Victor Bauer.:; Pre�elitto Municipalldle Jaragll'do -Sul.- em" _ ..

eXl3ircíc,io, Estado de Santa Catarina no uso das atribuições' qU�1 ,lohe
são eonferldas.:

. '

.. ', '.
'

.. ', '. � .

FAZ SABERia todos os habi;tante's deste' Município que a Câmara die .

V'e:Jleaaof1es -aprovou -e-ele-sanclona a- sguinte Lei:
Art. 1.° :- Fica aberto um crédito suplementar no valor de Cr$ '.' ....

43.000.000,00 (Quarenta e três milhões ;dj� cruze-ros), para reforço .

dos proqramas ,e verbas abaixo disoriminadas, constantes' do .orça- ,

• mente vigente, a saber:
�� ....

�ANEXO 1- QUADRO-'K-,
-- "_.", ... -"'"

.

',' ',.� .. ,-

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201 .03070202.002 - Manutençãn' das atlvidades dó' ,

.

C"' -r

Gabinete do Prefeito : Cr$ 1 .. 500.000,00
,0501 ....".. DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .03080322.026 - Manutenção das atividadles Ida

.

da Div:isão die Contabilidade Cr$· 4; 000.000,00
0501 .99999992.030 -'Reserva Orçamentária Cr$ 3.700.000,00
,0601 - DIVISÃQ'DE OBRAS, :

.

06G1.16915751.013 - Abertura Ide ruas Cr$ 2.000.000,00
0601.16915751.014 - Aqulsíção de imóveis Cr$ 700.000,00
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS'DE' RODAGEM .

0602.16880332.036 - Amortização 'e encargos d,a.
, dívidar pübuca : ': ' Cr$ �. 000.000,00
0602.16885341.019 - Aquisição die veículos, moto-

res Ie máquinas rodoviàeías .' Cr$ 20.000.000,00
0602.16885341.020 - Aquisição de' imóveis Cr$ 200.000,00
0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.10605751.023 - Implantação Ide! parques e

jardins' ;
\ : Cr$ 2.900.000,00

0701 - DIVISÃO DE AGRICULTURA
," I

0701 .095126.91 . 024 � Extensão :e' instalação die' e,le-
trifi.c,ação rural Cr$ 3 �'OOO. 000',00" 1',

TOT A L .. , Cr$. 43.000'.00000
-ANEXO II ....;.. QUADR'O A'

.

'.
'

0201 - GABINETE DO PREFEITO
. ., .•....

0201 .03070202.002 - 3.1 . 1 .1 - Pessoal ciVil
'

.. Cr$ 1.500.000,00 r

0501 -.- DIVISA0 DE CONTABILIDADE'
\

0501 . 03@80322 . 026 - 4. 1 .9.2 - Despesas de exer-
cícios anteriones Cr$ :3.000.0ÕO;00

050l. 99999992.030 - 9.0'. O. O: .z:Rés'erv,ä "de COn-
. tingência ... '.

'

... o •••••••••••••••••••• Cr$ 3.700.000',00
,0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915751.0'13 - 4.1.1.0 - Obras Ei lnstaía-

ções ,
� Cr$ 2.000.000,00,

0601.16915751.014 - 4.2.1.0 - Aquisição de
' '

imóveis Cr$
0602 � DIVISÃO DE' ESTRADAS DE RODAGEM .

060'2.16880332.036 - 3.2.6.1 - Juros' 'de dívida
'.

-

cönt·"
.' . ,

- ,

,

ratáda ..... ;, .....................• Cr$ 2.000.000,90"
0602. 16880'332'. 0'36 - 4 . 3 . 5. 1 - Amortização de d�-

1 -

vil([ '''e t t d!
..

, a on ra a a Cr$ 3.000.000,00
0602'.16885341'.019 - 4.1,2.0 - Equipamentos e

_ �á1le�ri,al permanente' :.: ":,�.:: ::'..
-

.. � .. ,.Cr$. 20.000.000',00,
0602.16885341 :020' - 4.2.1.0 - Aquisição de imó- "

,

veiS , � � '-.Cr$ 200.000,00
0603 - DIVISÃO DE SERVI'COS URBANOS
060'3.10605751.023 ,...:.. 4.1.1.0 - Obras e instala-

ções � '" Cr$ 2.000. QOO,OO
0603.10605751 .023 - 4.1 .2. O - Equipamentos

.

e _, ,

mate:rial p;e'fmar'lente' " : Cr$ 900.000,00
0701; - DIVISA0 DE AGRICULTURA
070L09512691.024 - 4.1.1.0

-

__ Obras ie' instaJ,a-'
ções .-.

'

'.' Cr$ 3.000.000,00
I

-

f O T A L Cr$ 43.000,.000,00'
_

Art. 2° - As deSp)8sas decorrentes do artigo anterior, corre-

rao. por �on�a.da anulação total ie parcial ,dios progr�r:nas ,9: ve'rbas
labalxo dlscrlmmadas; constantes Ido orçamento vigente,.a saber:

. -ANEXO I � QUADRO A
0'401 - DIVISÃO DE"EDUCAÇÃO

'.

'0401:08421881,.001 � Construção dE,prédiOs esco-,
,

I
.

- - - -

_

- �res ,
" � : .. , Cr$ 2.000.000 00 .

0403 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
!

I

0403":13754281.004 � Aquisição de' um imóVie'l para
o Oentro de S�údie Cr$ 7.000.000,00

0403-..15S�487T1.r005 - Implantação dJe; um Gentro Co-
munitário � Cr$ 4.000'.000,00

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 . 030�0322. O'26...._ Manutenção.das atividaQles da

( Divi,são de Contabilidadie' Cr$ 2.600.000',00
0601 - DIVISA0 DE OBRAS J' ,; ,

0601 .03070251 .006 - Construção do aniexo a Prefe.i-
. tUlial _ ,: .. 1 Cr$ 2.000.000,00'

0601 . 16915751 .015 :...::.: PaViimientaçãÓ 'de ruas .. Cr$ '12. 000 � 000;00
0603 - DIVISÃO DE SERVI'COS URBANOS :

" - - .

9603.10600211.022 - Aquisição de um imóvel para
o, <?e'll:,itério- Muni�ipal CrS 5.000.000,00"

0603.16��033�.�39 - Amortização e encargos dàJ dr.- '

vIIdIa pubhca .. � ' :'. :' : . Cr$ '6.400'.000,00
,

0701 � DIVISÃO DE AGRICULTURA ,

0'701 . 0418021-2 ;�42 .....:.. Des,plÉl1sas com' a reali'z'ação da
"Fiesta_:do Colono" '

.. Cr$ 2.000.000,00

r ,'ti

, .

700.000,00

.. TOT, 'A L ..... � .... : ..... : ..... Cr$ 43.000.000,00
\ , .

ANEXO II -.QUADROA' ,

0401 - DIVISÃO DE EDUGAÇÃO
0401.08421881.,.001 ,..-- 4.2.1. O - Aquisição de imló-

, va'!" �!'.).. "
- ,}'

IS •••.•. : ••••••••••.•.••.••.•• : ••••. Cr$ 2.000.000,00
0403 - DIVISÃO DE ASSISTtNCIA SOCIÁL .

_

.

0403.13754281.004 -L:14:'2'.1 . O'-_::_' Aquisição de' �mó-
;

,

veis : : � Cr$· 7. OOQ. 000:,00
0403.15814871 .005 - 4.1 .1 . O - Obras, e instala-

ções'
'

:.:.: : .. :.: '.Cr$ 2.59O.Ç)OO,00
04(}3.1581487,:1,005 .•

- 4 ..2 ..1.0 -.Aquisição- de' im�Ó� ,

0501 ���yi$Ãö 'ó�'�ÖNj-ÄBli_',ÓÄQ.E·
•.. '{' ... Cr$ 1.500.000,00

0501 . 0�080322 : 026 -.3.1 .9.2 - Desp.esas. de exer-

cícios anteriores .- Cr$ l' . 100.�O,OO
05�1,.,03��22.·9.26 ""-: 4.1 ..2.0 - Equipamentos 'e

material permanente ...............•...Cr$ 1.500.000,00
0601 - ,DIVISÃO DE OBRAS

.

0601':03070251.006 .� 4.1 :1:0 ....:.. Obras Ie 'instaLa-
- .

- " 'Cr$'-:·çpes .•••.... , �,..• \�..•.• : '. 2.000'.000,00
0601'.16915751.016 - 4.1.1.0 � Obras e ins,tala-

'ções Cr$ 12.000.000;00
9603 -. DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
060'3.1050a2�11.022 -�4.2:1�b"':':' Aquisição dlel im9�
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veis ........•......•...........
, Cr$

060'3,.16910332.039 - 3.2.6.1 - Juros de idMdla ....

,,:' contratada, ..•....•............. ',' ..•.. Cr$ t . �OO. ��0,90
.. '0603.1'6910332;0'3$'- 4.3.4.1 - Arnorttzação d�: di- , '

d· e-s '4.50Ô.'eoo,0e"
, . , , ' . , , .. vida contrata a .......................• <li>

0101',- DIVISÃO DE AGRICULTURA, ',,'

0.70:! .0'4180'212.042 - 3.1, .2.0'- Materilaf eile consu-

, , . ,. mo,.; .•....•........ ,1 •••••••••••••••••• Cr$ 700.000,00

... 0.701. 04,180212'. 042 - 3.1 .3.2 - Outros serviços e

.

. en,cargos 0, ',' ••• ,:::.,Cr$ 1.000�,9q9.,bo
0701-.04'180212.042 - 4.1.1.0 - Obras. Ie Instala- ,. . "'I

ções ,
Cr$ , 390. Q<>.9,•00

- ..
- , .. ,. , ',�, ," T O, T A L -: Cr$ 43.0ob.ÕO�?9�"" ,

� "Art: 39......�E,Sita Lei entrará ler:n, vigor, na.data Ide, sua punuca-,'.
ção, revogadas as disposições em contrário.

.

, :

-..: � PAtACIO DA' PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO
-

SUL, aos 18 dias .do mês de agosto. de 1ß81.
,

.

'

,VICTO'R BAUER - Pre,leilo MUR,icipal ._

. Esta Lei foi registJ'1acfa e publicada nesta Diretoria de Expie

!(!,ilente, Educação 191 Assistência Social, aos 1.8, dtas do mês de agos

to de 1981.

\ .
ASTRIT !K. SCHMAUCH - 'Diretora

ESTADO DE SANTA CATARINA I'

Prefeitura I_ioal de Jaruuá do· Sul·
,

'

\

)BALANCETE REFERENTE AO M'ÊS DE JUNHO DE 1981

Divisão de Contabilidade

BÀLANCETE REF ERENTE AO MiÊS DE MAIO DE 1981

Ate o mês Atrecadaçlo'
Anterior . no mês

RECEITAS,
TITULOS

Total .

I ,j '.

RECEITA OR�AMENtARIA
RECEITAS CORRENTES '

.\'
' .

Receita Trlbutãrla ••.••• ;,•••••••• ,. '4' 33.580.759,15 5..270.048�09 38.�50:807,24
Receita Patrimonial •••.••_ •.••••_�••_:... 72.S86,53 13.340,00 86.226,53

T f ê I Co t
.

87.592.199,88 20.556.952,49 .108.149,152,37
rams er nc as rren es •.••••••••••••

-
.

Receitas Diversas ••••••••.•••••• '. __, 1.752.695;53 3�7.609,02 2.110.274,55

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital h••••••••••• ,

Outras Receitas de Capital ..••.••••.••
8.740.271,99 5.132.631,68 13.872.903;67

... i5)29 ,5675.729,56

SOM AS Cr1131.814.512,64 31.330.581,28 1'63.145.093;92

RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas empenhadas e a pagar •.•••.. : 22.1668.037,53,
Depósitos de div6rsas origens 44.853.73�,92

.

8.764.688,03 31.432.725,56

3.313.321,09 48.167.058,01

SOM AS •...•.•• � ;.. cÍ1 67,521.774,45 1:2.078.009;12' 19.599.783,51

SALDO DO M!S ANTERIOR

Caixa •.••••.••••••••.•••••••••••••• 26.945.202,54 5.361..357,70 32.306.560,24

Banoos - disponrvel ••.• " '.; •. _ 77.714140-,01 10.245.544,04 87.959.684,05

Bancos - vinculado '49.787.323,41 8.989.917,03 58.777.240,44

SOM A S ... , ••••.••••••••.••••••_ •.• ert154.446.665,96 24.596.818,77 179.043.484,73

TOTAL-GERAL ·CJ1f;353.782.953,05 68,005.409,17 421.788.362,22

I DESPESAS· . Até o mês Despesa.
no mia TotalTl'TULOS Ânterior

DESPESA ORÇAMENTARIA
,.0100 Câmara de Vereadores �•• 2.077,712,91 657.987,'60 2.7>35.700,51'

0200 Gabinete do Prefeito , .•••••.• _

2.773.497,45 . 1.232.219,20 4.005.716,65

'030(> :Depto. de Aömlnlstração ..••••••••• 11.235.292,99 3.233.6011;78 14:468.894,77

0400 DepIo. Educação. Cultura e Asslstên�
.

'ela Social ••••••• : _ ._. _, 20.242.077,,98 4.390.446,40 24.662.524,38
,

dsoá Deptó: ·da. Fazenda, � •• _ 5.268.712,86 4.810.655,26 ,10.079.368�12- ;

.

mico Dept6. dê Obras e'Viação ,
76.04'7.471,90 2i21.6.026,27 103.263.498,17

,

0700 Depto. Ágrópecuãrlo _ � 11:-603.742;39 1.802.2?4,19 13.405.966,58'

; 0800 Depto. de TLiri�mo ." •• 0.0.'•• ;" o;••.• _'. 4:3:.781 ,50 13�27,OO 57.408,150

SOM AS......................... Ct$129.292.289,98 43.356.787,70 172.649.077,68

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
. I fl'

, .,

RestÇ)s. a pagar •...• ,., '

•••. '. 15 ..896.849,,52

. Despesas de meses anteriores •••• 0 ••••• 12.759.364,12

Depósitos de diversas origens ••...•.•.• 23.291..464,35

, 15.8�6.849,52
ß.667.779,66 ,19.427.143,78
4.447.325,4,7 27.738.789,82

SOM AS '.. Crt 5UI47.6�7,99 11.115.105,13 63.062.783,12

SALD() PAIrA' O M!S SEGUINTE
"f

•

I

Caixa .. : 32..248.9!17,76 1'.581,742,42 33 à3à\.j40:1à�
Bancos - 'tUsponrvel •.•.. ; ..•..• ':.'.'•• :. 87.634".904',40 : �.pe1.764,46 90�:n6.668,86,.

Bancos ... vlnculado •.••..••••.•.••.•. _ 52.659.082,�2 8.870.00�,46 61.529.092,38,

S O' � A S .'�:..................... crs 172.54,2.985;08 13..533.516,34 186.076,501',42
..

..

:tQTAL. �E�� " �.L' .� ,'.' • • .. .. • • • • .... Cr$ 353.782.953,05 68.005.�0�,17 ,421.788.362,22

" "

rjb/Contadoria da Prefeiturà Municipal de Jaraguã do SUl
EM 30 DE JUNHO DE 10981.

.... - ..... _ .. ,....

'. ,
.. ,,,

. ,
I.I

) ,
,I !"

SIGOLF SCHüNIKE
.

. . " .

.

JOAO MODESTO SILVEIR'A ,.,':,.'"
,

Prefeito Municipal em Exercrcio
,

Diretor da Fazenda',,; ..
,

> ,,I'

') !
,. i, :

..

�,'!
..

'Reriaio"josé- Borlolinl
CRC SC n. 5.400 --: Técnico em 'Contabilidade

•

'ESPORTIVAS

,.
'

e
:

,

WEG ,CAMPEÃ - A Ele

'tr'omotp·res 'Wle�g, é .a cam

peã estadual Ide futebol de
'

salão do 'Selsi de sarsa
-Catarlna, Esta condição
foi obuda, ao derrotar na

manhã de dernmqe a equi
pe 'ida Irmãos Martins

Ltda, de Porto Priião, em

seu ginásio de Espol1es,
gol de Gilmar. _A-- Weg
utllízou-sa . nesta partida
de: p�tí, Or;i, 'Gilmar',
Davi, Américo ',e Koch.

.

'Agora, como representan-
·

te lfdlma ,de .

Santa Cata

rina, a Weg Idisputará o

Zonal "SUJ..Br�Heiro 'die,
Futebol' dê! Salão ,dia Sesi,
em Curitiba, centra as re

presentantes do' Paraná e,

Rio Grande do Sul, no pe
ríodo de 09 a 12 Ide outu-

bro.i

,
" .

li

)

CAMPEONATO JÚNIOR
- Foi desenvolvlda no
final da semana passada,
uma -nova '�odad8l.. a pe
núltima, Ido r.eiurno, do
Campeonato' de Júnior
1981 da Liga Jaraguaense
der Futebol, no Estádio
Max Wilhelm. No clássico

juvlenil, ° Baependl derro
tou o Juventus pela con

taqem mínima. Foi a úni
ca partida real lzada, pois
o Acaraí entreqou os pon
tos para a Arweg, que'
venceu, então,' por WO .

Neste sábado, rro Estádio
JoãO' Marcatto, jogam às
14 horas, B,aependii x Ar

we.g e, às 16 horas, Ju

ventus x Séll9'to: '

C A M PEONATO VAR-
. ZEANO - A aAtepenúlti
ma volta do Campeonato
Varzeano"lvo Baehr acon

teceu no, domingo, entre

Sertanejo e Santo' Antô'

nio, Caxias e Postá Ma

thedi" sendo' que o placar
·

(em ambas 'as: partiéfas,
foi idêntico: 1 a 1. Às 15h
ao ·dieste Idomingo,' 30, jo
gam Sertanejo x Rio Cer7
ro, no, Alto 'Rio Molha e,

·

Posto Mafh,édli x Gnei:piel,
,191m. Ne'lieu Hall)1os.

----...
' ATLETISMO - O latle
tismo jaraguaense cumpri
rá até o final do ano um

4ntenso calendário. Neste'
final de mês, em JOinvil
Ie, particiipai dei.. Campeo
nato Estaduail Idie Atletis

mo, válido piara tomadla
de índic,e:. Em' setembro,
de' 03 a 06, lem Florianó;
polis, partiCipa dos Jogos
Classificatt',>rios� ,para ob-

,_ tenção de índices paliai os
Jogos Ab�,rtos: Em outu

bro, 'oS' jASC, em Lag.es
:e, poste'riorffilente, Cam-

,

peonato, Brasileiro de Atle�
.

tismo 'ferir, Porto Alegre
Corrid'a da Integração do
Vale do It;:lpocu, quel tem

também o a!poiO dô Cor

reio, do Povo �,' Corrida
Internacional die São Sil

vestl'ie, lem S. paulC).

ClolISMO ..

·

�I D.ESTA
QUE - A d$cimà prova
válida !pelo 'ranking' do ci
clismo norte catarinense,
foi realizada sábado, em

I
Jóinville, no asfalto die
aClesso à Expoville. N.a ca-

I

. 'tegori'aJ principal, ...
onde

, ,part;Íç.iparam Geral:dio Ban
. doc'h, Afo'nso G!entil Ra

� ,)I(n,os e' outro.$: 'cobras,' do

ciclismo catarinense, Jon
,

ny Cozzarin; da Weg; ob
_ ,t�ve: a 3a. colocação e

W8iltßr Sima!s $eVie1r'ino, a

:. 7a. Na-cateQoria' novatos,
,

r la IilC1iSrfanÇa.'absolüta dos
pedã.li�ti'S· 1. fctra�:aenses:
1.6 :_ Sílvio Éwald, 2.0
- Robe'rto _ Ni,có,luzzi, 3.0

.""- . Yánd1er:I>ei ZocateUi e

4·0 7.:-.> Br.uno ...
'

. .M�rschall,
Joq9S 9':;:1 V'leg.� "�Iém die

.,�I,e:s, ;em .6'9,luga,r, flamiro
,AraLljQ, •também de JaJ'1a

,
... gU.�. i I' i ... · ',-'

-

A \9'quipe Weg participa
nieste, Idomingo dó bircui�

, , ,..,., � ,.t� V:olta à Ilha, em Floriá!-

nqpolJs, pelo Camipeona'-,
to E,stadual ,dia, FCe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ESTADO DE SANTA GATARINA,' .,'

PFUSFEITURA,MUNI'CIPAl DE'JARA�UÁ' DO. �UL
.,

.

DECRETO Nl� 684181 .' .

Sup� e���� Of98II'IH'te v�., .

� 10 Sr. Vicor Bauer; pnelfellto Mun'ltlpaf de J,raguá do,$UI; 'Estalo' "

idG de Santa CÇl.ta�ina: no uso e Xl9lr,f�hi) de Isuas atribU,'rçoo, legais;
" QECRErA!:'"

""

FAZ $ABER a todos QS h§bitantes Id'este Ml.JnlqrpiO que a Câmara de
V/el'l9adones aprovou e ele sanelen a sgutnte Lei:

,

.

.

Art. 1.Q - fiQa aberto um préd�to $L!P�ment.af no vª,p,r de Cri . : . ; ...
43.000.000,00 (Quarenta e três milhões djg cruzeíros), pare l1efo,rço
d!Q� program� e verbas abaixo discriminadas, §onstí:\nt�s do orça-
m!9nto vJgt;tR'lie, fl saber:

.

,. ANEXO 1._ QUADRO �
L, ......-I)JQ1 .",... �AII'lNETE DO PPlEFEITO

.

-O�Q1 ..O�Q70�O�. 002 - MAnutenção das ativtidades idO
�af!l;:-:-tq de "refeno , , , .•. Cr$ 1.500 . ooO,Op

Q§Q1 - "!V!SAO ge çgNTAelbIOAD�
,

0501.03080322.026 - Manutenção das atividades Ida
dá Divisão die Contabilidade Cr$ 4.000.000,00

0$11. 99999992. 03Q' ,...,... Reserva' Orçamentária ,Qr$ 3.700.000,00'
0601 - DIVISA0 PE OBRAS

.

'

0601.16915751.013 - Abertura Id'e ruas ..
' crS 2.00Q.OOO,OO

()6.01 .16915751 .014 _.:. Aquisi�ão de imóVl�i& Cr$ 700.000,00
0602 ...... OIVI$ÁO DE eSTRADAS PE ROO�e.M
0602.16880332.036 - Amor1i�ação ,enc�rggs da

drvidlal pública.; .... :.....•....•........ Cr$ 5.000.0ClO,OQ
0602.16885641.019 - Aquisição � veículoe, moto-

r" Ie méqutnae 'rodoviánias Cr$ 20.0po.000,OO
06p�.16885341.020- Aquisição die Im�veis .. ',' .Cr$. 20Q.OQO,OQ
060� r-.- DIVISÃO DE SERVIQO$ URBANOS

"

PßOS.1Q605751.023 � tmplanba;ção IdEli parques �
jard1i�s .. ,

'

" . ,

'

: Cr$ 2 . �OQ . 000,00
0701 '""':!' DIVISÃO DE AßRlaU�Tl:JRA
0701 ..09512691 .024 - Extensão: Ie instalaçãO! die' el� ,

trifi·cação rural , Cr$ 3.000.000,00
TOT A L .. ,. Cr$ 43.ooQ,900,00
A-NEXO II - QUADRO A

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0?01 .03070202. OO? - 3.1 .1 .1 - Pessoal civil .. Cr$ 1.500.000,00
0501 ....; DIVISA0 DE CONTABILIDADE

.

0501_.03080322.026 - 4. 1 .9.2 - DeSpiesas de e>Ger-
crcios anteriones Cr$ 3.000.000;00

0501 .99999992. 030 � 9. O. o. O - ReseNSI de Con-
tingência; Cr$ 3.700.000,001

.0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.16915751.013 - 4.1.1.0 - Obras e instala-

ções. . .. " ;

'

Cr$ 2. 000 � 000,00
0601.16915751.014 - 4.2.1.0 - Aquisição de

imóve:is , Cr$
0602 ,_ DIVISÃO DE ESTRADAS DE 'RODAGEM
0602.1'6880332.036 - 3.2'.6.1 � Juros de dívida

.
contratàda , Cr$· 2.000.000,00

0602.16880332.036 - 4.3.5.1 - Amortização de df-
v�da contrat'ad'a ' crS 3.000.000,00

0602.16885341 .019 - 4.1 .2. O - Equipamentps �

e

'. mal!elr�al permianen_�e Cr$ 20.000.000,00
0602.16885341 .020 _;, 4.2.1 . O --- Aquisição'de imó-

.

- vei� _ " Cr$ 200:000,00
0603 - DIVISA0 DE SERViÇOS URBANOS

\ 0603.10605751.023 ,_ 4.1.1.0 - Obras ,e ,instala-
ções " Cr$ 2.000.000,00

0603.10605751 .023 --- 4.1.. 2. O - Equipamentos e'
material permanente " crS

0701 - DIVISA0 DE AGRICULTl:JRA
.

0701. 09512691 .024 - 4.1.1. O - Obras Ie instal,a-
ções '

' Cr$ 3, ooO.OQO,OO
I

',' f;.

700.000,qo

900.000;00

TOT A L . " ,Cr$ 43.000.000,00
Art. 2° - As desplesas decorrentes do artigo anterior, corre

�ão por conta da anulação total Ie parcial dlos programas i8r velrbas
,abaixo discriminadas, constantes Ido orçamento vigente, a saber:

. ANEXO' I - QUADRO A
0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇÃO .

0401 .08421881 .001 - Construção de prédios esco-
lares .- Cr$ 2.000.000,00

0403 - DIVISA0 DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
0403.13754281.004,_ Aquisição' der �m ,imóViel para

o Oentro de Saú:die Cr$ 7.000.000,00
0403.15814871.005 - Implantação dlei um Centro Co-

munitário Cr$ '4'.000.000,000501 - DIVISÃO DE'CONTABILIDADE' (

0501 .03080322.026 -:- Mliinutenção Idas �tividia�es da
Divi,são de Contabllidadle

" Cr$ 2.600.000,00
0601 - DIVISA0 DE OBRAS

.

0601 .03070251 . 006 -- Construção do anexo a Prefei-
tuna' 1 •••••••••• � Cr$ 2:000.000,00

06()1 .16915751 .015 -. Pay,imentação de ruas .. Cr$ 12.000.000,00'0603 - DIVISÃO DE ·SERVIÇ.OS 'URBANOS ..'

0603.10600211.022 - Aqul'sição de um ',imó\(e,1 par�
o Oem�tério Mun,ioi'pal ..•............... Cr$ 5.000.000,00

Q603.16910�32.039 - Amßrtiz���o e enc�rgqs da d'-
V'1i�i� púbt!'ica: Cr$ 6.400.000,00. 0701 ,_ DIVISA0 DE AGRICULTURA'

..

0701.04180212.042 -.Despes�s c,?m a reali�ação da
"F/eSt8i do Colono"

; Cr$ 2 ..000.000,00

TOT A L Cr$ 43.000.000,00
ANEXO II - QUADRO A

0401 - DIVISÃO DE ,EDUCAÇÃO
0401 .08421,881 .001 ,_ 4.2.1 . O __.:., Aquisição de irnlÓ�

veis , .. , : crs ,?ooo.OOO,QO
(l4Q� - OlV1SÁO DE'ASS'ST�NaIA SOCIAL .

. 0403.137��281.0e4: � 4.2.1.0 -:- Aquisiç�o d,e j�ó-
.

. veis ..........•.......................• Cr$ 7.0Q0.OOQ/.OO
0403.15814871.005 -= 4.1.1.0 - Obras e Instala.,

e6és '. crS 2. SOO. 000,00
.

0403.15814811.005 - 4.1.1.0 - Aquisição de Imó-
. vels : :: Cr1 1.500.000,00

.

O�01 - PIVISÁÇ) BE ººNT/úiUL.IQAOI;
..

Q501 :'O�0803�,ºaQ -;:}, 1,9.2 - D�pesas de exer-
.

QrplQs 'lln�erIQf� .. P .. ! •• � .. , .. � :.� .... crS 1.100.000,00
0601 ,Q30a0��?.'O?ß � 4.1 ,2,0 � Equip�iTlentQs �

'm{l,teruM per�'1ent� ! •••••• : •• , ••• ,., ••Crs 1.'00.000,00
Q§Q1 "l:': DIVI$AO O� O�F\A$

.

•
\

Oß.01,.OaQ1Q?&1 ,006 '='- 4. 1 . 1 f Q � Qb,,ªª Je! Instal,a-

, 0fiQ1, 1�=yj1�.:Qii'� �4:{1.�Ó� 'Qb;� �.� 'i;'$�� 2.oo0.000,(}()·

. ç6ea Cr$ 12.000. ooe,oo
0603 � ElIVISAO 85 8iRVIGOS URBANOS
0603.106Q0211.022 ..:_ 4.2.1,0 ..:. Aquisição dlt1l imó�

veis ...."., •••, ......•...........:. � .... Cr$ 5.000.000,00
0603.1691o:a32.039 - 3.2.6.1 - Juros de IdMda

.

"�,';;';

oontFfltade.t:: ;". :': :':'. , �':-��' •• ; ... ó .-t', ,'•••••ort 1.9OQ.OPQ,Oß
. .... oeoa.16e1033'.O�9"':_ 4.�t�:'1 "'"'l" AmO!1lzai$O de,�r- ',,'

.' vl�a contratad� •.. 1 1 ,,: :; : ••••• � �: • � ••• :Cr$ ,4.500.000;00
. OfP1 -4! DIVI$AP Di AGRJÇ�l.:-TURA

" ,

,.

- . < 0'101 .04180212! 042 ...- 3. 1 . �. O __ M�t�rl'8l1 dIe con,y-
r1lº ... , .........•• ,.,., .. ,.", .•.... , ...Qrt 700.ooo,go

P7Q1 . 041802-1 � . 042 ...... 3. 1 .3. g .- PUtfOS serviços e
':. ( ·encªrgo� ...•. , .......•..•. .'." •.••. , .. Crs 1,QQQ.00Q,QQ

0701.0418021;!.042 ..... 4.1.1.0 - Ob� � ,lns�li·
çºe� I "." •• ".", ",., •••• , ••• ,. i",; .CrI �º�QQº,ºQ.

"
-"

.�..,
,

T Ô TAL .; .... , .... , ..... � ...Cr$ 43! 000.000,00
Art. 30 ...... E.a 'Lei entrará em vIgor na dJata de sua publica.

ção, revoQadas as disposições em �ontr�!io •..'

PAtACIO DA PRJ;;FEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ Da
.

SUL, 008 18 dlas do mês <I� agost� df!t 1981.
VlOToa BAUER,..,. Preflla Muni__

O 'P�esente'Oecl'l9lto fOF registrado e putblcaoo neSita Diretorl:a
.Ide�:�p.edllente; 'Educação lei Assistência Social,; aos 18 dtas d� m.�
de a,gos1O de.. 1Q81 , . .. I ",'r.r�

�

ASTRtT K. SCHMAUCH - Di"'r.

Lastimável em tudo e

por. tudo
Por JOS! CASTILHO
PINTO
Foi uma' lástima o que

apllelQiamos no' dia 12 Úl
tima. no tiotel Itajará, por
ocasião Idlo lançamento,
BClmapianhado de coque
tel, d,o livro "Fe.ira de Con
tos", uma coletânl6la de 25
lindos contos já em sua e�

dição, ide autoria de 5 i

lustres conUs,tas catarl
nenses.

Em compensação 15
di,as depois, . num,à noite
de autÓgrafos em noss:3t
ter.ra I'latal, que é Rio, Ne
gró-PR, fOfam VIS/Adidos
368 .Iivros Ie além dilSSO as
Prefeituras Municip�is de
Rio Negro e Mafra adlqui-
riram cada uma 100 exem

plansIs. Confrontemos o
número Id.e l'ivros vendidos
em Jaraguá, Rio Negro e

Mafra, e' chle:gans!mos a
conolusão de que efetiva'
mente é bastan'li ácanha
do o dl6lSlenvolvimento cul
tural da com.u�idade jara
guaense.

Lastimável lem, tudo e

pór tudo afirmamos, por
que lapesar do evento 't,er
sido anundado com bás
tan�81 anteoedência pelos'
dio,is jornais da cidade,
pela Rá!dio· Jaraguá e tam
bérn: pela TV Santa Cata
rina, de JOinviIJe, em en

tflelVilsta com um dos esciri
tores, copareceram ape,.
nas onZl91 (11) pésso-a,s
que, com 4 dos autores,
totallizaram quinZls' (15).

.

.

TornamOiSl a d;izer que
foi uma lá�tima o que a

conteceu em Járaguá 1iI0
. dila 12 d agosto com" rela
ção ao "Feira do; Co,ntos",
mas risto sUCledl91 porque a
lém das razões expostas
acima, as pessoas que 'pe
la sua posição sOc'irSi1. po
dem e têm quase a obri-

� gação idlS! prestigiar o 'Ian-
Mas o triste fato não çamento de um IIvr9', não

.

causa admiração, pois a o fazem ou por negl,igên
comunidade jaraguaense cia ou po'rque o seu cur

isempne fOi aViessa 'a,os mo tö "QI" não lhes permitS'
vimentos lib6lrários e dize- valorizar os movimentos
mos 'isto com p,l'eno conhe' literári'os,_ 051 empreend'i
cimento de càusa, visto mentos culturais. Do que
que em 1977, em I'loi�?' de ess'als pessoas gostam,
àutógrafos no antigo Fo- mesmo, é Ida badalação
rum da Comarca, lança- .

n�s colunas soci,ais, ou
mos 'o livro "Da Tern81 e' meilhor dize'nd'o do puxar
do Cosmos" contendo ar-. saquismo puro e �imples.
tigos, crôn,icas e contos', .3' NR, - PubUcação ..
.foram vie1ndidos somente tal1dada porque! /O autor es-
51 exemplares, /porqUl91 foi Ifava ausente, e a matéria
pequeno o número ide par Só nOS! toi entregue_ nelSta
ticipant8!s. semana •

,..-
�.

VEICULOS' USADOS REVISADOS
li<

Beliná "L - azul metálico .••• " •.•••••.•.. 1981
Ooroel " • brancG. . • . . . . ... .. • .. .. • • • . . . • .. 1980
Coreel II L - bege me:tálice 1979
CGroel " L - bJ'l8nCO � • � •. '. • • • . . . .. 1979
BrasrJia • branea 1979
Chevette - azul . .

.

1979• • • • • •
'

•••••••••••••• '. • • • ••

.

1Ford F-OOO 4000 - bege ••• ".............. 1979

Ótica do Tràbalhador
,

VALE - Cr$ 790,00
A apresentação, deste vale lhe' dá o direito

<fq d�Gonto açima na compra de óculos,
Promoção vAlicfa até 15-�e,t-81.

.1'
.

(Aceita-se &omen� 1 vale por compl'1a aei-
ffl8 de crS 5 mil). ..

.

<

. - RUA R�INQId)Q FlAU, 568 _. �ARAGUA DO

\..
SUL-SOo

.J

Fuoilaria Jaragaá Ltda.
,.--

�,... ,ara todas as finalidachts.· Faça-no�
limit vistllA, Jiitta1JW8 811' �oncJiç6es • atend"los
eficientemente.

�Mª fi�lig� Se�mldf, 279 ,_ FQn� 72-Q448 �

Jaraguá do Sul-SC.

ffltÇA UM�
A$I�"ATURA
DO "OORReIO
PO POVO"
'Cr$ 800,1}0
Ligue 72..ooa1

CQlb� a ela
hols.. e e.
Q. çlepijtad@,_tede

dFO ;(;olin v()ltgu a

d@.jl dI! triblJn� ig� CI
F�tral, ge.r Iped!ido ti
déreoão Idkl� frabl!
r�s na A9ricultur" �O
tª(:J1;) dft hl'lta . OItJ
problemas Idle bolsàS
triburdas lpie/lo Sérv'rço
ptq.ilal idie Bolsas de E
,�� � Pliliii =r- e mqst

.

prcbíernas negativo, �p
v�itªm�ntQ ag§ nêlgt
tes a da ni9lG&ssiEl.e
afJm'$S�(i) glel novos
éan�88, t!t.�)f:O V"..

'

bolsas, lapenas mil cru
ros por -anO e proibi
da inscrição die novQS
tudântes.' Leu 1�echos
QffQio r9lcepidb e A:p,g
ao IVIJnistro Murilo MI
dó, do Trabalho, no
f;iQ' Idl� .Iiber�r r�c':l.rß'9S
diolonaj�

.

da contribuiç
�!nQiQ�1 pp.ra. reforçar
Rrograma idi� Qont
de poll�as d� estudo �
ngs ç�re,;ntes.

Weg já fabricou 5 milha

motores elétricos
A Eletromoton8!S Wég bretuElo, para ampliá-Ia.

S.A. fabricou o' 5.000.0000 Um dos'me'lhores frut

l'1lotor el�tric.Q d� su� Ii- dessa poJrtica empresar�
Óha. Esses clinco milhões é a lextensão e bem est

de 11),0to,res �qulv�lleml a,Qs tUI1B!da rede de nepfe
15,2 milhões d� OY's 'Pro- t à n t ese. assiste!A
duzidoo em· seus parques' téenicos espalhados pe
flabris. :pars e exterior.

A idéi,a depansão 19!

versificação fabril é a o

tra peça básicla dia; lest
tégia: a empresa come:çou
suas operaçã.es fabr.ica,n·
do motores ellétriéo's d�
corrente alternadia. At
mente"além de motores
létr'icos de baixa e méd
tensão, de COfl1e!nte ai
nadla, corrente contrnua,
prova Ide explosão Ie, alt
n8ldo:neiS, a marca Weg �

. parece nos drnarnos ta�

quimé'triaos, acionamen·
tos, controle de motoresj
componentes leHéf1icOS,
chaves de partida e trans'

fo�madores que ,se fabri·
cam no BI181sil.

Para uma lempresa que
em $eu primeiro ano de a·

tivídadle<s (1961) re:gistrou
uma produção de 146 mo

tores, ou' 51,5 cv'i; essa
m.arca é altamente expres
siVia, pois ISi9'gundo a em�

presa "�raç�s ,ao somató
rio idle d,iversos fatores,
tais cifras foram alcança
Idas nlalturalmente".

O fator. fundamental é a

qualidade< do produto. A
We:g vem des�nvolven:d'o
e fixanldo' têcnologia há
mUitos anos, a fim de: não
só assegurar o espaço·
conquistado no mercado
iAternO' e leocternD, mas; so-

'Euclides da Cunha'. vencI
o FestJval· do Fölc'lore

. . ;. ,

Rle<�lizad:o sábado à tar-
- iip�m!e:nte à- dança do foi

de, d,ia 22, e reapresentta" clofe nac,iona,I,' italiano,
do ontem à noite, no Gi- português e indigen,a. A
náslo de EsporteS . ArtUl\' promoção fel da 19.a ... ,

'

Muller Q I 'Fe$tival dö Fo.l.,. UCRE ��a�és ;Qa Divisãll
clore da 19.a UCRE teve de Educação' Físiea :91 Des'
como venoedora, a: Esco-' portos (DiFID)'e DiivisãO d�
lia Bás!ca Iillc'lidis<s dal,CIJ:-

.

Administração' de Ensino
nha, de Nereu Ramos, (DIAOE) ·91 feVl� comó 'Par
.den'tre doze estabellscimn. ticipan'l!es os seguintes es·

tos partic'ipantes.
.

_ tabelecimentos:. De Jarar
gúá do StJ'l - AbdoA Ba
�ista, Roland Dornbusch,

.

SãO Lui.s, Holando Gonçal.
vel, José Duarte Maga'
lhães, Euólides 'Ida cunha
Já'

.

HelieodorÇ> Borge�; dft
Corupá - São José e'Te..
reza Ramo�; qe Guarami
rim - Almirante Tarnen'
dlaréj de Sçhroled�r
MigVe!1 CoutÇ> e de Massa·
ranauba- - Pe. BrunÇ> Lin�

.

iren.

Uma. com,issão julgado,.
Fa, forrnaCiÍa por José Al
berto KlitzKe (PfleS,idenbe,
da Câmara de Vereado
res), Marly Baummeir (Pre
sidle;nte dä AçãO' Social),·

.. Romeo Passold (Seoretá,
rio Executivo da Amvali),
Vania Id'e Olive�ra O'Aqui
nO Pinho (Professoria da
Escalá: de Música da: •••
$CAR), Adolfo ZimmeF"
mal'ln, (Departam.ento A�
tf�tioo da Màrisol), Ivarie
te O� da Rosa (Professora

,

de' Dança) e Paulo BravQ
(Profess9r IdlElt Ginástioa 0-
Jrm;pica e Esitétiça, alT)DOS
da Escola Superior de E

d�cação Frsiç� dª fUAJ,
d�' Joi�vllle), op�rvQu $
orlglnal.ldade, çrilativlidad61,
interpretaç�Q,' Ç,or�oQrafl�
e men3�qem �� cada �
pr1Elsenf4ç�o, com ele!1'én-

,

t� 'Fg�dIO� a; leducação fr·
SiCla e às �rtes.'

. c

As apresentações res

tringiram-se . mais' I€iSpie'Cl-

""-',
(,lOAl um pqb!icO exce�

�eJnte e organização qu�
s_u.,ee,róu e�l?ectativas" se

gyndo ai Ohefe 9a DIADEí
Pfoff;tssor� Br�sma Gias;
'tatdll BeltramJni, os trê�
.,r.lmelros c;lássifieados,
por Grdem, feram: eB eu-.
olid9é da �unha (N�reiI
Ram.o�), 'Grupq .

EscQlar
. S,ãB' J6sê (OoJVpã) e ef/
Jésé Dti:arte Magalhães
(B.t4rr,.�do Rio Oe:rrQ. To'
das' os' leisiabel!e;cilTlento�
'rtlçªg�ram

.

o
c

Glßrtifiçado
Idl!f participação
��'�.' \'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




