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CRIANÇA

Ontem à' tarde (18),
na Fundação Educacio
,nal Reg'jonal Jaraqua
ense, ocorreu, impor
tante reunião' para tra
tar' da organização e

programação da Ope
arção Nacional Criança
'III, convocada pela Co
orednadora Municipal
do Programa Nacional
IdO Voluntarladoq- PRO
NAV, D. Elvira Bauer e
pela Diertora do Nú
cleo de Voluntárias,
PrOfa. Carla Schreiner.
Está-se atendendo, des'
ta maneira, a SOlicita
ção da Primeira Dama
do Estado e Presiden
te da LADESC, D. Dea
Barreto' Bornhausen,
que já lançou oficial
mente em Sànta Cata
rina a ÖpearçãoCrian
ça III, cuja coordena
ção geral,' a nível munt
.clpal, fol deiegada às
esposas Idlos prefelitos
.munlclpaís, que se ta
rão assessorar das íns
tituições sociais locais,
mobilizando as llde
.ranças significativas da
COll1iUnidade, bem co

mo o povo em gerat

Tôda· a arrecadação da
"Openação", ,permane�
cerá no 'Municrpio.

CURSO D.E
EDUCAÇÃO
ALIMENTAR
/ Num)a Promöção da
Condenação E:staldu�1
do MOBRAL, ,foi con
cluído

. quarta-feira, na
Ação Socia Ide Jaraguá
do S�I, um novo curso
de /Educação 'Alimen
tar,. miniStardo pelo
Auxiliar T,écnico da Co,:
ördenação, !Wolni Ro
õha; Na semaria passa
-da participaram 10 se
nhoras e, esta semana,
foram 12 as participan
tes. Foi ensinado como

preparar alimeritos" à
base, do s.oja, inplusive
houve almoço na quar
ta-feira, co'rn, a partici
pação da imprensa e

das autoriaOdes, retigio';
sas, enriquecido com
Soja, uma vez que se

pretende divulgar a uti
jM,zação desse produto'
e de, ,suas qualidade
prolêicas.

,

PREFEITURA
RECOMP.ENSA
DENUNCIANTES

De acordo com .o

prefeito Victor Bauer,
ainda está em vigor a

recompensa para quem
denunciar os vândalos
que destroem. árvores
plantadas nos passeios
danificam praças e' jar
dins e quebram lâmpa
das. O prêmio agora é
<Ire crS 2 mil 'e, segun':'
o ,Bauer, vem, dando
r-esultados

"

positivos,
POis desde a implanta
Ção desse sistema, se
te elementos foram de
nUAciado,s e �eSlpondec
fam pelos seus atos.

as o . mais importante
s atos de vlanéfalis

é que houve dimihuição
l'IiIo praticados cOntra
patrimôhio pÚblico __
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Criação .e' clmissã: e alterações .1. Irâ.sill,
. novidades que surgem

novos sold�dos' vrrao ,

Mas garantiu que o' efe
tivo está aumentando em

todo o Estado com a for
mação de novas' turmas'
e que até o final do ano

estará completo, ,tanto no

Batalhão sediado em Ita-
,ja! quanto na eompannta
acreditando que até lá
Jaraguá do Sul possa con

tar com novospoliciais
�Ue_ virão reforçar o apa
rato' de 23 elementos no-

,

je existente no munlcí
pio, para ô serviço de
trânsito e de prevenção.
o Capitão cardoso dis

se igualm,ente que está
em esT,;aos a implantação
de ',um Batalhão em Joln
ville e que, caso aconte
ça e haja empenho das De 19 a 25 do corrente

autoridades rn u nlclpais será realizada .em
: Santa

.junto ao gove,rnador e ou- Catarina a primeira Oam
Iros setores ligados a se- panha do Menor pela Hu

gurança pública, tanto mánização do Trânsito

São \F.rancisco como Ja- que visa a participação
raguá poderão vir a se-. de todos, (motoristas e

dlar uma Companhia de pedestres) na difícil tare-

Polícia Militar, pois 'já' fa de minimização de aol-

comportam tat. dentes de trânsito no Es-
Para

-

o desenvolvimen-
v SINALI'"AÇAO -

tado .

d d
'

-

!. � ,to e to a a proqramaçao
NOVIDADES OUTRAS O objetivo é senslblll- coordenada pela 19.8

zar os motoristas através UCR'E/DIADE, 'estão en-

,E ,o prefeito Victor' das crianças 'no sentido volvldos a rede escolar, a
Bauer. ao garantir os re- de reduztr os acfdentes, comunidade, as empresas
paros nas duas vi�aturas principalmente naqueles, as entidades religiosas,
d.a ,Rá��_jldian- em ql,l'e os próprios me- as entidades dá; classe,
,tou que envidará esfor-' nores são as vítimas. Se- os clubes de serviço. a

'ços no sentido de eonse-' rão dadas recomenda- rádio, a imprénsa, o Des
gui� um novo veículo, a- ções a todbs QS condüto- tacamento da Polícia Mi
atravß.� da SSI para a Po- res de veículos para que litar, a Polícia Rodoviária
lícia Militar do Município. tenlllam maior cautela, Estadual, o Sesi, o Se
Historiou os inümer:os im- pois. é através da pruçlên- nai, < os presidentes das
pecilhos que sua adminis,- cia que os (ndices dessas CIPAs.
tração vem enfrentando, ocorrências trágicas po" No, dia, 25, encerramen-
em todos QS setores, on- "derão diminuir· to da Semana do Trânsi-
de o relacionado' com.' o Em Jaraguá do Sul, a to, ou da CAMTRAN,
trânsito desponta como campanha será,' aberta ocorrerá O "Pedágio' do
um dos mais problemátk neste sábado', através da Amor"" numa estreita co

cos, razão porque deter- imprensa e rádio. Na se-
J labo,ração entre crianças

minoU' a conclusão ',da im-' quência, um vasto pro: de 6 a 10 anos e moto

plantação da �inalização, grama, que mobilizará ristas. Acompanhadas de
que deverá estar concluí- prófessores e alunos, 'em- professores, as crianças,
da até os primeiros dias presas,' entidades, órgãos com, Q apQio de policiais
de outubro. de' segurança, clubes de atuarão no trânsito, en- ,

Nessá conclusão inclui-- serviço, será cumprido, tregando a cada motoris-
se a sinalização' horizon- tudo com a finalidade de ta uma mensagem e um

tal, com a demarcação despertar no escolar, prin- .adesivo. Haverá postos
das faixas junto as prin- cipalmente, a preocupa- nas imêdmções do COlé
cipais' �,irialeiras da dda- ção de desenvolver uma 'gio Divina Providência;
de (no asfalto, implal7lta- s�ria edlulfação para o- ,próximo ao' Salão DC?ei
do), colocação das placas ttânsitÖ'. ,ring e, próximo a- ,firma
faltantes, bem' como, pin- A exemplo do que .ocor- Grubba.
tura de faixas no parale- reu em 1-980, dois con- Faixas em vários pon
lepípedo, em lpontos estra- CU5S0S serão promovidoS to,s estratégicos. ,dia, cida
tégicQ,s do centro nervoso junto às escolas de - de, além' da entrega, pe
da cidade para passagem 1.0 Qraú: A Criança 'e G las empresas, a seus fun
dos Ipeâestres com maior Trânsito - desenho cionários, de' mensagens
segurança.' 1a. à 4a. série; MCltoris- 'elaboradas pelas crian-
Novos sernâforo,s, na tas, e Pedestres, um Res- ç,as fazem Iparte da Ca,Ilit-,

esquina das quatro gran-, peito Mútuo, - redação panha, que teve a defi
des ruas e na Marecfial I - 5a., à 8. o, série. nição de todlos os seus

Deodoro serão coloca- I Tal concurso tem, o pa- pormenores. no início des-
dos. Com isto, pOder-se- I trocínio ,do. Departamento. tá semana, em' movlmen-
á 'determinar o tempo de Nacional de Estradas de tada reunião na 19a. U
cada qual baseaao em le- Rodagem e será desen)/ol- CRE.
vantamento feito na hora

-

, ,(
,
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dO' "pigue" �,sincronizá- Administrador de Rotary
los de acordo com o flu�

V" J 'd S
'

xo de veículos �na direçãO' ISlta araguá O ui
devida. Desta: forma os

I"
veículos fluirão com-maior O Sr. Remaclo Fischer, ,Governadores Rotários no
rapidez'. Governador do' Distr:ito ,mundt>' inteiro, que repre

Rotário 465, visitará o RO� sentam o Rotary Interna
tary Club ,de Jaraguá do tional, em, distritos,' com

Sul,
-

terça-feira, dia 22 de Ipostos d'e êlubes mem

setembro.
'

f>ros. Cada Hder de dis-
O Governador Fischer trito supervisiona o:s clu::/

conferenciará, ' m e n sal' bes em sua árSa; ,

mente, c.om o Presidente Rotary, urna .organiza
e outr.os dirigenteS, do ção internacion!3-l, C!e ser

cluDe, com o intuito de viço, conta com mais. de
c'olher il'lformaçã-es sobre 800.000 s6éiös; em, qua
.os planos de serviço do se 20.000, clubes, nO

clube, para .o ,ano rotário mlmäo inteiro. ,

1981/1982· Ele o.ferecerá,! Sócio do f\otary Club
também; sugestões sobre I de Florianópolis, R�ll1a
assuntos administrail' os \elo Fischer foi eleito ga
rotários ao Rotary , Club vernad,or na çony�nç�,?
de Jar�guá do' S.,ul, .

um Inter'na:ciohal' do "ROtary,
dentre os 37 clubs do! em São, Paulo; em 02 de

Distrit,o 465. junho, de 1981, e exerce

rá o cargo até 30 de jU-
dos ?91' nho de 1982.

'

-Após implal\ltada a si-
Quanto ao Convênio do nalização, será feito o dis-

trânsito, assinado no ano cip,linamento e' orienta-
,

passadO' entre a Prefeitu- ção do tr?nsito. Haverá
ra Municipal e a' Secreta- , lpr,ejiminarmente um pe
ria de Segurança e In- ríódQ de adaptação, de 45

formações, aprovado pelo dias" espaço ,em que' a

governad.or Jorge Bor-,,' polícia Iprocesará um tra

nhausen, Jaraguá deverá balno educativo junto aos

contar com novos 'solda* motoristas, Ciclistas e pé-
dos para atuar "na área, d.estres.

"

fazêriClo uni
'

policiamento Findo o prazo, possi
:preventivo e ostensivo velmente a partir de 16
fardad.o, segundp, o Co-_ de nQvembro, SegundO
mandante. A' ,C.ompanhia entendimentos iniciais, na

sediada, em Jbinvílle é a 'oêasião, haverá 'um' rrgi
melhor aparelhada do Es- do controle, com, aplica
tado· ,', );� ,-ção de multa aos infrato-
Ele rtão precisou, no 'res, com os ciclistas que

entanto, 'quando, esses trafegarem nas' calçadas

Reforma' dias 'viaturas
da Rádio Patrulha, im
plantação final da sinali
zação urbana, já lnlcla-:
da, até início de outubro,
.atlvação do convênio 'e

criação de uma Comissão
Municipal do 'Trânsito" to
ram alguns doe assuntos
abordados terça-feira, na
Prefeitura Muntclpa], en
tre o Prefetto Victor Bã:uef
e o Capitão Comandante
da 2a. Companhia de
Polícia Militar, Luiz Ma
noel Cardoso, com seêe
em Jclnvtlte.

, O encontro, que teve a

patricipaçãa da lrnprénsa,
contou também com a

presença 'd� Delegago
Regional de .Poucla Adhe
mar' Gn.Jbba, do Coman
dante do Destacamento
Poíiolal (S�rgento, Antô
nio Esprnd�la Izi(j'oro,
Presidente José Alberto
Klltzke, da Câmara de Ve
readores, "de Jaraquá do
Sul, Vereador Enno Jans
sen Presidente do 'Dire
tório Municipal, do PDS,
Aldo Passold Sec'retário,
Execl,ltivo da AMVALI,
Ariel Arno Pízzollattl, en
genheiro da PMJS e José
Carlos Neves, do Corpo
de Bombeiros Vohintá:'
rios.
No setor de trânsito e

segurança, o 'prefeito Vic7
to-r Bauer disse que no'

inIcio contava o municí
pio com poucos policiais,
posteriormente foi ativada

. a' .Rádio Patrulha,' Delega
cia Regional de Polícia e,
'agu'ãtda-se agora, a im
plantação da guarda ur

bana, comi a ativação do
'co-nvênio assinado com a ,

ISecretar,ia Idle Segurança
e Informações.

O Comandante da 2a.
Companhia de Polícia Mi
litar afirmou ter sido a-

, quele o contae'to .

inicial,'
com autoridades munici
pais, já que assumJra .o

cargo em agosto.' Disse
também que a Compa
nhia tem 10 municípios
sob sua juri�dição e que
São Francisco 'e Jaraguá
do Sul possuem os maio
res destacamentos, po
dendb inclusive no futu'
ro vir a sediar uma Com

panhia, já que
J Joinville

terá Um Batalhão de Po·
lícia Militar.

O problema dás viatu-
ras (duas) do Destaca-

I

mento de Polícia Militar
de Jaraguá do Sul, ava

riaaas, uma das quais rn
clusive não está rodando

, Ipor problemas mecânicos
mereceram ampla aten

ção. A rt;1unicipalidaed'
determinará as reformas
e a PM, posteriormente,
repassará 051 custos.

I
.

'CONV�NIO DO
TRANSITO

Regtllamentada q Je foi necessidades de treina
a Educação Religiosa msnto, na área da 19a.
em nosso Estado, at ra- yCRE, que [urlsdlcíona
vés do Decreto 13.692, Jaraguá 'I(f� Sul, Schroe
de 14.04.81, e da Porta- der, Guaramirim, Massa
ria 008/81, da Secretaria randuba e Corupá.
da Educação, a 19a. Uni-

' Os trabalhos foram con

dade lae Coordenação duztdos por delegados da
Regional-UCRE, presente- Secretaria da Educação,

'

mente, vem desenvolven- contando com a ex'pressi-'
do atividades objetivando va participação da dire
à efetiva Implantação des- tora da 1.,9a. UCRE e Ohe
sa atividade complernen- fes da DIADE, DNAP e

tar no quadro curricular DIFID, supervisores esco

das escolas de nível es" lares e orientadores de
tadual.

-

componentes curriculares. '

Tais atividades, coor- C o mO' representantes
denadas pelas Chefias da das unidades escolares,
OIADE e DIVAP da 19a. foram "envolvidos, direto
UCRE e tendo à frente a res de 1.0 e 2.0 grau,
direção da entidade, en- professores de 1.a à 4.a
volveu a participação de série, 5.a à .ê.a série do'

vldo. nas áreas, de Lin- ,

técnicas da Divisão de 1.0 grau, 1.a à 3.a série
gua Portuguesa e Educa-

Er;lsino e de padres e pas. do 2.0 grau.ção ,Artística.' As escolas
teres de diversas confis- Pelo ensino.'de 3.0 graujá têm em mãos o regula-

"
sões religiosas; além do, participou, a Profa. Carla

mento que traça as .Ii-
Inspetor Municipal' de . En- Schreiner, Presidente da

rihas gerais do, concurso, sino de Jaraguá do Sul. F u nd ação Educacional
seja quanto à sua real l-

CDm.o envolvimento Regional Jaraguaense e
zação em -sr, seja quanto "de padres e' pastores, a Diretora da Facl,l'ldade, deà premia:ção.

'

.

u,

19a. UCRE pretende, or- Estudos' Sociais. '

,garHzar uma equipe regio- No curso' da reunião,
nal- ,que identlflque seu foram analisades aspec-

"trabalno e participação tos diversos, relaclonados
com vistas à rnlnlstração com o treinamento de
do ensino Jeligioso nas pessoal, envolvendo não
escolas. apenas docentes" mas

Em" reunião realizada também elementos técni
segunda�feira desta se- có-açtministrativos.
mana, á par de ser com- Os participantes da
Iposta a equipe que ini- reuniãQ, representando o

,cialmente desenvolverá rHvel de ensino, �m 'q�e
um trabalho neste' senti- atuam, analisaram aspec
do, 'aventou-se a necessi- tos d'as necessidades de
dade Id!e certos procedi- treinamento dlos recursos

mentos de' caráter orga- humanos atuàntes no

nizacional voltado�, à a- .campo educacional des
nálise' e operacionaliza- ta microrregião. Nesse

ção· do q,ue preceitua o encontro foram abertas

decreto governamental. novas, perspectivas, de a

. Em Santa Cat'arina, o' perfeiçoamento. de pes
trabalho verr sendo ,cá- soai Ipara que se desen
ordenado e desenvolvido volva, sempre e'tn maior

pelo CIER-Com�elho de escala, a melhorJa do en,
Igrejas ; para a Educação sino.

Religiosa Escolar. Na es- DIRETORES'
fera' oa, 19a. UCRE, a ta-, REUNIDOS
refa será dinamizada por Na sede da 19.a UCRE,
uma.',equipe mista, regio- quinta�feira, 'foi realizada
nal, cujOl? membros, pre- importante _ reunião, da
liminarmente indicados, qual participaram todos

conta�ão com a participa- os diretores de escola dOS

ção de outros religiosos e municípios, de Jaraguá do

leigos que integrarão o Sul, Guaramirim, Massa

grupo de trabalho cujas randuba,' Corupá e Sch-
atividades, já iniciadas, te- r��der.

'

rão prosseguimento quan-,
do da 'próxima reunião, No desenvolvimento da

programada par� o dia 28, extensa agenda figura
déste mês e que aconte:- ' ram assuntos de vivo ln-
cerá na sede d,a UCRE. teresse, tais como: con-'

"ÉCNICO'S VISITAM curso de remoção de pro-
.

UCR,E, fessores, III Encontro Re�
Na quarta-feira, 1-6" es- gional de E�uc\a.ção fig..:.

tiveram. em Jaraguá ,do pecial, Semana da Crian
.sul, técriicos da Unidade ça, Seniana do, Trâns,ito e

àe Administração de Pes- ,I CAMTRAN (que começa'
soai da Secretaria da Edu- Q_.oje)" implantação da: e

cação, a fim de d'iscutir" ducação religiosa escol�r
asp e'ctos relacionados e orientações de ordem,
com O< levantamef)to de técni'co-pédagógica.

.

I,

sofrendo igualmente, san
ções, -como' por exemplo
multa de 10 a '20%, do
maior salário míntrno, pre,
visto no Gru:po 3 do Có
digo Nacional do Trânsi
to. Ciclistas não em. fila
indiana poderão receber
multa da mesma forma.
Outro ponto discutido

relaciona-se, à tmplanta
ção de uma Comissão,
Municipal /. do Trânsito,
'que terá a incum.bência
de discutir, analisar e d'e-

finir todas. as questões
correlatas ao setor. ,Se-'
rá formada pelo Prefeito
Municipal, Presidente da
Câmara, Delegado Regio
nal, Comandante do De$
taoamento de Polícia Mi
litar, representante' da
Associação Comercial;
do CDL e dos Bombei
ros.

,

Esse assunto será alvo'
de Idiscussão 'numa pró
xima reunião, segundo o

prefeito Victor Bauer.

Campanha pela Humani
zação do-Trânsito começa

'neste sábado

càpltal Sul Americana dó
, Chapéu f

,

[:

UCRE Implahtará Educação Religiosa
e Recebe Técnicos da SE

, ,

bilhãoM�is de 1 recolhido até agosto
�pesar de ter sofliido uma queda no r-ecolhi

mento do ICM nos dois últim.os meses, em vista
da retração do mercado que tem afetado pirncipal
mente às maiores indú$trias" que regulam a arre-

,

cadação, o município de Jaraguá do Sul, até o mês
de agosto, recolheu em impostos, aos cofres esta- -(

,

duais, Cr$ 1.017 .419.447,70, edl acordo com infor

mações da Exatoria Estadual.
, Jaraguá, em agosto, recolheu Cr$ •....... ;

128.319.4'15,24 contra Cr$ 117.848.128,69 recolhi-
_) dos em julho, globalizadas todas as mOdalid'ades
de impostos �staduais. cuja illcidênçia maior é a

dro Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o

ICM. -,
(

,

No mesmo perf.odo do ano passado,_.{) muni
, cípio havia recolhido Cr$ 74.113.631,94, portan:to;
'"
sé éömparada a arrecadação do mês passado, re
gistra-s,e um superávit de Cr$ 4�. 205.843,30. A di

ferença fornece um percentual superavit_ário apro-
ximado de oitenta por ,cento. '}'.

,.
"

-
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.cQRRi,tOJl.O p. YQ���ar� do Sul-SC
. -:1" " ,

CAPITAO ViSITA" HOM.ENAGEM' -

BAILE DO CO!'B,OY'
_ .. ' ..

E$THETIC "CENTER
O .Ocrnandante da ,2a.' A IMPRE;NSA .

, •.Beto, -,Promoçoes ,pr:o.· ,"", ,AcGlwna ,!:'ecome '

·!,G.'t�TTittanh� de '�dH'C:i,aifMif ,,;�'A imprel'1)� �:.,reSp'�Í1sá' : gram,OI!.1 _parat rarfJiloJtel, de..s� ", Eí1taf1ttetl(f�Esehetic
r"litár, üaplfão L\t�DMa:ríqel ,vel pelo pà:pej, t'i:Jstóri:éo',,de te sábado,' no , ,s.alão Q�; 'ter,' Bmti:ga Sauna Lar
Cardoso, procedeu' sua pir- abrir o debate e torrate- Botafogo, na Barra do RIO gora 'ir.lstalada\ no c

'

!meira"vlsna' oficial a r;. Ja- >, -oer 'o diálog0, através
'

do, Cerro o "Ballê'" dóT:'Caw;;. ,-j";!h ''''à' ,Jl.i.' ão.. .ome
.

' ,,'. -, ,I \"1' n'.9 a;vcarao.do RIO B
raguá__Q_O Sul, terça-feira, que os hcrnens 'se lnspl- boy, com inICIO 'à's '22" 'tö pará as damas ele

, é partlcipará- no dia 02 de ram- na 'construção ,de. horas 1fA lliTUlISiOàlidáãê sê;· i .teS":'Glá'tsod!edade. O
outubto'da'assembléia da uma socledade rllvre e de- J rá"',de""'Os·'�av.eifa:s"'�?' 1''''''''g6'-<I 1Y(l.l'lväl' Borba

a

'AMVA[t;' em CorÜpá, quan moeráttca:' Assim é que' �
,_,

",:,-' '"1:"" c";:"- Y', 1",0, ré8Jmehlé�sà� o qUeNte
do terá a

.

oportunidade' ed vemos- ci [ornaäsmo: as- '!' • f,1- {1:',I,.� r r-. I, ,

'

a

conhecer todos os demais (sim é que vemos o jorria- CASóRIQ I EM R.A. � 1;' • '"".1rt-t-.,....,--'--

preteltos d\a mliclwreg'iiäo. lista". Esta mensagem' é No próximo, dla ,1,6,. de'
" do ministro Murillo, Macê- outubro, 'às 19h3Q, na BAltE DA

do, do 'Trabalho, por: IgrelGl,ßª,g:f�çjq' .,C,Q��_ção,. ,PR,IMAVERA ._r , . ,

ocasião do "Dia da Im- de'�IJ�sp'�,_ �rp,., ,Pp�t,o Ale: . :,tlo/IJlJnVentus,' dia 26
prensá". A catuná a:cusa,: gfy',,-:;R'�:liJ.oyen�,,_q�J!'� �- .,s�Q!?�ci.9r.lal "aail� da P.
-tambérn, cuprlrnentos de pessa��, �u�ana. ÄI�ar,e�. . mavera't., inici-anod às
Lauro Cáldas LOpes; d,e EI�" e; rp�dlco-v�!ennano !l0n�s.,O 'badal�do 'CG
Caxias do Sul e da Coor-' d� Escntono R,eglonai da junto, 4.á Redençao da
denação Estadu·al' do Pro- _Acaresc de. J,araguá do, o, e-m:balo, pí)dendo as me
jeto Rondon de Santa, Ca- S.ut�' ela, pSlcoI05la. Re,,: sas serem reservadas '

farina.' , sldlrao em Jaragua.,
.

ChtJrrásçarja Shalon.
'fUlj

•
�

""
I ", <

BOLA0 - tOR,NE�O
DA I

.

. ' ..
'(i't(IDEPEND'"CIA, ;-,. i tt.

c� ,t, !)-"'lt \;� :,\-'
..

-

_, ;
.... ,;1 -, � 'i:' j1; t.r <:..:1' ...

: Aniversariam "�1I9'
:;, Dia 26 de 'agosto . Pelo. quarto ano con-

Sra. Lídia Schn�i(le( Taise; filha de Renato (�a- secutlvo, ö \ Crube'" ".R�
Sr. Eugênio José da Sil- na Zacko : créetlvo p'inguin�,' de
va "�o

' .Kämila, filha de Ämilton , ,Indªialr
-

vehcêu <""Tor
Sl'�. Ma�gari,da 'Uber Ri-' (TerezaMartiÇls,) ,', ,:neJ§ :9a, (rlp�p����r�i,�\
beiro; em Jelnvllle.: "

.' :' DJa 28 de agosto .'
.. � J ,9� '.��!ão, do, Cl4be, A:

Ivana, filha de G�limal1o" Jean,' filho dei Otávio, (So. . t��tlc9 ,ß�ependL, �,st�
(Milda) Behrens Jr , fia) Filipp ,

. ',,�rn? :parbcipiiram", oito

Sra. Oacllda, esposa de Dia 29 de,a.gosto _� equipes, represejitandó
Alfredo Btank :Leonei, ,,�mil0 "Ele t.eônelo Jaraguá do Suf,' Timbó,
'Dia 20 de setembro (Leopoldina) Petry' ( Floranópolis, Lages, In-

àornalista Henorato Tome- Dia 31 c:le a.gosto- �a o:: daial, .1!>lnv:ill�, 11lal1if e

.

lin, em Bh:u;nenau
_ .t; - André;: filho de ,Alliindo Bru�q(Je,: Foi. .dlsputa-

Sr. Lorenço Ersching (Marlene) Maffezzolli
;' dó de 11' a 13 de . sé-

Sra,:' ,Marjlena, C�Pi.ic'c.- ,Dia p2! d'_ .�t�mb,�r , ,� tern,�ro �na)fi�al, �ntre
-

Amazllda doa' C4nha Ja- � Marcos, filho de Orlando � <3:9�,r���� ,·"tltWbo),c"E!;,:.,
cobi, em Itapocuzi,nho (Norma) Depin '. �mßulns! venc�'U, • .o ßh
�:,.g��q.ta EH�cia"Andr.�a t .Pia. Q4 Ie seteglbro timo, pór um,a dife>re�
�!?Ç.r.ep.li>a "� , .. ,).',' MaicqQ,,' filho d�. VirgUio _ça de aIP1n�s/�tpalit0�:".
Sr. Heinz Püttjer f,:,eresi':l.h,a).. ".Eiching�r 1 . 485 _x., ': ,.1 ·.1�9. Foi

Ana Cláudi,a Siefert DIa 05 de setembro campe'ao �,j Pinguins; ..

"
Dia 21 de setembro Maicon, e Marcos,/ filhos de ViGe - Guaracás, 3.0

,Sr. Max
f Schneider, em Geraldo (Ivone) Forster

.

ItJg,ar 1.0_ pe Julho (!La: J'

NIVER DE ' BAZAR

i' Rio Cerro II Dia 06 de selembor ges) , ,e, 21-.0 Floresta.
' "

.
�

CASA:MENiTO' \ I BEN;EFIC,I;NTE, .I "\ . -', "

/ Sr. Haroldô" Schneider, '\.Ioão, filho �dl Manoel (Má.- (JoinvÍlIÉ!.,
'-

. . ;., 'O dià 16 foi muito im7 'Na .quarta-cfe,j.ra,,,di� 23, ,"I ,;

"

em Itajaí _ ria) de Araú10 ,!' _., , ,
portante na vida aOs,I:,ea- as Damas de ,Caridad,e da ' , I, GQVpRNADOR

S Alf
" REUNIl[O DA ' "FLUTUAN�ES ,

' .1 'C' VEM f
, r, r radio Gustavo Wo.rst". Sider.nei,. fill:1o de ROAaldo �. '

'

APAE I sais Eugênio Victo:r (Bnm-, omunid:a:de Caióilßa, pr.o. 1,'" � I A

\ '!l0 Rio de Janeiro, (Marlene) Karsten 'A Pré_sidente da A,PAE,
" '- Foi· anfitriã; .ontem, hilde Mahnke) Schmôckel mONem \, 'no' Baependi;: à, :, Estal'á em 1 ROSSO me'

,!Vleraci Rubini Décio, filho de 'Néls,on p. Cacilda Menegqtti' do co�tum�iro café .db C�u- e 'Dr. Mário' (Diva Sabino) . tar:de; I;Im Bazar. Benefi- na próxima §.emana._o

�rrá .• L�oR��la-,Dem�r9r,j', ,J�Táfiàr'Mú�r:á!r
'"'' : "

.

qehYl"/ke, reuniu s7gunda- �,�e .In.tlmo l\:'1eflegottl, a:'Sra. 'Tavàres'da Cunha: MeHo, cente, PGlra o qual a colu- verna,dor do t:r.str.it�

em Itap.c)CI;l�tnt:1o, -', ',,_ ", '.l?la 07 ,de �tembro
' feln\, em sua ,reSIdência, t:t�mllda, esposá. do Sr, 'pois m'arc,o'u' um novo" :.a- na espera o apoiÇ>,e, a éO- d,e RotarY Internació

,
"

.

."'�' ,I Ssmantl1a; ffj'Ha de Fràn- ' a ;qH�toria da; entidade,. �1,\dO �Kr�tzsch: , I
niversári'Q Ide casamel'iltQ., laboração, die, todos.; ,

, 'H7r;n,�Glo Fi,scher. Seg

Di� 22 d�.Jl.etemt»ro'.. � cis;cp" (Gertrudes) Rodri- q�ando assuntos os mais
- sera, nO.�la 14 de no' Co'm os' nossös cumpri- . , da-feIra cumpre inte

Sra. Olivia Paterno Do�' Dieder filho de Afonso dlYe,rsos relaçionados. a
vembro o Balle das Debu- mêntos. J pro,grama em, Guarami

ring,"
.
/ ',: ': I " "(�rênel Ró's'á;';< I 'APAE 'foram" abordados.' ,

tantes '_ de
I 'Guaramirim,

",
� '",r,.

• " �; e, na ;terça-feira, 'esta

Sr
", Ari Wólski " fg�es. .. '1

• Foi.,. f��ta também Ú:rna. pr0'!10çao do �otary CI�b. ," , '

, '" DEB�S EM JQVINILLE,
'

em J:araglJá do Sul, na s

O�ny Waêkerhàgen Jr � Orlando,. ,'liHlO de .Alvi(lo avallaçaO', da Camp�!1ha S�ra .

na SO?ledade ,

,de " 'J" , Três meninas-moças / primeira visita de serviÇO!)

S,r( �ôorçl�s" esposa ,'�e
"

(�aferi�)Wa}g'?,;',O��ki' de Sócios, S�[Id:o. eQal.t�çi- . At�r�dores O�ana com a .FESTA EM JOAO, que farão o seu "debut" oficial, sendo recepcioria·

Marcelino Z,anghelinl _, '(DI8 08 ,de setembro" d�, na o'portymdade, o
musica de Ennho e sua PES'SOÁ' à socieàade' jaraguaense, 'do 'pelos' presidentes' isol'

,Sr. 'Ren,a,to G(.l'iltie}rne .��atã�I;- fflh(."�El"Jo_�é: (ie- "apolo recebido dos. j.€'<�- �rques�r�: "

A Comunidade São JÕ" no dia 16 de outubro, lila miro (CéliGl) Corrêa e Br.-u

Stulzer
'

_.
,

_

I,
• nelC:fe) :Xavier 1," g,uaenses. � propósito,

O ,Indu.stnal Hans sé, de João E'esspaf.lta-, BaepeRdi,.• a. .ósom,nda-..(t)r.,. ".�no, .(Janice.)- .Breithal!l�t.-

Vivi�ne, 1iI,�a' de V,it6"io ,ÉIi��e, fil�� :de Válter �E' s� yoc� áind.a ,nãp, é só-
- Ge��ard M�yer, 0- Nutzi

.. 'pocuzinho, está progra- questra Itamone, debuta-

, AI�aIC (RBs.�,ly) ,;�a*z�ris t ,:(�et�� ,WoSlÍi�c�
,

"", _" �IO" pr�Ol:.lr�" a APAE e e:t� ,em vlage� de �ervl- -mando a festa da comuni- rarn no' último sábado pa-

l-UIZ A.l;Jtonlo Darem :" _ �nderso:n, "'!ha de Wilson _ of:reça a sua cOliltriQui- ç, per:a Ja�agua, Fabnl, a dade para os dias 26 e 27 ar a .soc,iedade joinvilen- FO'I UM SUCESSO, I

"
,_, '_' __ \ ,.)" (Laurita) Berwaldt

'

çao,., Ela será i:mp,otrante
- varIas' palses do Velho de setembro. A festa ,0- se tio Joimiille Tênis Clu- ;' ':A

\

chtl'l"rà:scada ,orgàni-

[),I� '23' (Ie 'áetembrJ! .

M'arilei filhà'" de "Valdir à mall\Jtenção dia entida- Mundo e States. corre' anualmente, em 'inar- lha 'de waldeniar (Rösenía"' zada" pela ; C'oim'ünidade

Sr. Ottom.ãr' Gaiâ,"em (�forin,�)\(Deretti "', de.'
_-

,: ,-ASra. In�eb�!g Mar çO,mas este ano ficou ry) Behling, Angie Mari, 'Evangélica,' ho'Último Sä·

Itajaf' .

Flaviana, filh'a 'de _ Rolfi '

quardt 'Hasse receb'e,I1J 'es-
_, para setembro, em virtU'de _

�e .. São, el,�s: B�atrice, fi- bado, alcançou pleno su'

Sr�. !Y1artr�a:' Liesembefg (jat;lldfra) Krahn ,ta ���.a�a, em' sua ?élsa, da ,construvão da. nova_ ,filha de Marl'o (:Jandira) cesso, sendo muito C01Í-

Horst Stein' ','
I. Dia 09 de 'setembrO:

as Integrantes do' grúpo Capela, que j� est� levan- - ,de Sousa ê Karina, filhà -corrida, junt�mente cqm o

AI,do VóltoljnL l'Oanuza, filhà de'" Klaus NA AGENDA do Café d�s Primas. tada e cbberta; I'Ä Comu- -de Ivo {MairsaFKal:.lfmanft �lngo,..:

Nival�9_'=-indMr" ,_ ": "(Mari,a(4?lnssen ,) Sete casamentos acon- :- Tam�em 'r�cebeu a- nidade está eufórica pela

Má�ci,a, Ma�ia BolieL -, ..

'"

Deni�e, filha r'de' Óladir fecem: em Jaraguiá do Sul m�g�s, com lanche, quar- vitória' na" construção;
Sra. Cecíila Tarnaws�r" CM�J::ia) A,ve� ',,:,

' nesté final-de-semami.. On- t� felra'l a Sra,. Carla Haa- ipois era üin "elhõ"anseio.
,

, Fernan,da, ,f,ilh� de' 'Osval- t?�" na Matriz São, Sebas-
k Maye�. '.

/_--........-

Dia' 2. ,de ,s�t;."bro� , do (S:al�t�)
I.
Vl(inter ,Jlao,,\:.-cas'�rafm-sß- às 18h, 'da-:-d.MU1,1'2to,), cumpnmenta-

Sr. I'gnácio' Let:itprecht
.

tonia) Àlonço
�

'lãs, jovens:Claudio: Kier,lEm :,"; , "t� ;' :por ac�i�9 de

.

Sr. A'ttn'f'Erscfíing
- . S.imone;' filha"dre João (Án� f�e '�àrmen Beatriz Henn."

-seu· natall�lo, a. Sra. Wal-

Sr. Nivaldo Adalberto, MáirQ, filho de Mário (Nel- _"HOJe, às Fh" Oscar' Lei- Iy (MuschI) yOlgt. espo�

Fi"eibe'rger' za) Raboch
"

.'
- thold e 'yoAe FJlanJ<ie,. e,

� ;�� J�o S�" ,Werl1er,. )

Sra. Adelina SC'heuer 'Di� 11 da Setembro cVallilemiro Kreisi� e' 'Dai- ,." :'---: FQf COIllC1u!.(iO, esta

Sra. Cecilia, esposa de' Fábio', filho de José ,(Ara- lir ,T. Lopes; às 18h, Osni sern.ana� um �ovo curso de

Theobaldo Hagedorn ci) Fernandes' Erbs e Alaci Wolski'l-. Em Ed,u�açao Alimentar pro-

,

Sr. Olegário Stinghen, ,na' :l'iIIilljé, filha de Gilberto Santa Lu�ia, 19h" Arlindo " mov�do\ Ipela ,Coordenação

Barra do Rio Cerro
'

, (Juceii) Wunderlich Pretti 'e Edilirá Maffezzo"i. 9�sta:d!ual <;lo M�bral. ,

Isto'

Deise rytaria, ,.filha de An- Di,a 1.2 de ,setembro E; na Igreja Evangélica, às p,�ra q,u� o� ,alimentos se-

tónio ,(Maria)' pereira Patricia; filhó '�de Laudeli- 16h, Alcides Jahn e Irani Jam e�lIaqu�eidos à' base

Waltrudes. Miel,ke' no.)Luzinal ;Pet,y' ! ��nzler e, às I� 9h; Wilm�r dP-. sOJa. F:oram 1 Q "con-

Sr, Waldehir Luiz Frei' Osri1arHdo, filho de Dalvi-, Vlergutz e Sandra Schulz. '
clwntes-,

berger (Tuti) , no, (Maria) forneHn ,Aos, noivos, as felicidades
"

'-.,

Sra, Ruth Venske --oechs- Armildp,. f!IIilO de Arno (A-
' da co·luna.

ler .

'

" 'delina) Friedel
Daniela, ,fiiha de Silvio

Dia 25 de �embro (Ana),_ Mar.celino' "

,

Sra. Hermfnia,- esposa de . Sqraya;-:( filha, die Marina
Santos TomasellL ,(Normandi) Soares
Sr, Gerl:la,rd Gr:üízmacher
Sr. .Ottl11'a,r, Kreutfeld

" Sra. \ !sold,e da Costa Beh
rens, em, Guaramirim
Rogério L., Gonçalv��
Sé.rgip Zonta'
"Aos �niyer�ariante.s, 'os
n.ossos, cumpnmentos".

Fal'ecimenlos. :

.li '

:: _ T�(;EVIS�<r ,:'
, , Entrand> nö'ar, em' ca
ráter experimental, som a'

imagem da l:V Paraná Ca-
I Aal !"6, de Curitiba,' da Re- '

! dê Bandeirantes, após os

, trabathos -n:lalizad:os e que
, contárªrr\' com a participa'
{., . �..... 1, .... �- /--

'ção"'da Prefe,itura Munici-
pal de Jaraguá do Sul.

! \ VALMIRA' S�MNEIDER

!,!o d,ia 8 p,a§§ado-, a

crescentou "mais um ·ano
em sua vida, a Sra. Val
mira, Presidente, da Asso
ciação das Senhoras de
Rotarianos- da Grande' Filo
rianÓpolis, esposa ,do Sr.
Alfonso Schneider, Geren
te Regional de Ve'ndas da

Varig. A. D. Valmiré;l, os

cumprimentos 'desta
" edi�

toria.

'.

"(manuele ,Estbetic" Center
,

I,'

, Agora a Sauna Lar é Emanuelle Esthetic
Ce.nt�r, ,�01liJ. ate�diment? em novo end:ereço, na
Rua Barao do RolO Br:anco, 143. .'

, f •
Estética ,Corporal, Estética Faci�l, Bronzea-
\."

.

mento"
/ Mas�agem Manual, Massagem Eletrônica;

,Forno Byer, Vacuoterapia, Crioterapia Banhos' de
I�e:rsão, Ginástica ,Moderna, e Sauna:

,Trate bem do seu corpo na
, "

, EMANU�LLE . ESTHETIC CENTER
','.:. "{

�rmllih:n..
,

COMPLEXO TURfSTICO
""

'JARlTA'
-

Üm" pass�'io .'

inesqOecl'llel. '.
" Katfe� Haus, Länchone:"
,.' "" t�;' Po�to . Túrfstico,

'

.. ,PlaY-Grqu!1dit
amplo lestaçionamentoi

No Í"igoi deste irwerno,
vista-se ,bem e con'forta
�elmentle. Compre, 'cal-'
çados Ie COl')fecções na

Cinderela, onde' você
8Rcontra as melhores

opções�

,
RUMO ,A BELÉM
"Será ,realizada dê 20 a

27 do corrente, em Belém
do Pará, a Convelilção Na-

,
A.RNO VALLE eional (ia Asso«iação de

'Completand?, cin'co anos
. Sent.1oras' de Rotarianos,

de �asa e nove no_ Gr4PO como OC0rre a cada ,dois

Menegottt, este" m�s, o' anos, Seg'l!Iirãovia aér-ea,
Geren�,e de VerydB:s da Me- neste, domingo, a ex-pre
negotti : Veíçu,los, .Arno sidente da Assócia,ção de

Valle" qu� rec.ebe congra-
'" Senhoras de Rotarianos"

tulaçÕ9S dfl diretoria, co- da Grande' Florianópolis"
mo colaborador assíduo Brunhilde, Mahnke Seh-

que é.
'

,môcl<el, aeompanhada pe-
, ,

Ie, esposo e nosso Direto!:
..... , ." ',,,, �,.� \

: , IIIEwg,�nio V. "Schmôckel', '

, Dia 11 de setembro '

'

J .-�.,.. ê
' bem como,' a atual presi-

ase \.Iorr a, 77 anos, em " de.nte Va.mira Cc"-ne'lde'r
'00'l'tlpá: ,. '" -

-, C"A'� G'
v,',

-" ft�u�IO E�' AttT� _,

e a' orientadora- do' setori
, Alvina Lu1za. IEmllia:: 'Wille kIS<>.CI.ed�de laragu�en-' ,'Osmarina .Spares; .JA"'TAÀ:tIM\PRENSÀ,
, Vasel, 71 anos; Tr�s Fli0S' 'se particIpa neste sábádo, ,', ,", " O L,ions Clube. Jaraguá
do Norte do casamento elegante ./' q,o Sul-Centro reali'zou
,Dia 13 de 'setemb� que unirá as tradicionais "AMIGO DA _ qU'i�ta�feir,a, 17, j-aAtar
,Alfonso Nienow, 61 anos, "JaiTIfliàs' ViergutzlSchulz. eOMUNID:A9E"

/
,

festivo nOi' Bestaurante
Ribe,irlão, CaQilda Na Igr�J'a 'Evangélica .L1,l,"" O e�m ,"�o

'G d'
,

E'd, _
"'

Itajà.1a, em' 'Qomemora'ça-0
'Dia 14 de ,etemb'ro

.presano�:· er, '1

_ terana, centro;' às, 19�ho':: gar Baumer' um dos dF a pàssagem: do'"Dia da

Gilda Deretii, 59 anos, nes- ,,' ras, os jovens Wilmar: Vic- ),'e;tpre,s ,da, Grup<l w.eg ho- -,.I'!lpr:'�lsa, "tra�sco:rfi�o ,a

tá',
'

, tor, filho de Victor (Hla :ll1êtrl '1'�laêi9iiàc;io
I i�,0 s,' 1�9"<)l.e s�t�m�r!:HA,grade-

'Clara, Kienen, 77, anos, Gruetzrnach,er) Viergutz e "melos- iJ sóc5ré;lis' e fi�äÍ1tr6- ,. c�me,s. aes aml,g0s'de��
G�rib'aTdi Sandra,. filha' de Arnaldo picos :d,e Jaragu� do Sul slmpatlce clube de servi

BertQldo KteuÚ:feld, '68 a-" Otto (Zllka Boehm) Schulz será l:iomeAageado riO dia, ,; ço pel�, h�menagem a im-

nos, Rio da, Luz ii' dirão o '''Sim.�', selando' O· ,,02'de outubro ,ql!.lando re- prensa.

D.ia 15"de �embr.O
•

47 \
compromis�or.,matrimo�i�l, . ceberá 0 Troféu., "AmigO ,;--

,
,,'"

Eriéa, Harb� Kassner, na presença dos, famlha-, da Comunidade" .. Será às
'

'anos,1 nestá
, ;,

.

tes; dé,m�i,s cOlilvida:�;Qs, e . 20ti3Ot çliaq.uele ,dia, flO

"
do� padrinhos Manfr'edo., Teatro AI.varo de, Canla- ,

CONSULTóRIO, I' G,.�ue'tzmacher ',," e, Iva,ne IhOl em ,Florian,ópolis. A,
Ihâugut"'ndo s'e'u

' V t D R I� n'�

•. �, ". �o�-, lergu z, ".�' ,til", \-rs�- outorga .é,,'ll.Ima ,:hpr,nena-'
sultana em_, Jar�gtl� d�

'. Ia). Horst, t.wz�.a:r Rog�no gern. a,pessoàs e entida-,
Sul, ,na Joa� �fccoh, �35, ,;S��n�,hen. e ,Maman' Vler-" �es que trabalham, sem

s<.�ra :�.', �,p�IC�tO�'� �Ie�" g,�,tz� ,Rem��d�', (An�grete).. ,Ipre pelo desenvolvimento:
}Çandr� Cor;re!a Ga�oso Rlphter, 'BrallhO'" (Matl�ne) de ROssa geRte, conferida
Neves Gal!len" fortnada _ Dorea, AClr (Iarar ScHulz" ' pela J;\ede· Bll:iasil Sul de

pel� yniv���!9ad�, Catôli:,' 'Valél'iO', (Ar}�te' Schult) Ia i .com,uf),ieações. Serão, do
ca do Parana. Vem, �ten- ,Cos.ta e tv'hlton ' : (Neusa) '. ze troféus, entregues, na'

dendo desde �erça-felra" e Stal"1ge. A, re�e'pção a-" oportunidade,. É merecida '

a, C�I��..�J��seJ,�-lhe bO�� contecerá nps: ,salões do essa, h0!1lenagem. e troféu"

,..

Vindas e· promlss,or tra Clu�e Atlético.' Baependi l ao amigo .Gerd : Baumer,
b�lho. Ar:; Jovem p�r, o, CP alme- �om toda certezä.,'

' '

Cinderela'

Veste bem. A, modla
certa.

Opçõe,s palia, - presen,
tes? :
'.

Lanznaster tem. - Em

qualquer épooa, para
qualquer comemoração,
presel!1,teie bem. Voeê'
sabe, ',. , - ! ,

1.1'11 'ri a's t e 'r

. :

,
1_" r

.'� t

,I

COLUNA ROTÁRIA
\ • _ -r. ; . � '.? .".1.- ,�

.
"
"o acontecimento mais importante para ,o'

Rotary Club d,� ��r�guá çI,o, .Sul, será a visita: que
o Governador Rt;lmacJç FiSCher, dó Distrito 465 do

Rota� I.nt�rnl:!tiona, färá
�

�o Clube na próxima ter'
ça-felra, dIa 22. Ele se reunirá com o Presidente
lido e. o Secretário Lourival, e às 17 hbras, partici
pa de� assmebléia, juntamente com os demais
GOmpanhe�r6i Às 20 horas, havelíá ,j-antar festivo,'
no'-Itajara. .

.

O Comp.. Rudolf, M, oGasião,
,

sugestionará
. ao Governador, no sentido de qu,e deflagre, a ní-,
,vel estÇl;dual ou ,a 'níyel de govemadoria, uma cam',

panh� para c�:>nteli a onda ,de, violência' Ras gran:
des CldB;d.es e que hoje,se,transJere também às pê-,
quenas Cidades, usando, para tal, todos os meiQs
dis'poníveis, 'alertando da mesma tonna as autori-.
dades para este crucial problema. Este assunto
fqi de.batido durante, a reunião' do Conselho Dir9ir
tor, quando também·a frequêQçià entrou' em pau
ta" constatandoLse uma elevação nas últi;mas reU7

n iões, send<}' alcançado o fnqice I de 88,88%, est
semana. á

'

çr Presidente Btuno,' a pedido do Camp.,
Loz, comentaI!.! a /1 CAMTRAN Estadual (Camp�
nha do MeAar pela Humanização do. Trânsito),,'
que será desenvolvida:a p;âdir deste sábado, até; .

o dia 25, pujo objetivo é de sensibi)'izar � motoris-'
'

ta, através das é�iänças, no S�!1tiq;o. de reduzir ar

cide{'ltes, p,rineipal,mel'lte naqueles em, que os me-

I;I,QrEis são vf�im�s. i, ",.' ,

'

,

O Dia da Arvore, qí,J,e 't�anscorre segunda-
feira, foi comentado.

'

Construtora AJAS Ltda.
C�nstrução Civil, Cálculos�' Projetos e

� ,
'

\' Orçamentos. ..

IIGltleUIi.u.a 1._la.a.
Decorações para Gasamen�os - 'De

corações
.

para Igrejas - Decorações
riara clubes, -�Arranjos pära festas -

Plantas ornamentais e Buquês' e!11 G:e-

rat
"

'

,

FLORI�ULTURA IMPERIAL
, ,

Rua ,Rel�oldO Rau, 626 - Jaragu� do
, 'Sul' SC. ! oi ,

• � J . ,

AvenIda·
I

'

, i .

, .. �� ;i'.'.� " ," ..
y

...

�RN" OS' BONS MOMEN"fOS
..

,

i r- .
�

,"

. 1

.� 'Preselil;{ele com"jOlas e as' mals finaS sugestõeS
da RELOJ'OARIA '. AVENII:lA: Màrechal.· e GetúliO,
Vargas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- E'X P E D I-E N T E-

[i.) s.a ä (I) tI') :lllfl.]
Fundado em 10 de maio de 1919

CGCMF N.o 84.436.591/0001-34
,

'

DIretor:

'Eugênio Victor, SchmUc'kel
COIaboi'adoree:

�Iávlo José Brugnago, _Yvonne ,Alice Schml5ckel GOlllç�l�es,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Jíinior, �l:Idolf Hirsch
feld; José Castilho' Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.,

Redaçlo, Administra. e Publicidade:

Rua Procópio Gomas de Oliveira N.o 290.
," 89250 -:: Jaraguá do Sul - SC.

�poelçlo, Impresalo e Circulação: ,

r

sociedade Gráfica Avenida UdS.' - Jaraguã do Sul '-' SC.
Assinatura anual: Jaraguá do Sul e regllo ••• CrS 800,00

,Assinatura Se�estral ' .) ' Cr$ ,450,00

Outras cidades, '. ; -.. .. .. .. • .. .. Cr$ 1.00,9,00
Exempfar avulso ",'" Cr$ 15,00

Níimero atr:asado Cí:$ 20,00 f J

.
.

'.
.

�,
- \,

Elle Jornal nIo Se re.ponsablßza por,artigos assinados e nem

devolve otfglnalt.
,

Crecl N.o418-J

-

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

72-1101
Jaràguá do Sul - S.C:

CanarinhoViação�
'TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarlnho" preocupa-se com ._ sua' IÓ
comoção, colocando à disposição modernfssl-
mos ônibus, com 'pessoal especializado, possi
bilitando lima viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte, carinhoso.
'

JARAGUA DO SUL ' SANTA CATARINA,

Jardim São ,Luiz
em fase final de execução Aguardem palra breve

lotes com tod� '-! infra_'strutura completa.

E�preendimen,tos ( Imobiliários j

" Marcatto tida. '

,

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0166
, JARAGUA- DO SUL � sc' "

, \

Construtora Seria
,

Ltda.
CONSTRUQAO CMl.;, ENGENHARIA E

COMeRCIO DE MATERIAL
DE CONS'f'RUÇAO.

Rua João Picolll� 94 - Edlf. Carlos Spézla
1elefo,ne: 72:.0214'

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

� de II�.Domingos Vargas -

SERViÇOS' COM RE'fROESCAVADEIRAS I

E ,TRATORES DE ESTEIRAS

Terraplenagem,

-E-

Tubos Sa'nt� Helena'
I

'TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO
EM GERAl

Rua JOlnvllle, 1016 - Fo,ri'e: 72-1101
, JAElAGUA DO SUL ,-�-

,

Santa Catarlr:l,a

CARR()ÇARI�S HC

, HarrJburg
.

"

arraçarias
de
Ltda. I

/ Indústria
'Blindadas

" \'
RROÇARIAS, '

NDADAS,E
ERTÀS - CASAS..

OQUES �

QUADRIASE
IS.

)

Av: Mal. Deodoro" 1.479 Telefone: 7'2-0144

JARAGUÁ DO SUL _: S.C.
t "-

�,
1

(

SEMANA DE �9 A, as DE SI=,TEMBRO DE 1981
." �. . .

--���--�----------�----

'"

Colégio
São luís

Av. Mal. I)eodoro, 520 - Caixa Postai', 90
89250-JARAGUA DO SUL - Santa' Catarina

Relação des alunos contempladoé com Bol
sas de Estl:ldo. pelo Governo do Estado de Santa
Catarina - Secretaria da Edl:Jcação - 1981.

,

,

(1) Renovações: e-s 332.083,00
"

(2) 1i301s�s Novas: e-s 170.000,00

(3) Bólsas Parlarnentares: Cr$ 498.106,00
,

\ (1)
N.O DE

ORDEM NOME DO ALUNO VALOR BOLSA

Anà Lúcia Malgarin
Carlos Alberto Demathé
Dirlei Kaszuocwskl
José Carlos' Malgarin
Juliano Nicocellí
Marivaldo Bornhausen

" Maria 'Glaci Fralberqer
Alamir Mengarda
.Oéllo Schmitz
Antonio Franceschi
Estela Hertel '

'

Max Fiedler Filho
Nívia Maria' Fragoso
Eliané Steffens

, Jussara Ehmke
,

Rosani Inês Odwa ni
! Pedro Kremer

,

Alvorli Xavier des Santos'
, Cecília Salvador
Ohartes Borinelli
Eliana orthmann
Eudete S,acht .

,.

Fiedelis Hoepers/ .

Genoveva Lescowlcz
lrio Pis'ke
Leonar Rowe

, LOblrdes BertoloUi
Marcos Luiz Glatz
Marl:y Bublitz
Solarnge GroU
Cláudio Alber,to' Klitzke
Osmar XaVier,

\, \ ,

_/

,

Paulo· Roberto Moser
Airton L!liz Schiochet
Jair José"Dlalpr� , '.1

Guido Mànnes
Márcia' Maria Venturi
Osvaldo Schmitt

(2)'
01 Deiler 'Laurindo . 3.774,00
02 Inês Elenir Xavier 3.774,00
03 Laurici Clarice Kath· -

3.774,00
. 04 Luiz Pa,ulo !Vlarschall 3-.774,001
05 Norma{ Bahr 3.774,00
06 Acir Oeschsler 7.547,00
07· -Adilson Luis Bomhausen. 7.547,00
08 '. Dalton Luis Rubini 7.547,00
'09 Francisco AlcidEls Cardoso. 7:547,00
10 Janete Luiza Oemathé, 7.547,00
11 Moaoir José Lescowicz 7,,547,OG:
12 Romildo Woisky 7.547,00
13 . Deocléris Alm,ir Gesser 9.434,00

, 14 Amaurí Inácio Dorow 11.321,00
15 '" Jucélia Fontanive' • 11 .321,00
16 Edson t. R. Mallmann 3.774,00
17 Sidnei Marcos Nagel 3.774,00
18, Virio Enke 3.774,6
19 Denise H Bankardt 7.547,00
20 Màurício Koslowskl 7�547,00
21 ' Dorival Dorow " 9. 434,do
22 Ivanili SidooSiki '

.. 9.434,00
23 Janete, Maria Lorenzi' 9.434,00 '

24 Ingr:id Boll 11 .507,00
'.
TOTAL: �; : .: : 170.0oo,od

(3)
(

.

'.
.

,04'
05 '

06
01
08
09,
10
11-
12
13
,14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
,,35
36
3,7

. 38

01
02
03
04
05
06
07
08
09

'

10
11
12
13
14

i 15
16'

,

17
1S
19
20
21
22'
23
24
25
-26 '

27
28
29
30
31

01
02
03

3:774,00
3.774,00
3:774,00.

3'. 774,,-00
3.774,00
3.774,00
7.547,00

- 9.434,00
9'.434,00
11.321,00
.11·32t,00
11.321,00'
9.434,00

, 15 ':094,00
15.094,00
15.094,00
18.868,00
3.77,4,00
3.7'74,00
3.774,00
3.774,00
3.774,00
3.774,00
3.774,00
3.774,00
3.774,00
3.774,00
3·774,00

'

3.774,00
·3.,434,00
11.321,00'
11.321,00
11.321,00
15.094,00
:1S.094,.QO
18'.868,00

l 18.868,00
,

18'.868,00

,Alaércio Pavanello
"Carlos. Alberto dos Sartos
Carlos Moacyr Chiodini
'Denise Spézia,

.

Inês Jacomoliski
Osmar Kasmirki
Vilmar Cattoni
Jeane' Sueli Ram,os
Carla Aparecida Láwirn
Carlos Pisetta
Eduardo F. Félix Junior
Leonisia Cisx

. Mari,a A.' Zimmermann
Morgani Gregolewitsch
,Denise Beatriz Ayroso
Herivelto José Silvá
M�gali MuelJér
Vald,ir Martins
Julia Aparecida No�eli
Neusa Maria Valcanaia
,;Waldemar Junckes
Agostinho KI,inhkoski
Alvaro Kasmirski

'

Clemente Mannes
Elinice Busnardo
Isolde Marquardt
Renato da Silva
Vera Lucia Kemer
Jaime Rocha "

'Clarice Campivotto
Ivanir Maria Dalprá

TOTAL GERAL .

18,868;00
18·868,00
18.868,00

. '18.868,00
18.868,00
18.86à,00
1-8.868,00

.

15 . 09.4,00
11.3-20,00
11.320,00
11.320,00

. 1,1. 320,OQ
,

11.320,00
11.320,00
18.868,00
.18.868,00

, 18.868,00
18.8'68,00
11.320,00
,11·320,00
11..320,00
18:-"868,00'

,

.18 ..868,00)
18-.868,00
18:868,00·
1à.868,OO
18.868,00' ,

,

18.868,00
15.094,QO
11.320:;00
15.094,00

498.106,00

Subcontratação
tem nova -díreto
ria e, pretende
realizar' pregão',

I

Numa iniciativa 'pionei
ra em nosso Estado, a

'Bàlsa d.e Subcontratação
Industrial de .Santa cata
rina pretende realizar um

"Pregão de Subcontrata
ção" para -dirrarnlzar as'
vendas entre os associa
dos, dele podensío parti
clpar

.

qualquer lnteressa
do' em adquirir equipa
mentos, máquinas ou a

cessórios das filiadas à
: Bolsa: Ainda sem data

definida, .poís ;O assunto,
será tratado à' nível de di
retoria, na próxima' se
mana, é quase certo que
o "Pregão," iserá realiza
do no final deste mês. A

informação foi prestada
pelo gerente da ",?SJ,fSC,
Nélson Fleith, destacando
a dinamização que a Bol-

.

.sa de Subcor)tratação in
dustrlal de santa Catarin� ,

pretende 'dar às suas' atí

vídadee, ainda este ano.

A idéia de reallzar um

pregão, onde todas as

empresas. filiadas partici
pariam já foi sentida no

Paraná, através da BSI

daquele EsJado. O� re

sultados foram promtsso
res, segundo Flelth. Daí a

suqestão de se promover
um "Preqão- de Subcon
tratação" que fl!n�ionaria,
nos mesmos termos que
um leilão, ende o melhor

preço' fecharia o negócio.
NOVA \._ ,

DIRETORIA
Em reunião realizada

sexta-feira, 28, foi eleita a

nova diretoria ,da Bolsa de
Subcontratação Industrial
em assembléia o:rdinária
no. C.A. Bãependi, cuja
posse dos novos direto
res será reaHzada"somen·
te no mês d� janeiro do
próximo ano. AUre Ba(\
naGk (Embracô, Jl'le), Rei
ner Modro' (Weg, Jara�
guá), Osni Volani (Wetzei;
Jlle), Asteróide" G0'1çal'l�s'
(Stic, Jlle), Jorge Luís
Schwoelk (Mec. Garibal.,.
qi, Jlle) ,e Ernesto . Reizel
(Jansen, de Rio dos Ce
dros), são os empresários

f

eleitos pela, assembléia,
formando a Bolsa de Sub
cont-rataçã� Industrial de
Santa Càtarina·
Durante a assembtéiá

ooorreu ainda o lançamen
to da III Feira de, Subcon
t r a (a ç ã O·

.

I n d u s

trial, que d�verá ser rea

lizad� em. Jeinville, no co,.

. meço do p'rãximo an�. Na
ocasião foi realizada uma

pré-feira com a presença
de "pairnéis de 20 empre
sas. Ad, final houve uni
jantar '\dEl

'

cOnfraterni�a
ção, com a presença de
85 empresários de, todo o

Estado.

Assembléia au

toriza
.

emprésti·
'mos 'p/construir

escolas
.

Com os protest0,s. da o

posição, a Assembléia Le
gislativa oprovou quartar
feira projeto-de-Iei auto-

, rizando o Governo do' Es
taã@ a contrair' financia
mento com a Caixa Eco
de Cr$ 1.112.141..51, pa
ra 'a construção de 350
nômica Federal, no valor
salas de aula, para esco

las de 1.õ e 2.° 9rraus ,dá
. rede oficial, bem como a

aquisição. de m,oeili'ário e

equipamentos para aS.mes-\
mas.

.

Segundo o projeto, o

valor a ser J,inanCiado é
proveniente de recursos
do Fund.o de A'poio ao De
sElnvolvimento Social. O
projeto , autoriza)o Poder
Executivo a utilizar 'qua is-
'quer ingressos da receita
orçamer:ltária estadual,
inGlusive quotas. parte d,e .

fundos federais, assim co

'mo ações Jdo Patrimôniio
Mqbiliário do Estado, co-

rno garantia da .dívida
principal e acessoric)s,

... }:.:\.
'

CONFIRA A HISTÓRIl\��.
Barão de Itapoçu

/
, ;

•.. HA 30 ANOS
-I "

- Corria o mês, de setembro de '1951 e a
opinião _f?áblica,manifestava-se favoravelmente ao

legislativo jaraguaense. Corria de boca em' boca'
que, graças aos sennores Vereadores que .consti
tuern a Câmara local, o' 1:10SS01 município era _tido
um vanquardelro I nas leis que organizam _os ser

viços municipais, servindo de modero, 'Pa,�a os de
mais membros .do Estado catarlnense .' ,

- A Câmara Municipal aprovava em pri
meira, discussão, com diversas emendas, o .pr>
jéto que fixava a Receita e a Despesa em CrS ..
2.692.566,60 para .o ano de /1952. Perácprimeira
vez o orçamento previa .uma verba de Cr$ .

666-.666,60, para o calçamento da Avenida Getú
lio Vargas e da Rua Mal. Deodoro, com início em

,Janeiro/52, pagando os moradores a. sua parte,
em até dois anos. Com,eçàva a pavimentação das
vias 'públicas de Jaraguá do $ul.,

I
- 'outressnn, a municipalidade era sen_'

sível y80 ensino .�Ji1 nosso mele, destacando uma

verba de Cr$ 18.000,00, para auxílio a uma esco

. Ia técnica comercial a ser criada nc município,
para formação da mocidade jaraguae�se, nos di-

,

versos ramos da atividade do comércio, contado
res, etc. Surqla aaquele lcnqinquo setembro-51 a

nossa Escola Técnica de Ocmérclo São Luís, que
prestou é vem prestando à juv:ntude :ta, grande
Jaraguá a alçar seus grandes v�os. Nao se po��
rnals contar pelos deões os técnicos em contabili
dade saídos do modelar estabelecimento de en-

, sino; muitos deles servindo-se de degrau para um

curso superlor, todos vitoriosos e enqrandecendc
Santa Catarina e' outros estados brasileiros, para
os quais se deslocaram.: em cumprimento. da ati-

I :'
vidade ""."

- Nos dtas que correm' o Ministro da Pre- .

vidência diz que a sua pasta está falida, tentando
aumentar a contribuição de 8 para 10%, o que es-

'

tá provocando verdadeiro re,bú, custando até a

cabeça dó Mirnistro GOlbery do Couto e Silva, e'

provocando' grande' ap�eensão quanto a abertura "

política QO p.resident� Figueiredo. Ma� há 30 _an.os
o MinistrQ do Trabalho recebj:a o Presidente "do

IAPETC, professor Oscar Stevenson, quando o pre
sidente ,da autarquia se referia à situação do Ins
tituto, tendo óportllnidade de declarar que 'a dí
vida da Uni�Q' para com o mesmo era de 130 mi
lhões de cruzeiros, eflcorntarndo-se bloqueados nos

bancos cerca de 1'00- milhões de cruze.iros. Pelo

qu,e se Vê, a previdência brasileira tem fôlego de.
ga�.

.

••• HÁ 25 AN9S

....:. Aaolfo Soethe, escrevia na Revista "Pa�
norama", de Curitiba,- o editorial conta�do o que
viu nas suas férias,. quando visitou uma dúzia de

c,idades paranaenses e cat'airnenses.' Referindo
se à Pérola do Vale ,do Itapocu, ele dizia: "Jaraguá

, do, Sul, \uma cidadezinha 'pacata que comemorou o

seu 80.0 aniversário de fundação, progride a olhos
vistos, oferecendo hoje ao visitante um a�pecto
diferente daquele de' um decênio atraz; de s,im

pies I1úcleo de entroncamento rodo-fe!roviá.rio, ,de

povoado à .beira da. estrada,' passou a vigoroso
centro agro-pecuária-industrial, �graças a inicia
tiva' particular sábiamente orientada pela dminis�

tração _municipal e' profícua gestão de seu ex-pre
feito. Entendeu ele que governar um município
não consiste apenas em zelar Ip�la:s ruas da ci_da
de, 0l!J arrecadar impostos, ou demitir, ou nÕmear

, funcionãrios.' O interesse máximo daquele edil
traduzia-se, sobretudo e de maneira objetiva, no

amparo à lavoura e ao lavrador. Idealizou por
isso, e criou, naquele'munidípio, duas entidade$
que oonstituem, hoje, orgulho para aquela' comu
na: A-Associação Rural e O Centro Agro-pecuário.
".João Cleofas", das quais hQje ainda é presiden-,

. te. e . animador. "E conclue: "Eis COmo um pe-;.
queno municipJo, tendo,' porém, à testa l.{m g.r_�
de administrador, pode servir de: exemplo e dar

liçõés a quém deles queira fazer uso". 'Era o Pá-,
raná cultural e intelectuàl que reconhecia este pe
'daço da Terr� d:a Promissão.

-.- Mário Tavares da Cunha Mello-Presiden
te e,' em r:lome da Comissão e Pe. Orlando. d,os
Passos Kleis, agradeciam ,em nome do Hospital
São José, as pessoàs que contribuiram para o

êxito da fes;ta em benefício das obras do novo Ho�
pital, em especial a Associação das Damas de
Caridade é da . C91Tlunidade Evangéfica" ao, C$':
Vas.co Kropf de. Carvalilo,. Comandante do 13.0
Batalhão de-Caçadores, de Joinville.

!
.

- ,Nas homenagens prestaç:las /ao patrono
do Exército, Duque, de Caxias� prestadas por oca

sião ,do Dia' do Soldado, em Joi_nvi-lle, revestiu-se
'd.e brirlho especial e a corndecoração, com' a Me
dalha "Hermes da Fonseca", ao ex-cabo do �3.0
B.C., sr. RQlly. Bruch, consi.derado a praça mais
distinta no ano de-1955 entre 475 conscirtos.

<
- '. '_ ,

l:s'fA' COLUNA � PATROCINADA POR

Indúllrial Keunidas Jarauuá 1.1.
e
,I'CONPll, - Co'ntenlrados

para 'alimentos ,�\!r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaraguã do Sul - sc SEMANA 'DE 1S A 25 DE SETEMBRO DE '1981 ./

Correio.· ·Informativo
CARTAZ CINEMATOGRÁFICO No Cine

Jaraquá, deste sábado até terça-feira, Hohn Her
bert e Aldine Müller numa pellcula pornográfica
de primeira categoria. A orgia sem limites em

"BACANAL", liberado sern certes, prolbldo para
menores de '18 anos. Nos dias 23 e 24, censura
18 anos, "INTERNATO DE MENINAS VIRGENS""
às 20 horas.

CONCURSO PARA LEILOEIRO: Até o dla

30 do corrente mês, a Junta Comercial do Estado
estará :recebendo inscrições para o concurso pú- ,

bllco para o 'provimento de ofícios de leiloeiros no

Estado de Santa Catarina. Segundo o sec\etárl0
geral da JUCESC, Francisco Paulo Kaesemodel,
os interessados' poderão obter informações na

Junta Comercial do Estado, Avenida Rio Branco

154. Nq interior do -Estado, o edital e outros da

dos estão nas associações comerciais dos muni

clplos-sedes de zonas de leilão, ou seja:'Arararr
guá, Blumenau, Brusque, ,caçador, Canoinhas,

Chapecó, Concórdia, Criciúma, Dionísio Cerquei
ra, Itajaí, JARAGUA DO SUL" Joaçaba, Jolnvllle,
Lages, Mafra" Rio do Sul; Tubarão e Xanxerê.

,

.

COMUNIDADE EVANG�LlCA: No 'dcmtnqo,
dia 20, cultos em Três Rios do Norte, em alemão,
e, em Jaraguá do Sul às 8h30 e às 19 horas; em
potruguês. Também neste domingo, início às 8

horas, rnals um curso de noivos em preparação ao

casamento, no $alão da cemunldad«. Como pas
teres plantonistas estarão es PP Raul Wagner em
Jaraguá e Rudi Zerbin em Oorupá.

.

'\,

A HISTóRiA REGISTRA: Dia '19 - dia d�
Teatro. "Dia 20 .....;_ aniversário da Revolução' Far
roupilha (1835). Dia 21 ...- dia do Rádio, dia da
Arvore e dia do Fazenzeiro. Dia 22 - dia do Ba
charel em Ciências Contábeis ou dia do Conta
dor. Dia da Banana. Dia 25 - dia Nacional da
Radiodifusão e dia do Trânsito.

. MERCADO FINANCEIRO: Comega segun
da-feira, dia 21, indo até o dia 25, o curso sobre

"Mercado Financeiro" que será miristrado pelo
. professor Rubens Potrugal, das 19h301 às 22h30,
no auditório da Associação. A 'promoção é do.
CPL, conjuntamente c.om o SENAC, de Joinville:

PARAQUEDISTA DO EX�RCITO: O Chefe
da 16a· Circunscrição do Serviço Militar comuni
ca aos interessados que as instruções para o re

crutamento de voluntários para incorporação na

Brigada Paraquedista�m 1982,_ poderão ser obti
das naquela CSM, sita na rua Marechal Guilher
me 9, em Florianópolis, PU, na 5a. Delegacia do

(

Serviço Militar em Jaraguá do Sul. Epoca de Se

reção, 'Especial: 'de 24 a 29 de s,etembro ,de 1,981 .

, ARQUITETURA ALEMÃ: Será realizado em

Brusque, no 'mês de, novembro, encontro sobre a

preservação do patrimônio da colonização alemã
,em Santa Catarina. Será dado destaque à, valori
zação e preservação da arquitetura nas áreas de
cOlonização alemã, onle também- Jaraguá do Sul
está inclusa.

"

KOHLBACH SR
SUPERMOTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

.
'

DECRETO N.o 679'/81 , .

Abre crédito suptamentar no valor de CrS
613.000',00. .

o

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e exercício de suas atribuições e de conformida

,de pom � artigo 107, da Lei N.o 4320 de 17 de

março de 1964;
.

DECRETA:
Art. .1'0 - Fica aberto crédito suplementar

no valor de CrS 613.000.00 (Seiscentos e treze

mil cruzeiros) 'para reforço dos program.as e v�r
bas cQnstantes do Orçamento do SERViÇO AU
TONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO de
Jaraguá do Sul, aprovado pelo Decreto N° 619/80
de 10 de novembro de 1980., a saber:
447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

'

13764472.03 - OPERAÇÃO E MA-
NUTENÇÃO DO SiStEMA DE

.

AGUA·
3.1 .2. O - Material de Consumo CrS 263. Oo.O�OO
3.1 .3.2 - Outros serviços e encar-

gos " Cr$ 350.000,00

TOTAL CrS 613.0!OO;OO
Art. 2° - Os recursos para abertura :aeste

cré.dito suplementar provem do excesso de arre-

c8idação até 131 �1Q8. 81, conforme demonstrati-
vo em anexo. -

,

Art. 3° - Este Decreto entrará elTLvigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

PALACIO DA PREFE,ITURA ,MUNIClPAL
DE JARAGUÁ DO SUL, aos 14 dias do mês' de
setembro -de 1981'·

.

ylCTQR SAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto fOi registrado e publi
cado nesta Oi!:etoria de Expediente,' Educação e

Assistência So.cial, aos 14 dias do mês' de s:é
tembro de 1981.

ASTRIT K SCHMAUCH
Diretora

Proclamas, de Casamenlo'
,

n .

Aurea M'Ülter Grubba, Oficiai do Registro Ci-
,vII do 10 Registro,Civil dO 10 -Distrito da Comarca'
�. Jaraguá do Sul, Estado de Sta. catarina, Brasil.

Faz saber que compareceram em cartório
exibindo os doc'umentos exigidos pela lei ai fi�
de se habtlftarem para caSar:

.'

. Edital 12.153 de 09-09-1981
João de Carvalho e Vilrna Machadb

Ele, brasileiro, divorciado, mecânico, natu
ral d� Mafra, neste 'Estado, domiciliado e realden- .

te �m Jar�guá-Esquerdo, nesta distrito,' filho de
Satiro f\@tlas oe Carvalho. e de Olga Prelsler de
Carvalho. '

.

.

Ela" brasileira, solteira, do lar, natural de
RIO �egro-Paraná, domiciliada e residente em Ja
raquá-Esquerdo, neste distrito, filh ade Nelson Ma-
chado, e de Maria Sofia Machado., .

Edital 12.154 de 09-09-1981
Nilson diO Nascimento e Fá.tima Regina Müller

Ele, brasileiro, solteiro, mecanico natural
de Itajah__neste Estado, domiciliado é residente na
�ua Joaquim Francisco de- Paula, nesta distrito,
filho de Marcos Artur do Nascimento e de Augus

.

ta Evaristo do Nascimento. ,

. .

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
JOJnvllle, neste Estado domiciliada e 'residente na
Rua Joaquim Francisco de Paula, nesta cidade,
filha de Lindolfo Müller e de Lucia Gonçalves.
Edital 12.155 de 09-09-1981 .

Juvenaldo Griboski Torezani e Cecilia RamOs
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Luís Alves, neste Estado, dcmlclltado e residente
na Rua Joinville, nesta cidade, filho de Alberto To
rezaní e de Eugenia Griboski.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Luís Alves, neste Estado, domiciliada e 'residente

, na R'ua Jolnvlüe, nesta \cidade, filha de Bruno Ra-
mos e de Ana Ramos. '

Edital 12.156 de 10-09-1981
ReinOldo Schwarz e Ivete Reictlert

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Três
Rios do Nprte, neste distrito, filho de Alfredo Sch
warz e de Ida Kohls Schwarz .

Ela, brasileira, solteira, operárja, natural de
Rio do Sul, neste Es,tado, domiciliada e residente
em Três Rios do Norte, neste distrito, filha de Ar
thur Reichert e de Erica WittÔft Reichert .

Edital 12.157 de 11-09-1981
.

Ralf Ramthum, e Rúbia Kammer
Ele, brasileiro; solteiro, operário, natural ãe

. Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Rudolfo Hufenuesler, nesta cidade, filho de ,jiel-
muth Ramthum e de Ruth Walz Ramthum.

. ...

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural
de Luís Alves, neste Estado, domiciliada e residen
.te nª 8lJa Alberto Santo.s QUf)1.ont, nesta cidade,
filh'a de Elizeu João Kammer e de Ilda Kammer.
Edita.1 12.158 de 15-09-198'1-

.'

Gilmar, Manes e Salete Dalabóna,
Ele, brasileiro, solteiro, operário', natural de

Apiúna, neste Estado, domiciliado e residente_em
Santa Luzia, nes,te distrito, filho de Avelino Manes
e de Carmela Porto Manes·

'

. Ela, brasileira, solteira, op'erária; natural de
Jaraguá do Sul, domiciliacfa e residente em Santa
Luzia, neste distrito, filha de José Gelindo Dalabo
na e de' Anezia Dalabona.
Edital 12.159 de 15-09-1981
CarloS Roberto Marcelino oe Janéte da· Rocha

_Ele, ,brasilel'ro, solteiro, policia mimar, na

tural de São Francisco do Sul, neste Estado, do
miciliado' e res'idente na Rua Gaspar, nesta cida
de, filho de J!lvenal Marcelino e de Rosa da Maia
Marcelino.

"
.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de
Blumenau, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua, Joaquim Francisco de Paula, nesta cida
de, filha de Elidio da Ro�ha e de Alyina da Rocha.
Edital 12.160 de 16-09-1981 '

Nelson Matias Pereira e Rosane'Schünke

,Ele, brasileiro,' solteiro, operário, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Guaramirim, nesta cidade, filho de
Genésio pereira e de Helena Maria da Silva Pe':
reira.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Jaragllá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Guaramirim, nesta cidade, filha de Bertoldo Schün

.ke, e de Edith $chünke.•

Edital 12.161 de 16"09-1981
Jairo' Manpel Pedri e Magali Rlch�r

,Ele, brasileiro, solteiro, operário" natural de'
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Nova

Brasília, neste distrito, filho de Alarico pedri e de
Jandira Valcanaia Pedri.

Ela, brasileira,' solteira, comerciaria, natu�
ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua' Procôpio Gomes de Oliveira, nesta cidade,
filha de Curt Richter e de Ingrit BehHng Ric.hter.

E para ,que chegue, ao conhecimen�o de

todos, mandei passar o presente Edital, qule será
, publ'icado pelar imprensa. e em cartório, onde será

afi:lGado duran1!e 15 dias.

/ ,

Carros UsadOs RevisadQS
Volk$ 1300L . .

Chevatte SL Vermelho '
, .

Fiat 147L , ' ', .. '.
Selina II LDO Bege .

'Corcel" LDO Branco ..
. ..

,

Oferta Especial
Brasília L .

Brasriia L ,
,. ..

Brtasília LS Branca .

Financiament,o próp�io até 18 meses.
------

1976
1978
1979
1979
1980

1976
1978
"1980

Concurso de remo

ção e Ioíoçâo para
Magistério Público

Estadual
Encontram-se abertas,

na 19.a UCRE, em Jara
vuá do' Sul, as inscrições
para o Ooncurso de Re-
.rnoção e lotação, para o
. Grupo Docente do quadro
.do Magistério Estadual.
Elas ficarão' abertas até
o dla 2 de outubro, dia
riamente, das 8 às 12 ho
ras e das 14 às 18 horas.
Além de Jaraguá do Sul,
as inscrições estão aber-

tas em mais 18 municí
pios do Estàdo, nas res

pectivas UCREs.-
. AI-m de Jaraguá do

Sul, Blumenau, Tubarão,
Criciúma, JOinville, Rio do

�ul, Lages, Mafra, Jeaça
ba, Concórdia,' Chapecó,
São Miguel O'Oeste, Ita
iaí; Caçador, Araranguá,
Brusque, Xanxerê e Ca
noinhas estão recebendo
inscrições. As normas do

Metalúrgica SIOME LIda.
- FUNDIÇlo ::_

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONCRETO

pren:;as p/ fa�r., tubos de concreto sem armação desde 0,15 a 0.60m
- Formas. anels de base, êmbolos e lâminas pI reposição em pren
sas de tubos de todas as marcas - Conjuntos vibratórios p/ fabr. de
tubos de concreto desde 0.15 'a 1.50m simples e VRS-1500. nos tipos
ponta/botsa e macno/rêmea nos padrões Standart. ONER. DER etc.
- Endereitadoras de ferro - Prensas de blocos - Prensas de lajotas
vt pavimentação - Guindastes tipo porttco. fixo e móvel .- Talhas
elêtricas d� tambor pI até 3 tons. -'Mesas vibratórias - Fórmas pI
vigas e pre-moldadoS em geral - Alimentadores de correia p/ pren
sas e Vibradores - Carrmhos pI tubos e pré-moldados - Redutores'
de velocidades - Betoneiras reversíveis. basculantes e portáteis.

Elétro-Vib(adores

,

lnser. Esl. 250661721 - CGC 83619197/0001-7>9 - End. Telagr.: '-'VIBRADORES"
Rua José Stulzer, 80. (próximo a M. Wllhalml - Fone (1)473) 72-1071

'Caixa Postal 211 - 89.250 JARAQUÄ DO SUL - SC - BRASIL

coluna Rotária de Ecologia
JOSÉ ALB'ERTO BARB'OSA
Promotor Público

No bqletim "CONSCli:NCIA", órgão da ACA
P_RENA: Asociação Catarinense de Preservação'
ção da Natureza (endereço: FURB; Cx. Postal 7/E,
Blumenau), vo!. n.o 3, maio/junho de 1981, colhe
mos mais talguns dos dolorosos dado sobre a ma

tança as baleias, animais em extinção, cuja caça
foi autorizada novamente pela Portaria n.l 17, de
24 de julho de 1979, da SUDEPE, no litoral parai-
bano de Lucena.,

.

Lê-se aI[ que, no Brasil, a caça às baleias é
praticamente por única empresa, a multinacional

COPt::SBRA (de capitai p�edorrHnantemente japo
nês). 'Essa firma quase nada beneficia o Brasil,
porque: a) a maior 'parte da carne é'exporatda
para o Japão e não utilizada na alimentação do
povo nordestino. Nem no, município de Lucena, se-
de da COPESBRA, há o hábito de comer carne de

Ibaleia. O consumo nordestino "perl capita" (nos,
Estados em: que ela chega a ser comercaiilzada)
é de 0,12 gramas por 'pessoa p,or dia; b) a caça,

'

. por ser realizada seis meses ao ano, não contribui
para fixação do homem na área, tanto que dos
cerca de 300 empregadOS da COPESBRA, meta
d� é representada por funcionários permanentes,
enquanto que a outra metade é contratada por

'I
empreitada por recrutamentq quando das tempo
radas (e �apurar-se se é vero, consta que estes
são contratados em vínculo empregatício e sem pre
vidência social);'y) a remuneração é baixíssima

para os brasileiros. Em 1979 a firma tinha 134

empregados brasileiros e 20 japoneses, sendo quy
123 desses brasilejros percebiam salários inferior
a Cr$ 5.000,00 mensais, enquanto que um único

japonês percebia salário abaixo de crs 5.000,00;
d), há intenso movimento de opinião populàr no

Brasil e em especial no Nordeste, para que o 8ra-
,

sil proíba a caça à baleia (v.g. a União em Defe
sa das Baleias, na Paraíba, il entidades de iguais
nomes em Pernambuco e mesmo no Estado de
São Paulo).

Vê-se ql,le o BRASIL 'perdeu em 1981 uma ex- ,

" celente chance de votar 'contra' a pesca, na Co
missão Internacional da Baleiá. Mais ainda, deve

-

fazer coligação com os países que estão pugnan
do pela proibição. Com sua influêncta diplomática
que é vesta, tradici�nal e firme, o Brasil poderã
conseguir a proibição, .visto que a maioria dos
países membros já apoiam o término da caça. A
abstenção brasileira na recente votação foi muito
perjudicial à causa. E é preciso' um' intenso movi
mento nacional (que já .está em pleno andamento)'
de 'protesto, para que o Governo tenha condições
diplom'áticas_de, perante seus pares na ordem in

ternacional, sustentar que tem que votar pela
proibiç�o face pressôes populares intemas. Na
verdade parece que este � todo o problema brasi
leiro: falta de condiçõ_es de di�er um NÃÔ ao Ja- \

pão (com o qual mantém forte intercâmbio eco

nômico) e à Rússia (com a qual tem estreitado re-

lações de- comércio), E enquanto o Itamarati não
dá ,luz verde ao Palácio do Planalto, vemos extin

gUirem-se as poucas dezenas de baleias em nos

sas cotsa_§__e 00 mundó1 com ameaça para a pró
pria vida humana na Terra, pelo desequilíbrio da
natureza.

Esta c01una é um oferecimento die:

Carroçarias Argi Ltda
Oarroçarias bNndadas, plástioas e frigorífioas,

abertas, trailers comercial e 'turístico e montagém.
do 3.° 'eixo.'

.

Rua Dr. Enrico'Fermi, 1,13 --: Fone 72-1077

Jaraguá do'Sul·SC.

concurso foram baixad
através do decreto 10.
de 28 de abril de 1
'com alterações do decr
11 335, de 27 de junho
1980,

'

Poderão 'pal\ticipar
concurso todos os Oe
pautes de cargo das cat
gorias funcionais de p
fessor I, II e III. No ato d
inscrição o candidato d
guintes documentos: C
IV9rá apresentar es
.tera de ldentlcade, ou

_
tulo de eleitor; certidão
casamento; certidão
nascimento dos filhos
atestado oe outros dep
dentes; certificado de �

gistro de protesser "l"
'''FW'' ou registro defin'
vo, expedido oú- reco
cído pelo Mihistério da
dücaçäo e Cultura,
mente paar os ocupant
ed cargos de professor
e III; comprovante doe te
po ae serviço prestado
Magistério Público Es
dual; comprovante
'tempo de serviço presta
entre 22/08/80 a 22/08181
tornecido em dias e exp
dldo pelo chefe imediat
O canõldato deverá in

crever-se na UCRE em q
estiver lotado ou em ex
cício, podendo optar
mente por um estabel
mente de enslno da m

,

ma 'regiao, e que aprese
tm vaga.

FERJ recebe
verba do' MEC
o presidente da Asso·

cIação Catarinense de
Fundações EducacioJ:laiS
- ACAFE - Lauro Ri·
bas Zimmer, anunciou
que o Ministério da Edu·
cação já liberou mais de
CrS 14 milhões para aju'
da financeira às 18 funda
ções, educacionais 'de

.
Santa Catarina.
Com estes Cr$ 14 milhões
se elevam a Cr$ 34 milhões
os· recursos que já beneß
ciaarm a ACÄFE este ano,
através dio Governo Fede'
ral.
Desde já; no, entanto, a

direção da Associação i
nicia contactos em Brasí
lia para a liberação da
terceira parte.
Este ano através de in

c'lusão 'no orçamento.es
tadual, as fundações es

tão' recebendo CrS 60 mi
lhões do EstadO.
Além disso, o governa

dor Jorge Konder' Bar'
n hausen comproiJTYeteu-se
a incluir o sistema funda'
cional no 'Próximo orça
mento.
Dessa verba liberada pe

lo·MEC, a: Fundação Edu:
cacional Regional Jara-

9uaellse - FERJ, mant�
nedora ,ati Faéuldade de
Estudos' Sociais de, Jara

guá do Sul receberá Cr$
1.50 mil. A Fundação que
mais receberá será a

,

FURB, de Blumenau, Cr$
4 milhões.

-,'

Começa a circu
lar as, novas

'

cédulas
o Banco Central' come

çou a distribuir esta se'

mana, à rede bancária as

, novas cédülas de Cr$ ,.'
.

- 1 O�OO, 200.00, 500,00,
1 .600,00 e 5.000,00, lan"

çadas terça-feira pelO pre'
sidente João Figueired�.
O banco dispõe de�O mi"

Ihões de cédulas de cada.
valor em estoque. As �no'
vas cédulas vão convlVeF
com as antigas.
Com as nQvas céd'ula.s,

o Banco Central presta hO

menagem a um duqUe,
um princesã, um barão e

a ois ex-Presidentes g��
pública. a nota de 100, a

parece o Duque de ca"

xiais na' de 200 a Prince
sa, I�abel, na d� 500 ''o h�
m,enageado é o MarecJ1�
Deodoro da Fonseca, JI)

a nota -de mil (nov,al C9�"
tinua com ,o Barão do RIO

Branco, enquanto que 11'

de 5 mil cruzeiros traz ,o

e»Presidemte CastellO
Branco.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO;_ J8I8guã do Sul�SC

Derrotas e
,

JUIZO DE DIREITO DACOMARCA
,

DE JARAGUA DO SUL :

EDITAL DE CITAÇAO DE
'HERDÉIRO AUSENTE

'

'( .' .

/

O DOUTO.R HAMILTON' PI:..INI'O ALVES"
,

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA :DE- JA"
RAGUÁ( DO SUL, ESTADO DE SANTA

,

'

CATARINA, NA F'ORMA DA LEI, ETC ..•

FAZ SABER aos que e presente edital conheci
mento. tiverem" expedido. nos àutos n. 3.062" do

'

ARROLAMENTO des bens do. espöllo da, finada
ELI$ABETA LlNA GIEL0W VIEIRA, falecida aos 31-
de malo de 1981, do qual é inventariante FRAN
CISCO OLIBIO VIEIRA, que estando. a herdeira
HEROILIA VIEIRA, casada com Martim Simão. Sch
wartz, em lugar Incerto e não. sabldo, pelo mesmo.

edital a ser afixado. na sedie 'deste Juizo, no lugar
de costume e por cópia publicado. uma vez no

"Diário. da Justiça" e por duas vezes em [ornal 1,0.
cal, CITA .ref�rida herdeira para, no. prazo máxime
de dez dias, contados da publlcação deste no
"Diáro da Justiça" e findo o prazo do edital de

3� dlas, se habilitar no ARROLAMENTO supra ';'en
cionado, sob pena de, não. o. fazendo. aceltar ce
rne ve.rdadeiras as primeiras deClar'�ções 'de In

venta�lante. DESPACHO: "Cite-se, por edital, a

herdel�a ausente HERCILIA VIEIRA, devendo. a

parte mteressada provldencla- a publicação. do
mesmo, na forrna da lei. Prazó 30 dias. I-se .. Ja

raguá do Sul 05/ageste./1981. (as) Hamilton PIi
nlo �Ives Juiz de Direito". Dado e passado. nes
ta Cidade de Jaraguá do. Sul, aos cinco. dias do
mês de ag'Oste die münovecentos e oltenta e I:Jm.

Eu, (as) Adolpho Mahfud:, Escrivão, e subscrevi.
(as) Hamilton Plinie Alves - -Julz de Direito".
Cenfere cem e orlqlnal; deu fé. Escrivãe:; Adolto
Mahfudi.

> "

,SEMANA DE 19 ,A 25 DE SETEMBRO DE 1981

empates,', 'a ,decep'ção -no
n As equípes jaraguense�
de futebol de salão juvenis

r
e

adultas, sofremnn r�vezes con

tra as representantes da Liga,
Riosulense de Futebol de Sa

Ião, nos jogos realizados no úl

'imo fitnal de semana, em Rio

'do Sul. /

O jogos fizeram parte do

Campeonato Estadual promo

vido pela Federação Catarmen

se de :Futebol de Salão e, das

, oito partidas as equipes locais

J" qonseguiram 'marcar 'um pon

to somente as demais, somen

te tierrotas'. Hoje e �mJl.Ilhá
pelo returno, os. jogos serão no

Ginásio de Esportes Artur Mul-
'

- I

ler onde possívelmente have-

rá 'a revanche e a consequen

te desforra.

,ESTADO DE SANTA CATARINA,
. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO' SUL

,

PECRETO NIO 688/81

Suplementa e anula: dotações do Orçamento Vigente.
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal,dei�araguá do Sui, Es
Uido' de Sentai Catarina', 'no uso e exercício de' suas atribui�

9õe'S, com, base na Lei Munici�1 'N° 801'1_1 die 04 de no-

vembro de 1'9.8Q';
.

DECRETA:

, ,

Art. 1°.- Pica áberte um crédito s'uplen1entar no. valer de .

Cr$ 600. 000,00 (Sei�centes.mil pruzeires), para referçe des pregra
mas e verbas abaixo discriminadas, cOnstantes de erçamente vi-

jgente, a sabe'r: /
/

AlNEXO I .;_ QUAÓRO A

jQ1401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
.0401 .08421882.012 - Manutenção das atividades da

rede municipal, de ensine de 1'0 grau Cr$" 100. ooo,bo
0403 - DIVISÃO DE ASSI�)T'::NCIA SOCIAL
0403.1375428�.0t23 - Manutenção. das atividades da
( '" Divisão ,are Assistência SechiL C�$ tOO. OOO',OO!

0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.13764491,.009 - Ampliação. e melheramente de'

sistema de esgotes .

'
-

.' . Cr$ 300.000,00
0603, _..:, DIVISÃO DE SERVl'çbs URBANOS
0603.1"0605752.038 ---" Manutenção. dos serviçes urba-

,

nes de utilidade 'pública Cr$ 100.000,00

TOTAL ..•....................... Cr$ , 600. 000,00
....

'

ESportes Artur M'ijller, aqui
em Jaraguá do Sul. N�ste dia
19, a partir das 18MO, jogam
Urbano x Conservadora �Qri-

, ,

ta x- Tamandaré (juvenil), Ar-
weg x ,Moitas ,e AABB x União;

No. domingo, 20,' a partir das 8

horas, Urbano x Taman!iaré,
Jarita x qonservadora, Arweg

I
'

Futsal
.

x União e AABB x,Moitas.
Aa campeãs e vice, ,de ca

da categoria, disputarão a se

gunda fase do.Crunpeonato,
dai a importância da' partici
pação do público, que poderá
influir no resultado da conten

da e' nl!; própria 'classifi�ção
das, nossas represntantes.

Apesar da
.

falta de
recursos o handebol treina

sério
.

aos lAse
Terceira colocada nos XXI

�'ogos Abertos de, Santa Cata

rjna, reaüzados ano passado
em Jaraguá do Sul, uma agra

dável surpresa, o handebol

feminino' desta cidade, que

Perdeu o C0l'lCUrSO de algumas
atletas integrantes do sele

c�on3;do, treina finne e sério,
,

apesar da falta de recursos

que tem dificultado -a realiza

ção de amiStosos
.

com vistas
,

,

aos JASC do próximo mês em

Lages.
'

Sob a batuta do técnico

Celço J,osé' Thomazzi 'os trei

namentos são realizadoo dia.::

ríamente e. um úníeó amisto

so serviu para àvaliar o po

tencial da equípe, Nossa I_ se

leção derrotou a de Brusque
.
por 16 a 4, -no Ginásio de Es-

portes Artur Müller.

Antes dos Jogos Abertos,
pretende-se realizar novos

amist;osc:;s e nesse sentido fo

rani iniciad� contactos com

as CMEs de Indaial, Ituporan
ga e Rio do Sul. Os entendi

mentos' estão em fase de ne

gociação.

Quanto -, equípe, em�,
permanece praticamente a

mesma da que conquistou o

terceiro lugar nos Jogos Aber

tos .do ano passado. Face a

problemas de estudo e traba-'

lho, o que também o são das

demais, não mais integram o

�eleci�nado as atletas José e

Marlete,' e, para os :OASC, se

gundo Oelço estão inscritas

na Coorden�doria de Despor.,
tos, Márcia, Rosilete, Wilma;
Rosali Giese, E�ane, .Deníse;
Marilize" Rosângela, Jane, Ru
bínéía Maristela e Rosélia.

'

Neste trabalho de prepara
ção da equipe o técnico' con,
.

"

ta com o incondicional apoio
do coordenador da modalida

de Dr.' Arnaldo otoo Schulz
1 "

,

que tem se revelado um autên-

tico incentivador e baiaIhador
desse esporte. O handebol vai

confiante a()S Jogos, Abertos
apesar 'dos iproblemas par�
brigar pelas primeiras' posi
ções, cuja ameaça maio): as

pretensões jaraguaenses ficam

por' conta de Blumenau FIo-
,

rianópolis e Joinville.

, Cruz· , de Malta e' Guarani'
_

/

clá'ssi,co em Rio da' Luz'
A velha chama da nvali

dade está aceSa e quente pelas
bandàs 'de Rio da I.Úz. Jl: que
.'novamente, será desenvolvida

uma nova' edição do maior

clássico da região, entre Grê

mio Esportivo Cruz de Malta,
'de Rio da -Luz i e Guarani

Esporte Clube, de Rio, da Luz

II" d�mingo à ard�, no Está

dio Eurico D1;lVlê, 'do Cl1:1Z, d�
Malta.

"

J.l4emoráveis clássicos ' já
foram disputadoS entre as· e

quipes' rivais
.

que VQltã"m a de-
,

frontar.se para o "quem é_

quem" no futebol' daquela prós-

torio Acadêmico Padre EleÍnar
Scheid promoveu aLa Prova
Rústica da FERJ - \ Faculda

de de' Estudos Sociais. Foram

percorridoo 4.000 metros, com
saída do pátio da Faculdade,
seguindo pela SC-301, Rua

;presidente Epitácio ;Pessoa e

Padre Pedro Franken com
,

chegada defronte a Est�ção
Ferroviária.

Poram vencedores pela or

dem: Luis José' Stinghen, Ed

soh Muller' Cezar Pradi FIo-
, ,

riani, Altair Sebastião Muchals!

,ki Wilson de OliVeira Souza;
-,'

.

Eraldo C9rrêe e Péricles Ro-

pera região do interior jara-, '�ro Lenzi Zanluca.

guaenSe. ''1ttin de' tu:ii.à atta- /

ção, é uma das poucas apções
para quém gosta de esporte

OLIMAR .'
I

Após haver sido cumprida
a terceira' etapa, com atletis

�, a III 'Oli�pia<ia Interna

Marcatto' (OLIMAR) tem pre

visto' para, koje, sábado, às· 8

horas, bocha femiru,no, no Re

canto da Lagoa e futebol de

salão, 'no Ginâsio' de Es]!loites,
modalidades qlie têm na cor':

denação José Decker e Wil
fried Baechtold.'

, ,

l Gneipel e Sertanejo deci·
dem. o �.certame ,varzeano

, ,I

,

Aa esuípes :antagonistas ín;

tegraram a chave;D e QS re

sultad,OS foram estes: ,Taman

daré 2xO Jarita, Conserv'adol'ã

1xO Urbano (juvenil) ,
União

5xO AABB, Moitas 1xQ Ar,weg

(adulto) isto no sábado e, no

doming�, Tamandaré txt Ur

bano Qonservadora 2:&:0 Jarita
, (juvenil). União 4xO Arweg e

Moitas 3x1 AABB.

ApÓS a decepcionante par-

icipação no primeiro turno de

classificação em Rio do Sul,
'as equipes voltam à quadra ho

je e amanhã, no Giná&o de

ASTRIT K SCHMAUCH - Diretera

�NEXO II - QUADRO A

0401 - DIVISÃO DE EDUC�ÇÃO
t(J1401 .08421882.012 -'- 3.1 .3.2 - Outros serviçes e

encarges' Cr$ 100.000,00

0403 � DIVISÃO DE ASSIST'::NCIA SOCIAL
0403.13754282.023- - 3.2.5.5 - Asslstênoia médica-

hespitalar ' Cr$' 100.0.00,00
06Q1. _, DIVISA0 DE ,OBRAS ,

'.0601 .1'3764491 .009 - 4: 1 .1 . O - Obras e instala-

I ções � ',' '." � .Cr$ 300_000,00
0603 - DIVISÃO DE SERVI'COS URBANOS

/

0603 . .10605752.038 - 4.( 1. 'O ___:, Obras· e' instala-
çÕes : I.

'

•• � : •• Cr$ 100.000,00-

TOTAL
- Cr$ 600.000,00

r

Art. 20 - Para fazer face as, despesas de.cerlientes de artige
iàinterier, fica anulada parcialmente a seguinte dotação. de orçamente

vigente, a saber:,
.

0501 - DIVISÃO DE_ CON'I"ABIUDADE
0501.99999992.030 - Reserva Orçamentári� ..... Cr$ 600.000,,00

ANEXO" - QUADRO A "

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 . 99999992 . 030 - 9· O . o. O - Reserva de Ce'ntin-

gência .. .. .,. . .� . . . .. Cr$ 600.000,00
Art. 3.° "7 Este Decreto entrará em" viger na data de sua pu-

blicação., revegadas as dispesições em centrário. ,

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL, aes,14 diflS de m�s de setembro die 1981.

VICTOR BAUER - Prefeito Municipal

.

O presente Decreto foi registrado. e publicado. nesta Direteria
de !=xpediente, Educação. e Asistência Secial, aes 14 dias de' mês
de setembro. de 1981. " .

neste final de semana, em Ja-
,

raguá à exceção do futebol de
,

salão,! hoje à noite ,� amanpa ,

durante o peroido matinal.

PROVA R'úSTICA

Durante a semana 'come

morativa >a6S 159 anoS' da In

dependência do 'Brasil, o Dire-

\

Chega a' decisão úm novo Campeonato Varzeano , 'Verea-

campeonato varzeano po� iro

nia, hoje s etransfo�a como

um doo mais importantes 'e

q_1le reúne o maior númê:fo de

equipes já que a região 'não
''I - .. ".,

'

tem mais profissionalismo' e os

certames' pro;novidos' pela Li

ga Jaraguaense de Futebol a

cada ano se esvaziam POIl fal

ta ,d einteresse das afiliadas
em disputá-ioS�

O nos,c;o futebol 'eStá decré

pito, em todoo os sentidos

salv�do..se o futebol de vá;
zea que, à pá:r de não receber

apoio oficial algum, continua

em ascensão. No domingo úl-

. timo a penúltima rQdada' do

dor Ivo Baehr, com os resulta

dos Gneipel 3xO'Santo Antonio

e Sertanelo 3x2 Caxias' (pênal
ti), determinou os' classificados'

à decisão do titulo, que ocorre:
rá no dia 2'7 de setémbr0; no

Estádio do Npva'Ali'ança, em

Três Rios do Nol'tre"'

ÀS 13h30 jogarão Santo An

tomo x caXras .em disputa �:, '

terceiro lugar' e, 'pela' decisãe
do titula, às 15hSO jogam Gnei

pel e Sertanejo. A equipe "sch

roecl!ense '(Oneipel) • foi _ por
'duas vezes campeã do' Varjão,
promovi�o . pelo Figueirense e -

volta' a deci.dir um novo título

do futebOl menor desta região.
,

Página 5,

.::! ;1 ROSPITAL E MATERNIDADE JARAGUÁ
I ",

CGCMF':""': 8443394S/0002:tff
R�a Jerge Czern iewloz, s/no

Jaraguá do Sul�SC,

COMUNICAÇAO
, Tendo por obletívo um melhor atendlmente'

a?s pacientes e HORÁRIO DE VISITAS ,a partir do
dla 01' de outubre de 1981 serrá: '

" ,�
-, die manhã - 10:30 às 11 :00 horas
de' tarde - 15:00 às 16�OO heras
die 'l'IIei,te 19:00 às 19:30 horas

,

li �uDllaria 'araguã Ltda.
C8Jlhas para todas as flnalidádes. Faça-nos

uma visita. Estamoe em condições de atendê-Ios
eflclenlemenle.

.

-, ,Rua Felipe Schmidt, 279 - Föne 72-0448 ....;_

Jaraguá do 'Sul..JSC.,' ,

,

I SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTAÇAO

EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Peló presente Edital, e SINDICATO DOS
TRABALIjIADORE$ NAS INDUSTRIAS DE ALI
,MENTAÇÃO DE JARAGUÁ DO SUL, cem sede a

Rua Presidente Epitácie Pessoa, 345, neste rrur

nlcíplo de Jaraguá do Sul, convoca todos es in"
tegrantes da categoria profissional, por ele repre
sentada, associados ou não, para uma Assem
bléia Geral' Extraorpinária a realizar-se no. dia 19
de .setembro de cornentß ano, às 16 horas em pri
meira cenvecaçãe eu às 16,30 heras em segun
d� cenvocação, :para deliberarem sqbre a segui-
da erdpm do dia:,

'

I

10) - autorização. à Direteria, negeciar cem e

Sindicato. Patrotial, reajustamento. salarial e eu-

tres" benefícies a categeria.
'

'2.°) - instauração. do. dissidie coletivo, c_ase e

Sindicato. Patrenal, se recU's,e' às negeciações.
3:°) Cláusula atinente ao. descente 'em. felha de

pagamento., a faver do- "sindicato." de classe:
Jaraguá do Sul, 14 d� -setembro. de 1891
HANZ EGQN 8UROW -- PreSlidente

,

JUIZO DÉ DIREITO DA COMARCA

DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LEILAO

O DOUTOR Hl\MILTON PLINIO ALVES JUIZ DJ,
, 'I'

DIREITO :QA COMARCA )DE .TARAGUA DO SUL"

ESTAD� DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA

LEI, ETO .. ,

•

_
, r

FAZ SABER (em ,resumo, art. 68'7 do CPC) o '{!eguin-
te: --' Venda em 1.0 leilij,o: - Dia 20/10/81, às 10,00 horas.

� Venda e111 2.0 leilão: - Dia 04/11/81, às 10,�0 horas por

quem lp-ais der e maior lance oferecer. -'- LqCAL: ..".. Edifí
cio' do Forum desta Comarca. - Carta Precatórià n.O 760

expedida nos autos de Execução n.O 885/'79, em que é exe�
quente NELSON SERRATO SIA ..:., Recuperadora de Tra.

tores e Máquinas Industrial. - Executada DE,STOCA A-

-GRíCOLA JARAGUÁ LTDA. - BEM A S� LEILOADO:'
.:... 1) U'ma lã.mina para trator, para ser equipado em trator

marca Fiat modelo AD-14, sistema Bl!ll 12; usada, avalia

da em C1'$'140.000,00. ---' Nos autos Dão consta qualquer
ônus 'oli recurso pendente. - Dado e passado nesta �idade
de tl'araguá d.o Sul, aos 31 dias' do mês de �gosto do ano de

mil novecel1ltos e oitenta e um. Eu, Adolpho MaMud, Es

crivão, o subscrevi.
,

HAMILT�N PLlNIO 'ALvEs ..::. Juiz de Direito
/'

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA

DE' JARAGUA,DO SUL

) ,�

EDITAL DE LEILAO
'.

'

I
O DOUTOR HAMILTON P�O ALVES, .nrIZ DE

,DIREITO DA' COMARCA DE J,ARAGUA DO SUL;

ESTADO, DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA

LEI, ETC.' .•

FAZ SABER (em r�umo, art. 687 do CPC) o seguin

te: - Venda em 1.0 leilão: - 15/09/81, às 10,00 horas.

Venda em 2.0 leilão: - Dia 05/10/81, às 1000 horas, por
"

r

'quem mais der e, maior, lance' oferecer, - LOCAL: -' :EdlrI-

cio do Forum desta Comarca. -'- CARTA PRECATÓRIA ,.....

EXECUÇÃO N.o 670/ - Exequente ANA KLAUMANN

FUCK. _ VILSON GUSE Executado. -, BENS A SEREM'

LEILOADOS: ,- 1) Um televisor, modelo preto e branco,
-, ,

marca Philips ,de 20 p.olegadas, usado, avaliado em Cr$ .,.

8.000,00. -:- 2) Uma geladeira marca Prosd6cimo, de cor a';'

,
mareIa, av.aliada em Cr$ 10. OOÔ,OO .

.:... 3) Um jogo de cozi

nha d madeira, composto de UII),a mesa é quatro cadeiras
,

,

avaliado em Cr$ 5;000,00. - 'Nos autos não constam q�al
quer ônus' ou recurso pendente. - Dado e passado nesta cl-

idade de, Jara�á do Sul, aos vinte e oito' dias do mês de ju- '

lho do an� de mil nOYecentos' e oitenta e um. - Et. Adol- ,

pho' Ma:hfud, Escrivão, ° subscrevi.

"HA:MIL'J,'ON PLINIO ALVES - Juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,Como' pode' gente, Lo

go no dia consagrado' a

Imprensa.
Curjoso e muito singu

lar!
-

Vale repetir aqui a ex

; pressão ,do- J'P Soares:
As, Centrais Elétricas '�Quer>() bater palmas!"

pe Santa Catarina - CE- � ----_""_"""----,._--------��------I
LESC - está promovendci
campanha neste mês, vi- '

sando o'rientar o consu·
midor para que poupe
m,ais energia e economize
dinheiro. Nas tarifas en

tregues aoS! consumidores,
foram anexadas mensa

gens que orientam o con

Is�mid'or no, uso de apare- -

Itlos elétricos. Segundo
a mel1sagem, o' ferrO elé
trico ,é um dos aparelhos '

ele1rodotnésticos 'que",mais
óonsome energia" num to- ,

tal de 1000 wátts por ho
ra.

A CELESC recomenda
que as donas ,oe casa dei
xem acumtllar uma quan-'
tidade súfi�lel1te qe rou1pa
e passem tudo,. die uma

v�z! economizando ener-

gia elétrica. Por' outr<>, ,

lado, ,a p8rUr do mês de
outubr<> será \ modificado
o sistemà de( fab,l'ramento
e arrecadação, com a 'in

trodução 'de algumas alte-,
raçoes nas tarifa,s.

Treze ,Socída- Se
"

.',' Os ml,lr:licrpiqs Ie j'oiÃ- valgre sadíclonados apu- }t5% Segundo �

o depcita-
: ,des na Festa 'do' ville e,BLtlmenau, caso fot r:a,dos'er.tl1979'e '5Q por, do. a (,visão desse :per-'

. l
" . rea'lm�ríte efetivada 'a rei- cento dos valores apura- cp."tual deve ser igual:tá-

,

, ,viridlcaç,&o Idos .rnunlcê- dos em 1980, de cada' Mu- ria porque iria favorecer
r

.plos doAlto' Vale do" ita� .rilctplo. ç,
'jaí que reclamam uma dis (A previsão de Fachinl à E· at

,"

�
,

'

<'tribuição luaätárla de 15 imprensa, é que o Estado IS uma lorma curiosa
por cento sobre o reéolhl- venha a distribuir uma co- 'de conv idar\, mento do ICM, cafcula o ta média mensal de Cr$

.

secretário da Associação
'

1,2 bilhão, corresponden-" "
'

dos. Muntcjplos do, Médio ,te aos 20 por 'cento do' Acontece cáda Uma nes- dr pereira, a realizar-se
Vale do Itajaí, Elói FacliT- ICM. Caso persistirem es ' se mundo de Deus , no Plenário do Poder, a-

Conservando os traços ni, perderão somente esse' atuais índices, os mUlilicí-' pós a seeeãe Especial co-
e I as tradições gelimâni- ano cerca de Cr$ 380 mir'� :pios passarão a contar E, por unia dessas ooin- 'memorativa ao Dia da

cas, trazidas para sants �Iliões.' O Iévansamento com as seguirlt,es recer" cidências, e n v o I vendo 'Imprensa, no d:ia 10 de se

L caterrna há mals de
_� mostra ainda que o me- tas: Joinville Cr$ ... :.. d�as altas personalldades tembro do ccrrenté, edita-

.

século, J�raguá do
.

$ul nor . munlctplooo Estdo, 1/.732.597.920, Blumenau do mundo-político e cuítu- do, pela Assembléia Legis-
reuniu dßmlingo, ri1É3J Socie-' em movimento econömi- Cr$ 1.536.694.272" Cfi- ral da terra' barriga-ver- làtiva e Livraria Lunardel-

dade Hecreativa Rio da co, Pauto Lopes, aumen- -cruma Cr$ 662.,598.288;'. de.
'

li e doado 'à APAIZ, em,

l.:I!IZ, atiradores 'de treze tará seu orçamento em Lages, C'r$ 593.628.624, ,\ homenagem ao "AFIO Iln-

sociedades, que vieram rnals Cr$ 10 milhões. -Ocncórdía Cr$ 42'1.461.792 . Não que sejam cutpadas ternaclcnal do Deflclente
de: Joínvltle, Corupá, Blu· Nesse contexto, Jara- Ohapeeó Cr$ 41q.559.808, diretamente, lsso não, mas Físico". Tudo muito bem.

menau, São Bento do Sul,
' 'guá do Sul seria 'também Jaagruá do Sul ,er

._ ... ,....1..__ coritrlbulram de certa for-, Fora pestadó na ��gên�
Brusque, Presidente ,Ge- grandem,ente prejudicado. 383.410.656" Tubarão Cr$ ma para inawgurar nos cia Central, no dja 09 de

,túlio,' Rio do Sul" e Curiti- O cálcuol, expl'ícou Fa- 413 .. 542.. 344, Ifajaí I Cr$ ,(:llias: bicuc;los de hoje, uma setembro de. 1981'. Sem

ba participar d� Festa do chini, ,apesar de não ser 312.755.760, 'São Bento maneira curiosa de con- selo. Apenas com um ca-

Tiro. , �', ',� oficial, é bastante exato. do Sul Cr$ 263.095.344, ,vidar person�lidades. rimbo 'com o dizer: Taxa:
, Fachini, para f�zer essas Brusque Cr$ 253·123: 920 Quem o teria colocado?

'Da f=esta dlo Tiro, par-! I e�ta�ís!icas, se baseou na e
. Florianópolis Cr$ .•.. Acontece, que o �i"ési- Valeria mencionar só is- .

,

\
ticiparam: SOlciedade Be- prevls�o de que oGov�r- 244.499.040�· dente da Assembléia Le- 60?'

'

neficente Rio Branco, de n� d� Estado venha ,a 91�- Por estas es:ijmativas g'islativa do Estado de
,

Foi O quanto bastou' na

Curitiba; 8oc!ieQape .o.ias tnbUir uma cota tryeC:la, perceb,e-se que apenas 21
.

,Santa Catarina, deputado falta de citação do reme

Velho, de Rio do Sul; 80-
. merlsa de Cr$

� 1,2 mllhao munie<ípios dOI Éstado (os Ep-itácio Bittencourt e () tente, para que O funcio-
ciedade Caça e Tiro In- correspondendo' �os 20 primeiros). perceberão 60 Magn.,ífico Reitor 'da Uni- nário do Correio êmitisse

dios de Pre:sidente Getú- por cento da arrecadação Ipor 'cento do, global;'
.

35 versidade Federal de Si:lI1� o, Aviso' nO 0.152, solicitan

I,io;' Sociedade f\raliijo do ICM.. ,

'. .

municJpios ficarão com 70. ta Catarina, Professo'(i' E-r do_:. ·0' comparecimento do

Btusque, de Brusque; So�
.

Os 1 g
.
por c�nto .r�l�m- por centQ' do bolo,1 de de,- nâni Bayer, resolveram em ,cestinatário .. f Ali chegan':'

, ciedadle 23 de, ,Setembro, dlcl}.c;los Ipelos mU�I�lpI9S voluçãÖ' do ,Imposto sobre conjunto, conforme marr 'do 'com o aviso, foi' man

de São Bento do. Sul,; 50- do .Alto Vale do ItaJal pas- Circwlação d� Mercado- dava o figurino, assinalar ãado ao guichê, para com,.

ciedade Testo Salto, So- ,s�nam a representar uma rias; 58 municrpios absor- o dia dedicado à impren- prar selos. _no equivalenté
ciedade I to u,pavazinha d!Lere:nça a m,enos, para v-erão 80. por cenfo e ape- sa. 'a Cr$ 30,00, o qu� .foi 'fei-

Sociedade Itoupava Nor- JQmVIUe, de Cr$ .... -. .. . nas 98 municípios de San to· .
'.

_

) .'

te Saciedade 1.0 de)' Ja- 248,925.221, para Blume- ta Catarina terão direito
' O dia 1Q de setembro de Com a entrega dos se-

n�iro, 80Ciedadé Ooncór- ':lau �r�, 131 .8301.574, pa- ,a 9Q p9r cento do global 1981, data ,consagrada los o funcionário entregou
dia (Itoupava lCentarl) e ra .enciuma Cr$ . . . . . . . . devolvido pelo Estado. Os' aos veJculos de comuni- a correspondência, que é

Socied:adle Desportiva Vag,. 88.425.277, 'para Lage� restantes receberão ape- cação.'
.

," ,..

quando se soube que era

to Verde, todas de Blu- C�$ .18.079.827, parp' Con- . nas 10 por cento desse 'Convi�es foram expedi... o mencionado convite, cu:

menau; Sociedade Espor- cona '_Cr$ ,52:254.802" totaL'"'
'

dos, com a .preocupação ja solenidade já havia
II tiva e Reclieativa Hansa· Chapeco perdena Cr$ .. /Entretanto, estes' valo-

' de �eunir o que havia' de transcorrido no diaJO.

Humboldt, de Coru1pá, e; '51.369. 505�' para Jar�guá res. poderao sofrer varia- ,
melfior para a proprieda- O resultado .de tudo is-

'Sociedade Cruzeiro Join- do Sul seria Cr$ çã<?, enÍ' virude de alguma de da programação. so é qwe o destinatário,
. vilense, de Joinville. A $0- 51.066..84,. para Itajaí cor- modificação que . poderá Todos os convites !pOS- com o qúal' ficariam hon-I

cieöade Rio da Luz, como respond�na ,a Cr$ ..
"

. . . ser introduzida Ip'elo Esta- tados ,no correio; passa- rado com 'a presença,

anfitriã, não' tomou parte 4.:,6.547>-132', para Tuba� do, 'Que pela 'Emenda ram pela mesma prova. acabou paganod o ,selo da

,
das competiçô�s, cOrno é r�o, �r$ .35.004.121 e Flo� Constitucional n.o 17,. do De quantos fora'm? Nin- postagem" acrescido de,

tr,?dição entre disputas do nanopoils Cr$ .�........ ano passado,\dipõe d� a- guém sabe, pelo' 'menos m'lifta por um ato que não

gênero, entre_ Sociédades. 25.710'.389. ,Issona or- 't� 25 por cento da parcel� nós...
_

: comete;�.
Os melhores atiradores dem d�scend�nte de ar- a ser distribufda a'os mu- SO,ube-se somente go' , 'Não só ÇOrne·feu a in-

e as melhores equipes 1,0- ,recadaçaQ do, Imposto. nicípios.,· ,
.

.

dia 15 de setembro de fração, como ainda deiXOU

fam premiadas. O "rei do No, ��ta�f9, confo�me Qualquer modificação, 1981" às 14h30m.in no Se- de' comparecer à sol'eni-
'dia" foi Roberto Huber, as estimativos,. passanam que for introduzida para tor de Caixas Postais, ql!le dade que já havia sido

da Araújo Brusque. Por a -per?eber. m;::uor re'torno esta qlistribuição, auto- um diElles fora çlirigido ao realizada;

equipe, até a, quinta ço- ap���lmadamente 160 mu- O1aticamente os 'municí- "limo. Sr. Dr. Eugênio' .

Queremos. alertar para

locada, todas de Blum�'" mc�plos. Dest�s, os .que pios de fndi.ces mais ele- Victor Schm0ckel; Vice- essa lição.
, flau: Teisto Salto _ 351 m�ls recebenam, senam" 'Vados perderão v,alores Presi,den�e ,da ,'B�sc�r:l Se a moda pega; .. nãd
pontos, ItoupaV8i Norte _ eVldente�ente, o� me�Q- . d� sua receita, enquanto nes�a, - (Flonanopoh:s,)

.

vai ter mais "nêgo" al-

349, Concórdia _ 349, ,/res, :=tsslm relacionados. que os pequenos ,murlicí- - para o. lançame.Flto dO gum pagando convite mar

ItoupavaZinha e 1.0 de Ja- tam.bem,pela ordern de- p,ios com meno,r' índice de li�ro "A Imprensa: ém De- .cado.

neiro _ 348 pontos. cresce�te� Paulo Lopes particiRaçãö, s<?liT:Iarão em �ate", do jornalis!a Moa-
, somana Cr$ 10.460�981, suas repeit�.·

.

.\ ßaropaba Cr$ 101.387.382, Se ca�o O Estado pas- I

'Ös troféus individll�iS Santa Rosa d, eUma Ç;r$ sar a reter os até agora Celesc 'orjepta
- ficaram com Alcin9 Klug, 10.286.268, Major Gerci- �- cons,tantes, ae uma propos dda Testo Salto-e Sami Ró- no Cr$ 10.175.224, Botu- ta iniciál, 15 por cento,. o consumi ores

ger Ewald, dia Itolfpava verá Cr$ 10.023.290, k quadro passará a ser dra-

Norte. . Receberam meda- guas Mornas. Cr$ mático para alguns muni-

Ih,as individuais os atirá- 9: 8.78.311 e ,assim suce�- éfp1ios," dentre os quai$
-dores 'lValéri:o OechS:ler, sivamente. tambem Jaraguá do Sul.
da Testo,Salto,' CORrado De acordo C0m a análi- Por eemplo, Joinville, e

Riegel Neto, da Hansa, se e cQnferência dd' mo- Bfiumlenau, juntos, perde-
Htlmboldt e Amo Koch, da vimento econômico, reali- riam em torno de C(r$ 380

Araújo Brusque. / zada em Florianópolis' pe- milhões; os· 12 maio(ßs
lo Assessor' da Secretaria municfpiosl dp Estado em

E Iprêmios individt:uÚs J <dia Fazenda;, Francísco .ar.recadaçao
"

(Jaraguá in,..

foram conquistados por Cyrillo Corrêa e secreta- cluso-, ficariam sem Cr$
.

'Komrad ,Liesem,berg, da riado pe!o �ecr�tár�o. da 865 'milh,ões. Por su:a v�z.
Itoupava CeRtral, ,Alcino, AMMyl, Elol. Fachmi, � os 12 .menores mU�ICrplos,
Klug da Testo Salto, Lou- creSCimento geral od ESr somanam, a mais para
rvial Henkel, Sarni Róger tado, de Santa Catarina seus cofres cerca de Cr$
Ewald /e James, Ewa:ld nas ,operações ,realizadas " 120 milhões.

am'bos da Itoupava Nor� no exercício de' 1980, em

te.
'

relação a 1979, foi da or-

,dém de 131,14 por cento.
As ,operações ., realiza

das pelas atividades a

barngidas pela indústria e
. comércio afingiram um

crescimento de 133,02
po rcento, enquanto que ·ar
agorpecuária atingiu ....

127,03 por cento. ambo!s
sobre o exercício de 1979.
'pIara o cálctllo dos rndices
de p:articipaçãà são. com
putados 5 'Opor .c�nto dos

" prejudicado·
,

.160 pequenos munrcrp iJS

de &ónta Catarina, qua en
u- ntam sérios proºI'�mas.,
em s�us. orçamentos. �

Tiro em

Rio 'da luz.

/

Anotaçõe�
- o Ver.eador, Lfder da;Barlcada do, PMlO8.

'

na .Oãrnara de. Yereadio'l"eS. de "Jaragüá doo Sul ern-'
trau com irldicaçã<>, esta Semana, para que Seja
feito O recadastramento ,geral, das firm!is Iprel:ita.l
deras de serviço no rnunlctplo, para

.

que haja'
eqüidade no recolhimento. do ISQN. Alega 'o ve- .

readcr (que não deu nome, aos "bois") que ex.is-'
tem firmas trabalhando'friamente_;'não recolhendo
o imposto' 'devido, afirmando haver recebido de-,

núncla neste §entido e exigil:' uma ação discipli-
nadora da Prefeitura.

I

/

,

/

- Aó invés de espinafrar e como "líder"
que é, �stál prestando um ,d8SS!rviço

.

à comunida
de não dand� a conhecer os s'onegadk;)res. O ye-

, reáctor Erlno' Janssen, disse que os fiscai�. da rnu-I
n,icipalidade ·estão, elrScutan,do um ....bom trabalho

(Enno é Líd!er da Bancada df)' PDS) fi que ÓÍSl con- "

tribuintes h:regulares �stão'
\ se.,do' nptificados.

Afirmou que trªballhou friamente, db 'seu: conheci

mento, apenas o circo, enrusti�o' numa �rdem juo
,diciàl, não requerendo licenç'a para sua: instala·

I

ção, tampouco recolherido o imposto devido aOs
í cofres.públicos;

- A proposta orçamentária do Estado, pa"
ra 1982, será no valor de.Cr$' 130_bi;llilões, seg�n
do o' governador Jorge Bornhausen· O setor mais
beneficiado foi o de transporte, com Cr$ 16 bi
lhões, vfi1;do em seguida a agricu�tura e a educa-
ção,-

-
,I

.

,

- Fazendo umar comparação ��!'tre 'o' cres

cim�nto po'l)ulacionai das últimas décadas� o pre
sid!ente/ da Sidersu.l', Fernando .Marcond�s de Mat·

tos disse, que 'no ano 2.0.06 o Brasil terá 226 _mi
lhões de habitantes. No caso, de Sanita Catarina;
eml 1950, 28% da POpulaÇão estava· centralizada
I)a zona, urbana e 7"1% ,na zona rural e em 1980
60% . da ,po.pulação estê\, nai' zona urbana e 40%
na rural. Dj,sse ainda que dos 197 mun.icípios ca

tarinenses, 75 tiveram' sua população reduzida...
destacando que "mais grave que o êxodo rural é '

o êxodo. das pequenas para· as grandes cidades,
quando de:veria �r inverso".

'

- O consiumo de' bebidas alcoólicas está

em ascensãQ no país e, com ele, creeyce também
o. número de 'Pessoas wtima,s de odenças do fI

gado, prlncipal?1Emte a cirrose, um.mal, irreversí
v,el que leva o paciente à morte. A propósito; Ipes
quisas recem-oonclüídas indicam quei o co.nsumo

da cachaça, batizada�também com uma' infÍiíida-
de de outros nomes, é maior que" O' de leite, nd

Brasil. Não precisa acrescentar mais nada, ,né ...
I

•
.

.

. - O Secretário, da Saúde da Prefeitura de

Fortaleza-CE,
.

médlieo pedrp Augusto. Timbó, p...e�
copado ÇOII1I, a sempre crescente popula,ção de,

ratos! na capital cearense, là.,çou uma singular' su
gestão. Ele quer que a população coma os roedO

res, pois atinai, segundo o médico, '�j uma ótima
fonte de ,proteíQa annnat � sã'o mais sadios db que
O tatú e � preá". Isto taz parte do elS!fOI1ÇO em aca

bar com' os 5 milhões de ratos �istenles eml For-

. taleza. Será que, o povão vai fazer. o rato virar co
mida?

- Ainda no Nordeste. Ao defender a pla
l1ifl,cação da família: por m.eio de um cont�ole equi
librado da Iilatalidade, nos moldes defendidos pe-

,
.

\

Ia Benfarn, o ex-secretário de Saúde, de pemam.- \,

bUco, Veloso Costa, denunciou ,a ocorrência de

quase 3 mil abortos por dia no' Brasil, ntlma pro
pOrção de quase doi,s !.por, minutos.

financiamento. mais
, , .. "-

Barato' do· Pàís'
'. A Financiadora GM resolveu baixar} <>s juros de financiamento. E exa- ,

gerou. Agora� a taxa. de .. Financiamento GM é a mai:s baixa do 'Br:asil. '

Ap'roveite E( compre ó seu CllevrolE:lt modelo 82 �� essa m.oleza de

fin'a_nciam�nto, no seu concessionário Emn;endôrfer Comércio\',de ,Veículos Li-,

"rnitada, que ainda, pp,ssui alguns Chevrolet-81 com preço antigo .

O clima festivo e de
cohfraternização foi .: o

ponto alto das competi
ções no estreitamento de
relações e no cultivo da
trad!ição trázida pelos imi
grantes lalemães, conser
vada pelos filhos�, netos/
e. seus, descendente�j

.

DEPUTADO DEFENDE
.

FóRMULA
í O Ideputad;o, GelilV'ásio
Maciel, dO PDS, falando
sobre a necessidade de

,uma melhor distribuição
do ICM aos municrpios,
contestou. aà declarações
rec,entes dQs

. prefeitos Cile
Chapecó, Blumenau,

,
La�

ges, Itajar e JoinvlUe q�e
S6 '�c'sioicnaram cO,ntra a.
e.evação do, per:cemüal
da quota livre de 5 pa�'.i ' \Emmendörter ,com'., de Veículos

,

,

inlu,rma:
DOCUMENTOS
EX'JRAVIÁDOS

,
'

,Lida
-

Os juros·' do 'financiamento' ,GM

diminu'fram. "Agora', fitou máis', fácil
,

.

'

c,omp�ar ym
. Chev1rolet.

.

EMMENDÖRFE-:J COM. DE VEr,CULOS LTDA.:·

Av. Mal. Deodoro (em' frente à Igreja -Nl,atriz)
.'

Fones: 72 ..0060 � 72-0655 -"7;2-0 969
.

'

Balanceamento de' rodas
i

•

para � todas
"as marc.as de carro.,

.

AVR� MOLLER GRUBBA

'Tab!liã Designada e Oficial do �istro de
,

.
Protestos.,' ,

. Udio �opes. extraviou
os seguintes ' Id:ocumen�

tos de selJ 'veículo: Ta
'}(la: "Rodoviária . Única

(TRt:J), Cértifi�ado, de

Seguro e Oertificadó de

Registro do' V e í cuio
Ford Corcal II, ano. 7�,
Chassi L�4MifD481:13;
placas JS, 4863. Tendo

, 'requerido segUnda via;
,

'

,
,

tomamcse' .os originais
.

sem e.feito.

LEIA ,MAIS JORNAL.

JO"_N,AL .

@
.

CULTURÀ'r,
Assil1e, diivuJgu1e'le' a

nuncilEl! no "Correio' do
Povo".' ,

Assiflatura anual 'Para
Jaraguá do Sul Cr$ ...

800,00. Nosso Ende!reço:
Av. Mal. Deodoro da
F:onseca, 130, - Fone
72-0091.

.

CORREIO DO POVO -
.

QOalidade Supelrior pa

,!1� quem exi�ie o Melho'r.
i

\ EDll'AL
Pelo presente ealital de citaçãO' pedimos

aos, .sentlores abaixO' relacionados Q.ue . compare- ,

çam'· em. nosso ,cartório para tratarem, de ássuotos
de, !seus interesses: FRIGOR[FIGO RADUENZ
LTDA, :- Estrada 'Geral KM 12 - Rio/Cerro 1-
NESifA - GERHARD I:.JEIl"ZKE' ...,.... Estradá Balila-

, nal do Sul, S/llo _:_ GUARAMIRIM - LUIZ ROSA
.;_ Rua: 230;" sem nome, 179, -:-

'

NEStA ,....:.. ,I\X'A
NOEL .LUIZ ,GON'ÇALVES __;; Rua:' ,Paraibà, s/nO
- NESifA.
ADALZIRA PIAZERA DE AZEVEDO - Oficial Maior

n.s( Jaraguá do Sul, 10 de estembro de Ül81.

, 'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




