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"Massaranduba e

Prefeitos reivindicam
ao Governador .

o Chefe do Executivo Muni

cipal de Massaranduba, Dávio

LeU, esteve na Capital do Esta

do onde manteve contactos ríe

ordem admínísteattva e também

. da AMVALI, da qual é pres],

lIente. .Tqmto ao Departamento

de Estradás de Rodagem. re-

quereU o pagamento da. impor

.tândia de Cr$ 1 1 milhão valor
.

" .'

este correspondente ao eonvê.

mo celebrado entre a Prejfei
tora del\1lassarandubà e o DER,
visaIldo o calçamento a parale

lepípedos do trecho entre a

ponlte Ricardo Witte e o trevo
da SC-413/474, da Rodavià Gui

lherme 'Jensen, na estrada

:t.íassaranduba-Benjamin Oons

tanto

nal, No ano passado, o produtor
Alfredo Jacobi foi o vencedor

regional.

ERÚSC/CELESC'

Os Prefeitós das,microrregiões
da AMVALI e AMUN'ES?, I em

audiência com o Governador
I

_ "

:<orge. Konder Bornhausen, so-

licitaram o encampamento pela.

CELESC, das redes de eletrifi-.

cação rural da Cooperativa de

Eletrificação Rural do Vale do

Itapocu Ltda - C�VIL, vincu
lada à ERUSC em toda a re-

,

gião, visando baratear o custo

qutlowat/hora pago pelos con

sumidores ruraäs, uma v.ez que

o associado paga o dobro do

qUe paga o 'consutnJidor da....

CELESC. A transação importa
em Cr$ 20 milhões, cuj o valor

será amortiza10 pelo GOVeTIlO

do Estado. Bornhausen fdcou de

estudaor o aSsunta e n'Os prÓxi-.
mos dias dará a resposta sobre

a viabilidade ou não da trallB/a

ção.

mc REUNIDA

A Diretori,a Regional da Ju

ventv-de Democrática Caitarinen_
se' estéve roUDida Sábado em

. ,

Massaranduba, no Centro Des.'

Governador v'em inauu,urar a obra sonháda
dos corupaenses

Está confirmado. o Gover

nador Jorge Konder" 'Bor
.
nhausen �á'ao Vale do Ita

poeu no dia 23 próximo pa-
,

ra inaugurar a Rodovia SO-

301, ligamdo Gorupá a Jara.

guá do S.i.Il., trecho asfáltico

reivindicado há anos *la
-elasse . politica e entidades

do município, agora eoncre

tiZado, a majs !impprfante o

bra dó Governo do Estado

dada a oorupá,
•

O contrato para execução
da Corupá-Jaraguá de 18

, ,

quilômetros foi assinado no

dia 15' de novembro de 1979
,

em .:'>araguá do Sul, entre o

Departamento Estaduàl de

Estradas de Rodagem' e' a1 "

E�pasa, com custo contra

tual de Cr$ 45 �óes e pre

visão de término de 360 dias

úteiS., Também previa o' as
fàltamento de um trecho dt;

850 metros entre a; SC-30l e
,

o centro da cidade.

À inauguração está rnru-

cada pfara às 10h30 IÍtinUt09
do .dia 23.

Posteriormente, n� Salá') '\

Paroquliã!.' da Igreja.Matriz
São José, o Governador par

ticipa de sessão ,solene da

Câmara de Vereàdores quan

do lhe será concedido (j IH.u

lo de Cidadão Honorárío de

de Corupá idêntica nonraría

que receberão os deput�do&
Octanílío Pedro Ramos, e

Pedro Paulo Hings Colin, pe
lo apoio, pela aten� e pe

lo carinho gue têm demons

trado ao munícrpío, home

nagem Justa àqueles que' não

têm m�é:Iido esforços em a

tender as reivi':lcU<:aç(\e,,, co

rup�nse& I
Um almoço encerrará o

�ama . do B.Jrnha'!!s�n

em Corupá' oportunidade
,

em que possivelmente 'fará o

anúncio da construçãÓ do gi
näsío- de. -espertea, palavra

empenhada por. ocasião da

inauguração da. agência do

BESC, quando do aniversá

rio de fundaçã.:> de Corupá,
dia 7 de julhv.
HOMENAGE'\I

A OECB'SL�l

Em Corupá naquele dia
. BotDhausen deverá irtaUgu:
.rlll·

"

também :> novo· sistema

de água ,itn.)' mtadl.' pel.:.
CASAN:Mas' � mal! impor-

,

ta'r.te obra do, Estado ao vi

zinho mlmicípio íí, SC-301
.

-, ,

ziJ,lhi município, a SC ,301,
poderá chamar-Se R3novia

"Prefeito' Engelbert Occhs

ler" pois neste sentido o
, '_ ," ,

deputado Octacííto Pedro Ra-

mos entrou com projeto -de- .

.Iei esta �na na Assem

bléia. Legislativa e que deve

rá ser aprovada pelo' Plená
rio.

No currículo do homengea,

do, Octacílío destacou que

ele foi elelto vice-wefei-to de

· Corupá, em 15 de novembro

de 1972 e, eleito prefeito mu,

nicjpal no pleito de 15 de

novembro de 1976' 'tendo as-
i' ,

sumido o exercício do cargo

em 31 de janeir9 de 1977.
Fáleceu em acídente automo

bilistico exatamente na men
cíonads, :rodovia em 09 de

r '

março de 78, juntamente
com seu fi Edson e o vp-

reador Erwino E. Mo:reira

I
'

'precisamente 1 �no, 1 mês ;
9 dias àPÓS ter assumido a

Prefeitura. MuniCipal de Co

ropá. O Deputado entende
ser das � justas esta; ho

mengem ao ex-homem pPl_.
bliCO, pelo mUito qUe fez a

seu muniCípio.

querem � uniformidade nos horários
A disparidade nos horários

de. abertura e fechamento
I
das .

lojas em Jaraguá dó Sul' foi:

l\SSunto do encontro desta se-'

mana dos empresários Hgados
aó Clube de Diretores Lojistas.
Eies querem que haja uniformi

dade nos horários para todo o

Pecifics" e, para tanto, �öi for
lIlada uma comissão, presidJida
pelo lojista Aristides Petris 'e

inU;grada ainda por Ivo Ewald:
Pedro Ferreira, Sérgio Kuchen

hecker Clori Antonio Secco e
,.

Mário Papp que ficará enca.rre-
,

gada de promover estudos para

fixação de um' horário pâdrão

�a, ser obédecido por todo o

comércio de jaraiuá do Sul. I
Na.próxima quarta-feira, està.:_

comissão estará l'eunida para

traçar os' planos de. ação.

O CDL está expedindo circu

lar a. seus associados, para sa

ber deles a opinião quanto ao

horário natalino. O assunto se-.

rã estudado e definido na reu

lMáo do mês de novembro, quall!

do será fix'ado o horáriO que irá

para aprovação da Prelfeito

Mllnicipal e do Sindicato da ca�

tegoria.

\

O orçamento é
.

de\
CrS '11l . milhões·

Prefeito SaÍim .?''OBé De

quêch envioti esta semana a. Câ

lIIa.ra dé Vereado:res, o prijeto
de-lei que esti.ma a 'receita e fi

Xa. as despesaS do muIiicípio pa-
,

\
il"& o exerCãcio de 1982/ em Cr$
117 milhões. O orçamento fei

nclüi�o eSta semana e supe-

11 o àn,uncriado, cujo. valor
Umina.r era de Cr$ UD JIÍ.i-
ões. ;

- j_",.

• >; Com :relação aiO orçaménto,de

1981, houve uma elevação de

165% e, em comparação ao de

1977, quê eí-à de Cr$ 5 milhões,
o àumento foí: de 2.960%, com

média anuál' de 366% ,contra a

média; estaduaJ. de 223:%: segun
do o Chefe do Executivo ,de

Guaramirim, ,município que te

ve o malior índice de�en

to do m()�ento econômico da

microIT� do Valit,do iJ:1;apo..
. '�q 16,15%; (l4mtra 8,19'% ,de Ja.-.

:raguá do Sul, o de menor CreB

mento ',istô com irelaçãO ao .:íD."
,

dic,e de retOrno 'de 1980.'

Octacília pede 'prioridade para
.

.

a São Bento-Corupá .

O, Ministro Delfim Netto pro

meteu Semana �a aos de-

putados federais Pedro colin e

Esperidião Amin Helou Filho,
este também Secretário dos'

Transportes e Óbras incluir no
, ,

.

apoio financeiro /destinado a

Santa Catarina recurso para
,

as obras de pavimentação da

:sR.-280. Este auxilio segulndo o

MJ_niatro entl;'ará no orçamen

to do Ministério dos Transpor-
.

tes para o exercício 'do próximo'

ano.
Na audiência a]:'1lt'�entaiain

documento fazendo retrospecti
va do volume de recursos apli
cados pelo governo catarinense

na execução de obras rodoviá

rias federais no EstaÀo,.que as

cendem a Cr$ 5 milhões 240 mi

lhões a' preços corrigidos. O do

cumento serviu de justificativa

para enfatizar a necessidade de

alocação d'e recursos para !início

imédiato daß obras de 'imvimen
tação da rodovia BR-280, no

trecho Canoinhas-Porto União
,

que é de 75 quilômetros.
,Trata-se da caD;lplem�tação

da 'pnncipal rodovia do �l
to norte éaiarinense ,que aléin

de permitir o desenvolvi.nrento

da ecQhomia local, já significa

�iva mas com affil)lo potencial,
c�msolidará

.

o corredor de trans

porte para o Porto de São Fmn.;

cisco do Sul, a.lternativ,a mais

econômica Jilara exportação de

cereais prodiIzido,s em diversas

regiões dos Estados do Paraná,
Santa .Catarina e·Rio ai'ande

do Sul.

través do Porto de São FranCis-
co do Sul.

-

Octacnio requereu Ie o pl'en�
rio aprovou'envio de telegrama
ao Ministro Eli&eu Resende dOE:

- I·· ,

Transportes, nos seguih�es ter

mos: "Assembléia Legislativa
Estado de'�ta Catarina, aco

lhenda �o:posição Senhor De

putado Octacilio Pedro Ramos
,

'momento em que todo;t Sant\];

Ca.tarina recebe com satislfação
notfclas da alocação de recur

sos financeiros'orçamento União

para. 1982, destinados pavimen
tação BR-280; ,trecho Canoinhas

Porlo UnJi.ão data vênia enca-
·

..

rece extrema necessidade inclu-

são prioritária programa rodo

viário naciotlal. pavimentação
também mesma rodovia, seg

mento Corupá-São Benta do

SUl, trecho �O quilômetros, últi
ma etapa rf.l.ra concll1sáo BR-

280 território catar'inense, \ sig-
·

nificando 'lial providência limpian
taçãG defini1iiva importante co:r

redor exportação a.través Porto

�ão Francisco do Sul".

\

Weu . entre as" / melhores" da
indústria nacional

Assumiu o novo diretor do Senai

rônimo Loz fOi, removido para Durieux, o novo diretor, tem

Rio do Sul e em !leu l�gar assu- experiência comprovada, pois

mliu Luiz Durieux Sobrinho, está ligado'ao SENAI há 17 .8-

tr�erido de São Bento . do
.

nis. Foi professor de educação

SUl, ao ato estiv�ram presentes profissional em J''Oinville e g'uin
I

'também' funcionários do CT o dado posteriormente à direção
, ' ,

Dfre1:.Or da Divisão de Ensirto, do SENA!' de São Bento,' onde
ClÓVis de Souza Goulart e o Di- permaneceu por 4, anos. Ele

.'retor da Divisão de Tre:inamen- disse que procuràri se empe-

to, Antonio Gustavo Jorge. nhar ao máximo para. manter o

Loz, na Ocasião, confessou.-se conceito do C�tro de Treina-

, ,embora constrangido com.a. re- mento de Jaraguá do Sul tare

m.oção, feliz e o�oso por ter 'fa esta qlie �o será tão á.roua,
plantado uma, boa base no SE- I "pois o Jerônimo deixoUl o cami

NA! de Ja:r-ãliuá do Sul: COIl- nlio :aberto'e haveremos, com o

ifaibuindo pára o fortaJ.êcimen- awio e.' oolaboração de rtodos,'
,to do binômio SENAI-Éml?resa de continuar este\trabalho".

A Eletromotores Weg S. A. de

Jaraguá do Sul produtóra de
,

maquinas e equípamentos, é a

única empresa genuinamente

catarinense que está, entre as

melhores admínístradoras do'

Brasi,}. [sto 'é o que revela-- a

revista Exame Melhores e Maic-
. , ,

res, -edição de setembro, lança-
da na semana passada, 'que

quatífíeou a Weg como a melhor

empresa do setor de máquinas
e equipamentos do paIS.
Teve destaque como a empre

sa: de "melhor desempe.nh.)
"

.

entre as maiores, por receita a

peracional obteve a 17;a colo

cação, entre. as melhores foi a

segunda em crescimrnto, a, pri

meira em desempenho global,
:I. nrímeíra em rent.•.biÍidade a

. .,

segunda em pr.)<1.utiviaade, a

quinta. em liqaidez a sexta

·.empresa em �apita;lizaçã:> com

recursos próp'Clos.

A Weg foi ag ·s.ci.��,a. neste �-
.

no como"A !.!e!.hf,r Jl.:'n::presa
,

. do Setor Mecânico', em Virtu-

de do desempenho verificaCo

em sua linha de produção, do

aprimommento tecnológico cons

tante e, sobretudo, Pielo empe

nho pessoal de seua colaoo1'ado

res sendo
-

esta classificação
,....

!.

motivo, de orgulho para o ·par

que fabril cata.rinense
.-'

e d,e
,

,

maneira especial, para .:"'!traguá
do Sul, poiS, ,graças a Weg tem

seu, nome projetado em ·todo o

Brasi e no exterior.

Secretaria. da Educação
soUcitou. novos convênjos para

recoll&trução das Escolas ISOla

das de Estrada ttápocu' BÍ-aço
,

,

Direito, Braço Seco e.. Massa-
randuba Baixo e das Escolas

Reunidas "Maria Konder Bor�

nhausen"; de 1·.0 Braço do Nor�
te e "'Padre Aldolino GlleSBér"

,

de Guarani-Açu, bem como a

construção de duas canchas es-

po�tivas junto as Escolas Bási

tas '"Padre Bruno Linden" de

�o Cànipiiia.s e "Felipjé :Man..
te", de Massarandubinha, am-

bàs ho interior do município. portivo Municipal com o intui-
_

,

Na Secretaria da Agricultura to de 'fixar, objetivos bem co

Leu fez ai entrega da documen- mo, demais assm:iJtos de interes

iação do' Concurso "Prêmio se da organização. Na,oportuni
Produtividade Rural Ano 2", de dade, Dávio Leu, Presidente da

âmbito muillciPal em que parti- JDC Microrreg['onal, solicitou

ciparam agrlCult�res massaran- emwnho da diretoria para q_!le

dubenses. Uma equipe formada, o trabalho seja o me�or posSi
por representantes da Pi-efeitu- vel, para que se alcance os ob

ra Municipal do Sindicato dos jetivoS preconizados. Decidíu-se

Trabalha;dor� RuraiS da .... pela realização de uma reunião
,

, ,

ACAaESC - EScritório Local mensal, sempre no último sá..

bem como do Banco ita.ú sele� bado de cada :mês, em sistema
, ,

cionaram. aS quatro melhores de rodrizio ,sendo a próxima dJia.

.p�edades, pertencentes a 31 de outubro, em Coru�á e, 28

Alfr.edo Jacobi Leandro Uber
-

dê novembro em Guaramirim,
Ernesto PiCCi� e Sebaa�' quando também será instalada
PaUli. Os selecion!\dos eStão a- oficialmente'a diretoria da mo

MUJnicipal.

PRIORIDÀDE

.)
Baseado no noticiário estam.

];fado na imprensa o deputado
.

'

estadual Octacilio Pedro Ramos

apresentou e defendeu na tribu

na da ABBBeinbléia Legislativa,
a necessidade do, imediato asfal

tamento da BR-280 trecho São
-
'.

Bento do Sul-Corupá última e-
I 'I

lapa desta importante rodovia

federal no território catarinen

se providência'Aue uma vez
,

,

tomada viabilizará o tão decan

tado corredor de expor_tação a-

O Diretor' Presidente do·Giru

po Weg, Eggon João da, Silva,
rece1?eu �a.lmeI;!.te o prêmio
a qu� a empresa fez jÚ8 - Di

ploma e Medalha de '.Ouro -

cuja e,ntrega OQOrreu no .Centro'

Empresariial de São Paulo dia
, ,

l.dF de outubro, na presença dos

MiniStros AntonioDe1fim Netto,
do Planejàmenoo; Camilo pen':

:ßm soleniàade. simples, reali
zada na tarde do dia 1.o,ocor-\
reu a mudànça na direção do

Centro de Treinamento do ....

SENAT � 'Ja.raguá do Sul . .:"e-

as

e agradeceu, 'de maneira genera

MZada, a :todos os que- côlabora
ram durante a sua g�. Re,.

presentandQ a direção geral dQ

SENAr, o Dr. Olóvis GoUla,rt
. empJlBsou o'novo Di:retor e afir-

mou que a transferência era um

simples•�isttlativo, nor
mal e natuni.i inuito embora a

, ,

cena aJtura,' tenha revelado que

foi ori�ã. de "problemas �
ternOs" que não citou "pois fi-

, ,

lo pessoa�ente em re'unilo

com ili.�tes do qonselho
Técnico Consultivo"..

Afirmou igualmente "para.
'dissiP8li' \ dúvidas" 'que ambos
I -, ,

, .�o excéleil.tes adtnin:istradores

(Loz e Durieux) gozando "de ó-
, , .

.
timo conceito no Depart..tniento

/Jaraguá do Sul já con�a com 127.200 eleitores
O contingente el�toral de Ja- Ma,rquardt, Jaraguá d.o Sul pos

raguá do Sul aumentou consi- 'suiJi. em 30 de setembro, '27.193

deravelmente no, último trimes

tre, com ràIação ao anteriot,
superando a proporção dois ha.

bitantes poÍ" eleitor, se oonSidtl
rado o censô realizado no ano

ipaSsado, que' acusou: 48.801 ha
bitantes no municíJlli.o, hoje, se

guràDléBte nos 50'mil.

Qe acordo cQDl o te'rceiro rim

pa trimestral lev8iD:tàdo pelo
Cartório EleitoftiJ. dà l�a ZCna. .

localizado jUlfto ao Fóum De-

. 'sembargador João Thomaz Mar�, .

des de Mattos na Rua walter
,

,
"

eleitores, dos quais 14.219 -do

sexo masculino e 12.219 db 8e-,

xo feminino. Corupá atingiu até

aquela data,' 4.988 eleitol'es e a

Comarca no total de 32.181.
'

,
.

De fJ..o de ,julho a 30 de se·

tembro, Jà;ragUã aumentou em

1.409 o núm.� die eleitores ap..

Ws a. exercerem o direito do vo

to isto entre novoS e transfen-
- ,

, dos, r�O-Se, ao meSíno

tempo 48 cancelamentos no tri..

m�. Esse. b.umel,lt.ó �cf.diu
com a reali2lação' da Campanha,

,de Jualificação Elêitoral ,ence·

tada pela. 17.a Zona Elei,tori3.1
'-oi '

em'colàboração com a Prefeitu_

ra Municip)IJ, que custeou

despesas com fotografias.
Até 30 de jUnho, Jaraguá do

SUil tinha 25.892 eleitores e Co-
. . ,

.rupá 4.923.

.
I .

•

,

Para 1982,. ano ..eleitoral, PGS-

�velmente será deflagrada., u

ma. nova Campanha de QuaJifi

� ,neste M1.lIDiclpio 1.lilIl.8.
. , ,

vez qUe a claSse politica deseja

�umenta.r de 13 para. 15 0 l'lÚ

,mero de cadeiras no LegiSlativo
,
Mlunicií>al. E isso só será possí
vél caso a.tinja pelo m�rios 30

�';" ..�'.i

mil éleitores.
.

}> :�

na da ílndústría e Comércio;
, '

Hélio Beltrão da Desburocrati-

zação; <JrMolOO' Via.cava, m.ln:istro
Interino da Fazenda, autoríäa,

des da área politica e econôml

ca e cerca de seiscentos convi

dados espe�iais.

A MELHOR

De acordo aínda com 8 pu�
�blicação, entre as 500 maiores

empresas _brasileiras, a Weg em

volume de vendas, situa-Be na

416.a posiçâo e entre as cate-:

rínenses na lo.�· colocação su-
,

perada pela Sadia ooncördía,
que aparece em 97.0, CÔl\Sul,
Hering Hran.sen, Perdigão;; AI-

'tex .ru.PY, Olinkraltt, Sadia A.,.
, '

vicola e apõs ela, Ta�O& Bra..
.

síleíros, Ceyal Exp.,rt e Sul F1a,.

bril.

Eggon João di Silva, a certa'

altura da eIÍtrevista conced{ida
a reviista afirma que para este

ano a Weg prevê um fatum

me�to de 10 bilhões de cruzei'

ros, 30% mais do que o ano an-,

terior, quando já era.,do:pa. de

60% do mercado nacionál de

motores trifásjc(lS e 40%' de mo
nofásicos. A produçãO de 1980.

foi de 1 3 . milhões de motores

estanda;diza,dOS. OutrO fatOr a'
se1' ressal�o,.pan. conhecimen
to público, é que, Jfara este a

no foram previStos investimen

tos de O 4% do fáJturamento brU

to em p�uiSas e O,s:"10 em trei

namento. "

Em 1980 a. empresa exportQll
., \

,10,5 milhões de dólares e, �
este ano o aumento esperado é'

de' 15 a 20%'� A empr� é atual

mente o maior exportador na..

cional de motores elétricos e

tem filiais na, _AleJín8,nha/ e no

Cooadá além de representan
tes e �tos de assistência em

quarenta paises.

Rgeional e que a não oomuuni

cação prévia dos m.otivos que

levou ao renianejamento fOi um.

deslize irreparável de nossa par-
,

te".

,

!Houve ppsteriormente a mani

lfestação do representante do

do Conselho 'Técnico COrllS'U1tivo
d!t Assocjação Comercial e In,..

dustriaJ da Weg e dos funcio

há.rios d� Centro dé Treinamen-
.

tI.'
•

SENAI OFERECE

.0 SENAt está oferecendO às

indústrias para colocação jo-.
f . �, .

vens qualificados, em período
.

integral ou meio período. São

14 a.juStacwres 10 desenhistas
, ; , ,

23 eletricistas é ,18 torneiros.

As empresas interessadas em

ter essa mã.o..qe-Obra qualifica
da" procurar o CT do SENA'! de

Jaraguá do 'Suil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,Anivers�am hoje-10 .

Sra. Asta, esposa de José
Watz'ko\
Ro� Mari Teixeira,' em

JÓinvi.lle -,

E;dit Schm'idt,: em ltapccu
zlnho

'

Sra, Luíza, esposa de Vi
tór;io Bortol1rH, na L�pa�
pR.
Sr. Norberto IKreutzfe,ld!
AUrio RlJedig�r .

.Bandro Ma ....celo Kanzler .

Flavio Mehl.er '

. Maria 'Gonçalves Chiodini
(Ita) ,

"
.

Dia 11 ide outubro
.

Sr.. Lindelfe Sqhmidt, em

Itapcilcuzinho .

Sra. Caro.lina Rosa .Brug-'
n,s,go'

..

Sra. Helena Schnli'tz Brtlg
,nago'

.

Sra. Margit Horst "Ander
sen, em Curitiba
Sra. Maria Henn, am Ja
raguazinho
Marly Sartel, em i Itapo-

". cuz1nho'"
Sra. irene:Stulzer
Edílson Davrd, fi,lho de Er
(Ilesto :(Ma. Ida) TQrine:lli
Guilherme, filho de RodoJ-
,fo (Ma. Terezinha) Wa-
ckerhagen ,

Dia 12 idle outubro
sr. Hilberto Kaiser'
Sr. Walter Strebe
Vivian, fJlha de Jaime
(Alzira) Mendonça'
EngO Valber Verj Masca
renhas, em S. \Paulo
Dia 1'3 de outubro-

Sra. Maria, esPosa de 'ÄI
bano Stinghen, em Piçàr-
ras

.

Sra., Regina, esposa (lo
verea�or Eugênio Gascho,
em Jaraguazinho
--Sr. Sflyio Paulo Prodôhl.
em Joinyille
Rosânge,la Fátima Ferra-
za

.

SChirley S .. Stein' .'
Dia 14 de, outubro

Srà. Hildegard Alb�s Ba-
ratto

"

Sra:. Anita Voigt "

'Sr. Clóvjs Marcalino Gon,
,

çalves
"

Dia 15 .� o.utubro
Sra. Wa. 'Tereza Sting-
hen .

\
.

, j)� 4)2,' cn, IIKltembro
Maico' filho de

-

J�
vIeirà"

'

Dia 21 die Setembro
.....�ir, �filho de Inácio

Hornburg
J., filho de Orlando

Gorisch

(Selina)

leonor 'Tómase!Ii'
" Sr .. AdolfO Bartei, em

r"ocu�inho _ ','
•

Dinaldo José Darem.
Dia 16 de outubro

Maria SChiochet
"Sra. Alrona, esposa
sr. Walter BarteI.

Os amigos da nossa' querida

Soçiedade de DespOrtos ACfl>:l'ai,
que constroem inv.;�jável com

�exo 'poli-esIJOrtivö e� Jaraguá
Esquerdo convid8.ndo para o

,

ato iillauguÍ'al, dia 12, segunda
feira. .das oanchas de bocha.

, ,
- ./

'Hn:steamento das 'bar\dieiras ,e

!bênção do pavilhão e churras
da às 12 horas constam da pro-,-'

-

gramação que a coluna estende
;

a seus 'leitoreS.
,

,***
A 19.a-Unidade de éoo:rdena�

ção Regicilnal entregou 'ontem
,

.
,

às 10 horas, n@ SESI, @ 'prêmio
ao prmeiro"claSsi,ficado do IV

CCilnéurso :4e Desenhos 'ínffiantis
- Festa 1rnual' das ArvoJ,'eS. A •

coluna estev� prestigindo, o a-

Icontecimento.
'

, '.'

, ,***

Segundo dados extra-oficiais
. , ,

de médicos ligados ao set?r; ,

o

· Bl'8�U, �m �tu8!Jmente mais ide
quatrocentas mil pessoas que
,sofrem de tubercUlose, Prevenir
doençaS não faz'mal a ninguém.

:***
/

Em Corupá, ,cumprindo o

"acordo de cavalheiros" acaba
.

,

de .� a presidência da .Câ
mara de. Veiead@res o cidadão

,
,

Ernesto Felipe Blunk, já que a

mesa. diretora anterior :.:eoUill
ciou c@letivamente. Blunk será.

na-

j SEMAN,. 10 A 16 DE O,,",BRÔ DE 1981
- r '

GENTE T& -INFORMAÇOES, "

conváIesceI!ldo de mal súbito,
que o VleID castigl8aido de bá

, tem�os, o prefeito Victor Bau.er.

já � vários días, tendi inclusi
ve b&i.ocado hospital. 'Fazemos

:.. I ,
•

_

votos de pronto restabelecímen-
to e que �e"assuma Com 1!orça
total .0 seu oa.rgo na .Prefeitura,

Governador Jorge. Konder
Bomhausén estará em Corupá.

� ,

dia 23 para inaugurar no. pe-
',' . .'-...
ríodo da m.anhã a rodOVIa as-

faltada .lígando a Jataguá di>
,sriI reivindiêação antiga d,a. po

p�' corupaense. Também
.

assinará, nagliela oportun.:idade,
o contrato para construç�. dI,)

, ginásio de esportes cumprindo
desta :l!'ormâ sua'p;omessa feita

pior ocasião da inaugul'açã:o da Já eJreroenoo suas runeõse de

agência do BEBC, no alli'v'erSá" PrGm�tor Substituto da oomar

rto de fundação do município. ,eil. de ItaPiliang;ll,' no extremo-

'oeste cataJ.,inense, o Dr: Luiz

Qu-1()6 Pavan que até bem pou-
.' .' '.

: co advogou em, nõssa cidade.

,

,

Industriais jaraguaénsell mar_
,

' .

carlUll p!:esença esta semana,
'

t'
em Porto Alegre no 6.0 Encon-,
tro Ec�nOmlco BiaSil�41e�
quapdo i:inpo���s.

. as;,unt,ofi

foram .. abordad?S.

,.". I' " ;, ,)II

PoliciaiS �!viS que s,erverp. �m
I Jaraguá do Sul, Join'ville e Blu·
t
menall as três maiõtes cidades
I',

,
.

'

industriais do. Estado, iräo se

confraternizar dia 16 '3exta-fei
:ra no Parque Malwee. Antes

, ,I.
.

do' ágape, um torneia ;,le fute-

bol die salão entre os policiai::;
em disPuta de wD.. beÍÍsSimo tto-
féu. �

Visitailldo a redação, no iaicio
da 'semana' a.compà.nhado, de

'.Agen� 'de 'Forniaçã.o ProfWJio

nal, pe1so Vasel, O nov� lifretor
do Centro de Treinamento do

rioda em que podem sentir
présidente por oi:to meses pe- SENA! de .....'8.1'aguá. do· Sul

<> LuiZ DurrieUx Sobrinho que, as-
. , ..

.... sumiu I€:lll substituição a Jerô-"g,osoo" do po4e:r.
***

.<

A União, dos Escoteiros , do
Brasil � Seccional de Santa

·

Catarina,
.

lIromoV(ell mais unw.
ätividade de seus membros no

,

final da.. última serilana, ,«.,om a

Il'ealização simultânea dé ac;an
tonaínento setorial de lobinhos

Professores das redes esta

duai muunici:Pal e particular de
. ,

enSino 'elij;a.rão retinidos para u-

ma confraternização no salão

da Comunidade Evángélica, no

:r;tóxim.o dia 15 por ocasião da
• I, .,'.

_ I

-pa.c;sagem do dia db Professor.
.

O Hospitál Regional de Jo�
ville em construção no ;soa; Vis�
ta, próximo à Fu.ndiçã@ TUPY.
JlQderá ser inaugurado no se

t71,..,do SeméStre ,do' "ano _

.

que,,� .

';

vem� Servitá; aléJp. ã.e. '?"-oinviIl.e;
Jaraguä do Sul e arredorl(S.

Á'�Co� PrÕ-Construção
do Ancionato em Jaraguá do

Sul realizou quarta-feira, im

portante reUillião, na ComUillida

de Evangélica oportunidade
. ,

em que uma 'série de decisões
foram 1omadas.

nimo Loz. PeJa sua simpliCdade
.

. fR!;V' ,'o'
e simpatia, ,l�o, logo estarä am ' W' ,

bientado e fará muitas a.tniZades
em nosso meio. Benvindo!

Muito elogiáv,el a iniciati:va
dos Postos de Vendas Mlarisol!

�

(7 a 11 á.nos (em l<oinville', Por ,Marquardt, em destinar wn por
to Umão e· Florianópolis. Os lo::. cento do ,faturamentQ' do mês
binhos do Grupo Escoteiro Ja-·

doriti1ba partiCiparam\ d� acán
-tinamenfo im. Fundação 25 'de
'Jülbö em Pirabeirabà�

· ',',-
t. I'

*'**"
..- I. _,

,

O joiruüista e preSddentê' 'da
.

'

. AsSoCiàção :BraáilclXa '� !Im-'

prensa, BarbOsa Lima Sobrtnho
estarä em Flonanópolis no dia

_
16.: 'Atend�ndo a convite da Co

(Onda)' ,missão do sesquioentênârio da
(

Imprensa Catarin;riSe, vem pro

(lIse) fem: palestra, iMrcàda :Rara às
10 horas, no auditóri9 da R!ei.
toria da UFSC.

, ;*�*:

(Juceli)

CMarizia)

Grupo Riachuelo implántaâ
do uma nova IÕja Aldi' em ,""18.

raguá do stÍl. A propósito, aPós
J@i:nville, Jarag:uá. foi a segUillda

\ ..... ,

cidade brasileJra a ter irilpIanta

***

da outubro à ASsociaç� dos.
Pais e Amigos dos. Ex�ep\cionais
de Jaraguá do �Ul. BóIa branoo

a� diretores do Grupo 'MaN,ol,
pois tal exemplo deveria ser se

guido.. '

.....

Sempre é bom rever'Compá,
maiß ainda o Se:plinário Sag,m..
do .Cora&áó de Jesu�; muit'o bem

dirigido pelo Reito! ,Padre os,

Segunda-rr.eu-a .

para quem ain:
,

-da não sabe, é feriado,.naciÓnal.
A da:te. marca· além do Dia, da

Criança o Dia de Nossa Senl;lo-, .

J
'

,ra Apareci� e �obrimento
da América. 1: bom não esque-

cer I

. '*.**
"

, O "sim" no a)tar, hoje, de:

9h '� LeopQldo Bosshamer· e

J<JSéfa Gembows1cy, 16b.
Nelson Mohr e Florisbela. Fer

reira, 17h - NelSon Bo!chardt
e Maria Magielski', e, Carlos Ro
berto Marcl'llino e .....'fi.nete

'

Ro

cba 18h - OrivaldO àchroeder e
" ., -.',

Terezinha sa.lvador/da Silva '

. .

Todos 'na "São Se.bàstião". AI-

dir Reitz e- Marisa Rebe�lo ca-

por.� b�:p.ça.!?r��a.. IX!��
profesIWre6 Urbano Zille.s, 1Ig

nácio Ailltohi Neis e· José Mar·
to do Banco ,do Brasil em Ca,., ,

�or estã.Ó 'e�1'l.do �9nVites' cenno poersc"h: O p_rof. Rà�:
para; as suas fórmaturas ,pela

no da. tl F S C - u'I)i.
FlUlda.ção EducaCional' ·do Alto '

,

versidade �eral de SSiRta Cai
Vale do Rio do Peixe, ontem,
9 àS 20 horas no 0111be"'7 de" tarina recentemente óbsequlou

.
.. ) ",_ ._

I ,

.

... ,

"

. *** Setembro. O' clJBal Gascho que "0 nosso diretor com um exeuL:.

Felizes. da vi(la com o nasci� aeàba os -seus' estudos .integra
mEmto do primogênito Jo.ão Ro- a primeira t� de �chare": pIar; edição esgotada, do -

·bert0 Seidel de Ara11jo, o casal landos em administração de em- do do �tUn para estudantes qa
amigo ':'Osé, 'Roberto (Rita Sei- presas, compoSta de 32 fonnan-

língua portuguesa, de SU;l auto.deI) de Araújo dia 28 de, setem' dos. Foi! Plll'aninfolo Gov. Jor-, .

ria,' li�o quoe, se \ tivesse eircu·bro. ,Joãozi:ilho é, neto de Lauro ge Bornha� o Pjatro�o o Sr"

(Irene) de Araújo e do Comen·
, Genuiri.o 'Bordignon, o oradot o

.

lado às geraçõeS das décadllS de

,dador Alvim (Hella Fuck) Sei� acadêmico TIton Rotta � a Tur-
30'40 ou 50 jamais teriam en-

deI nossos grande angos resi- ma denomina-se FraJiCisco C..' ' ,

��tes em Corupá�
·1

Correm." Ao j� Célio frentado OOIQ
,

medo a cadeil'a
. ,,-"\ I

Gascho. ex-GOv. de I..IionS e sua de latim,'porque soUbe desfazer
esposa Rejane" os cumpr,imen-

o 'foo�a que paimva lsobre
tos -� coluna pela' (lonquis-
ta 'de tão importapte la'QIel. os ,pobres e d!WnfO�àdOS estu-

Parabéns � muita sucesso na vi-

da.'" ,c.'

,

08 amigos do Grêmi@ 'Esporti
vo Cruz de .Malta, de Ri� da.

_

L� laRça.ndo· ii. vep,da titulos
.

patrimania.:is à' 1'l;t2'Áo. de Cr$ 2
,

,

mll. Uma das metas do clube e

,a iluminaÇão dp seu- estádio;
trabalho este em esecução.

l*�.
) f

Já em suas novas e modernas

instalações a ,Sociedltde Gráfi

ca Avenid�, as qúaís tivemos 0-

portW\idade de Wsi�, días, a

trás,

i*�*
'"�",,"�·'l-;;"V""í

Completando ,bale, dil't 10,
seus 91 anos de idade, Ui fka.
GlililheJ."Dlina!Blank Grutzma

eher, A família fo� Itlas, J

8 filhos,,23 netos, 29 bisnetos e

2 tataranetos, se reWl_e. ama

nhã. para cumprimentar e fes

tejar o acontecimeI).to.. I>0 Cor

reio do Povo, também os cum

primentos.
**.*

. ,

,

A bênção !1;upeial hoje, 10, na
Igreja Evangélica, centro, às 16

horas, des jovens .R;efu.oldo Sclil

warz e Ivete Reichett. Fe�icita
ç6es!

,,**

Coluna registra o recebimen

to de convite q.os amigos da So
ciedade -Sport Club Estrella de

Nereu RamoS para o 1.0 Baile
I.

.

-, ";' •

tlaS Flores. �rá neSte dia 1o,
às 22' horaa, com' m-Mic� de "Os

Cori.ngàs", de Taió. 1:, uma óti-,
ma �da pare este final de

***

Foimuito bom o bing@.de ter

ça,!.feka' do Clube de Mães dO'

Ga-upo 'Escdtdro Jacorllal:)ll; 'o-
I', ':,'

casião elO que foi eleita a nova

,PlreSi.derit edo CluDe. A escolha,
pr

. àclam.ação, recaliu na pessoa.

de NaziIia Bebnke, a secretaria
_

fícou com Aldéria Pradi e a. te

sourartia co_!n Maria, Luóh1len
!berber. Nazfria substitui a ·Gtl
lian Hermann, que fez um bom

trpabalho. O próximo �o,
com crufé ii,llcluSive, será no ,dia

.3 de novembro, na sede dos Es-

roteiros. •

***
.,_'. _' �-.

Em Nereu Ral!los, dias ],7 e

r13 di<) corrente, festa em lóuvor
'nildo Klann leitor do "Correio 'sam..se às 18)1 na Barra do Rio'

a Nossa. Senhore do Rosário:dã' Povo", ç�m. quem '!àvemos Cerro., Funcionará completo 'serviçO de,
,Um tête-a-tête dias de&tes. bar e cozinha e churrasco. 'dc;l8

:\ Í*�*. melhores, além de outros �ver_
timent08.

,Anote esta: PesqUisa. recente
mente concluída, r� em
sete Países segundó revelOu-se�

,
.

,

em simpóSio so�re cHeta básica,
, realizàdo na Itália, áfirÍna que,
vive majs quem come macarrão

.

"

pois este alimento' aumenta' a
. (

média de vida. Cam essa os ita-
,

)ian08 saem llI8i frente...

A Sociedade de ,Çultura Artís

tica e o Colégio São Luis, com

o;aWio da Prefeitura Municipal
à.e Ja:raguá,do Sul'trarão à nos

sa .cidade, para duas,apresenta- ,

çõeS gratuitas, di� 14 e' 15 de

outubro, 20 horllf, no Ginásio de

Espor:!;es ArtÍlur Muller o Show
, \

M'USicaIl Anchieta, .de Ponto A-

legre; que apreseri1;arão números
de canto e dança; Anote em sua

agenda.,

Pastor RaUl Wagner da Co�

munidade' Evangélica Luterana
, ,

q�e desde .IDarÇO d� 1975 ,está
. conosco" segue dia 19, com sua

família para o seu' -nõyõ' pas':'-
, "

tarado em Lages. Pastor·Wag�
ner ruri. estä sendo alvo ae

manifestltç6e§ carinhosas. de

sua imeDsa 'legião \de' ,amigós.

Derusio, ,filho de ,Arlindo (Ivo-.
"

: ne) Butendor.ff
Compra, venda e administração' de imóveis é com a iMOB'ILlÁRIA ME�

\
.. Elaine�, filha de Waldemar (Ri,.

., NE-GOTTI ,lliDA, competênCia indiscutr,Vel, no ramo imobiliário.
:ta� Bassa.ni

, ".
'

,

" l *. �" " , �' .�.

; D,� 02 de outubr?�i;:� -, ",,�;; :li;,;� !ú}:iDisR�ros. 'iI�"�Farf�M��J<fs,�.�:s,ã!ã� para al�gar no ;Ed'iffcio� fI!Ienegotti ..

'jª;�:;;='. · .1.00Q,biJjjriá,_:,,:MeneuQtti:· :t,_[" "

'*�?\:!::S �u:�-t�demé,/ (Ro- Garantia' e'seguran<ja para' o 'seu imN:''Stimento .

"

>r: semati) Z8Jpell� 855 Edifício
1:'"";"

_.

,1

;;}:�t;anéis, filho de Jens (Vera)

!!"�C�ini .:�

DIa 24 de Íletembro
. .Adriana,,' filha de Erly e Wil
ber:to Nitz

,

Dja'� de setembro

Luiz., :filho
.

de L�Z
M�e:r \

Oreyce, filha de--Jair

Muntta.

Dia 26 � setembro' do este sistema, hoje' cobrindo

qilmar, filhO de Gervásio (Lili) pratiéamenté tOdo o, Brasil,
'

Rincos'
,

I

Dia 28 de setembro

0a1'1� filho de Atilio (Marfa) RefÍita sobre :iSto: "O fUlllO é
,

'FOntána
'

uma arm.a. ca!'iegada que Q

Dia ,29 de setembro tempo aperta o gatilho. Fumar

Edson, filho de Qsma:r (Ursu- mão distrad', Q!istrói". ,COntinue apastando lia,'" crian-

la) Da�olo *.*.* çã' �liiÍcipaÍld() dia Operação
'�elo n'iho de' Pedro (NelSi- Crian991 3. Em ....'8.1'aguá 'Reste
• '-t:;:) �odÍ

. .

. .

'LanÇada.�' edição 1981 dâ n;- dia lO,' pedágio a cargo des a-

, ç�aiíe, fi�a de' RubenS (L@.
. vista "Exame/Melhores 'e Maio.:' lUillOS � Faculdade de Estudos'

,

�j) T�t .'

,res"; Na lista 4as empresas bra- Soci�, dàs 8.às 17 horas e,.
Dia 30 ,de setembro.. ' siléir� "que apesar «!� �res, dia 1,1, bàue infantil, no 'Juven-
S�gfri�;.fiIho ,de s1egftied. (E- .. ) apreen�::�, m�lhor 'pe�ó!Iillan ,- tus: Sã::' p.ro�oÇõei; que vi�
v:a;nh') 'Kreutzfeld

•

ce figura com destaque uma ·ca� angariar fUilldos· para melh_or
.

iMarlete '!filha de' Laurindo ,tarinense. Trata-se da Eletro�
/

assistir às criapças carentes ao

(P_a) Rocha ,,' motóres Weg, de �1<a�ãguá do mum.cípio. No BESC, 'a. cOlita-

Valériâ; filha'_de Valério (Eli) Sul, situad8!.na h,onr� �7.a co- 008.081-8 estâ aber:ta à espera-pe
GelsleiBhter :loêaçã.o. ,De ,leve..

.

,I.' doações.
.

,.

Dia ]'.-j de �tubro l'

***.

O· Gêmio, Esportivo Z,nvehtus

realiza neste sãb,ado, um gran

de baile gauchescô com os Ir-:..

mãos �do d� Caxias do
,

. ,

sut. Começa às lQ, da noite e o

clubcr convida a todos para; P'U'

tiCipar.
***

J
O setor têxtil. em Jaraguá do

SUl está se equilibrando, após
t.er passado por momentos difí,
ceis. O que é bom para ,as em

Plr�, é bom para todos nÓI:1.

o "Correio do Povo" está re

ce.betido .convite �ra as soleJili
dades do Cerimonial de Abertu
rà doS XXII JASC dia-16 �x-.... '; -'

,

-- " -

, .

ta,.f�il'a em Lages às 19 ha:i'rul;.

Estare�os lá· co� a. delegação-

,
..

:jaraguaense; .marcltndo presen-

.Çà. II

��'
." l'

P8dre� "Raulino
Bussarelll

,CHeg_ndo,0
grandedía

Apenas a;!guns días nos sepa
ram do Baile'� Debutantes

do C. À. Baependi. Na terça.fei-
1'a 6 aß, patronesses Albani

, I .

.

Goulart Sens e Florilda Enke

Donini. ofereceram coquetel às e p,rofessor, de tradiciOnal ta.
"debs" suas tnães, comissão or-'" míÍi.á da BÍüTa do Rio Cerro. O
ganizadora .e convidad'os e on- "Corleio do Pevo" de Porto A-

,
" ,

\

tem à noite, o clube ser:viu [an- 1egll6, estampa' a sua foto em 11,-
tar como Ííõmenagem às méní. ma de-suas 'edições comenfan..

�. ' ..
'

-

. ,

nas-moças que irão debutar na do o gJ;'ande'feito de póS-gra,dl1&-
, próxima Sexta-feira, mÓI 16; 'e ção, sob .o titulo "lDisser1:eÇão
que são: &lgie Mari SOUß8., de Mestradlol sobre' Latim". O

Beatrice Danielle Behling, Bet- tradicional órgão de comunica,.

'�a Gosch, Clairice ,WeiBs Pe- ção socíaã da "'capital, gaÚCha,
reira (Fpolis) Çláudia Ma'ria. assirit se 'manifesta:, "Com Uina

. , �. .

Barbosa (S. Paulo), Cläudia, dissértação sobre latim, o prO.
Cristmne Ferreira, Clema Fáte- ��r RauIiIlO
ma . Koch, Danlelle Ristow Bussarello
'(BrusqueJ. EIani Schwinden .na área de Li�gufstica APlicada"
(FpoUs) Fabilme Ewald. Ola- ao concluir culrSO de' p6s.m,_, ,.

"

.

\,

cys Regina Rocha,
' lW!Sanã duàÇão Illj. Pontifícia'Universi-

Garcia Karin Francesca Seh- d�e Católiéa do Rio' Gtandle(,
•

p ,-_ •• ,.

winden CPltlhoça,), Karina Ur- do Sul. O trabalho do, candida...
ban Knutsen (Joinville), Karla

Mônica' Schwinden (paIhóça)
,

Karla RÔsal1e Ernst de :Mello�
Luciane l{ariÍle ScluÍlitt, Mara ciàI da LUcien Tesnie're
Rudiolf Simone Jark Susan '

Me.r'ie� Scmmtt oe Tâ�ia Mara estudo' � Là.tim em � de

Lenzi."
�

to mtitulado ;'contribuiçãJ Un.;,

�,'
"

. I

guistica do modelo . dependeu.:

Letraa", foi julgado e apro�

Formaturas
Os acadêmicQS Rajane e Cé

lio G8scho, àIe gerente ad,)tm-
- .

dantes.
,

HOSPITAL' E MATERNIDADE .JARAGUA'
� - .f

CONSULTÓRIOS,
"

")

DR. PEDRO OHUJI NISHIMORI CRM 2678

'ORTOPEDISTA; E TRAUMATOLQGISTA ..

Horärio,} de .se�l!,da à sexta-feira das '7!l3!lÍnin àS

llh30minutos .

'� .

<

:f: ;.,J;l�•.�,.l,?BGE: EDU��, OPJI.�.� � OHM 241' .�

"
' r ( C�UR�'t0 E ���'1GE�� ,- ,. "

Horário: . de seg'Unda à sexta-feira das 13 às 17 horas.

Rúlj. Jorgé' czerruewicz, s/nO Jaragu,á do SUl-SC'.
( .. �. .r ",..' �'�

.
.r , ..... .} 'c,:

.... 'I. "lo

TechnOs, Nesta eSj'tação,
vista-se bem e: eon�ort�,

. Vielmen'lle. Compre ,cal
çad� te confecções n�
Cinderela, onde VOC9

encon,tra as melhores

opç�.

RicQh, vi()lóes, � eristais e ar

tigos para presentes é cpm'.o

L a I ZI asteJ
.
,o seu reloj�iro:

Fone 72-1267
.. Cinderela

Fazemos tudo para lhe' ser
:vir bem.

':L.

FLORIC:ULTURA IMPERIAL

�;, ",

Rua Relnoldo Rau, 626 - Jaraguâ do

Sul SC.

IleltICUI.'•• ,1.,I.lal
D�oraçõeS para casamemos - !,&

coraçi5es par.a Igreja.s _...:.·Decoraçoes
para clubes, ..... ArranjOs para festas --:
Plantas ornamentais e Buquês em Ge- ..

rat

Avenida
"

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SUPERM6T<jR

In memorian

ERICH KAUFMANN
l: meia noite irmão, é meia nóite:

, '. I

a hora do descanso já chegou;.
a ferramenta, o m.aIho descansemos,
é meia noite o ctia já findou.

,

/-
A arma mais terrivel que o o olhar (ele, médico, sonhava!)

destino pode contra;_por à Von- ))lO! sobre a rúa, olhava os alunos

tade humana toda poderosa, é, do 'IAbdoIi BatiSta" qUe passa.

a M:orte. Em linguagem simbóli- vam, fitava o morro além da

ca. diz-Se comumente' que "a

Morta é a porta da vida".
Nosso amigo e médico, irmão

e mestre
.

Erich Kaufmann viu,
, .

incontáveis Ve2ies a morte nos
,

doentes. Talvez porisso ele, mé-

dico, se despediu da vida com

aquel1\ serenidade própria dos

sábIos, grandes iniciados, ho

ntem admirável que foi um

enitólogo erudito e notável her

metista que -ele se me revelou

em nossos encontros no avaran

dado de sua residência, na mes

ma; rua em que re.sido, na Epi�
tácio Pessoa.
- Que achas tu amizade sem

lI!larde, fertilizante, da Lenda

de Hiram? - gostava de _er
guntar-me, aquele sorriso flua
se i:ngênuo nas faces quê mais

tarde a amputação dos dedos do

Pé se contraiam em ritus de

dor. Naquele dia eu voltava d,o
.

,

Correio, ele lera meu manuscri

tO "A Palavra Perdida". E me

ciso morrer para renascer").

Como todas as histórias simbó-

licas a lenda de Hiram con

tém 'sentidoS diversos que se

pOdem clasSificar em sentdo na-

tural, sentido moral_ e sentido

llSlquico. Ni sentido natural ou

fisico, a lenda pode ser consi

derada sob dois aspectos: o so

cial, ap�cando-.se 'as leis da so

cied� e astronômico desen-
,

'VOlvendo o mito solar. E Kn.uf-

mann, Olhos mais e mais bri

lhantes exemplificava: - Se a-

precrarmos a maneira *la qUM

l:Iiram divide seus obreiros, tere

llnGs _estat�ída- ;uma das mais be

las concepções sociais em pIe..
ll.o desenvo'lvimento.,,,

Eis aí uma no'ta conclusiva

da filosona de Erich Kaufmann

não abstrata literário simples
,

-

,

"amaI: intelectual a Deus", mas

ilOSOfia objetiva, positiva, ver

'da em prática em suas ações
homem e de médico.
- No momento porém - di

zfa: 'eu - vivemOs It mediocri
dade ;m pleno ap�dreciJ;ne�to".
R:aufmann, o:.sábio estendia

Tifa da Pólvora e sorria com
,

aquelã trltnquilidade dos mes

tres:
- Não deves esquecer que

essa podridão é nece.ssária para

que dela
_

surja nova vida. Tal

qual o símbolo do grão de tri

go, cerlo?
- De fato, o germe está in

cubadoyob a podridão - arris

quei.
Erich Kaufmann me apm-ta

va a mão, à despedida: - O

sábio de hoje, se é que -eXiste,
não verá na história de Hiram

senão a narração de um. ciclo
solar afirmando tratar-se da

,

pedra filosofal.

Se é veroade que uma1'mesma

Lei rege todos os fienômenos da

natureza, expor um destes fenô

menos é revelar todOs Os outros.
. São as bases da Analogia..A ·evo

lução de uJm grão de trigo,' a

marcha do sol com suas quatro

estações e' a fabricação dia �-

duzir agora.

E, com especial devoção, fo

lheio meu novo trabalho "A Pa

-lavra Perdida":
-'- Também af, 'Kaufmann,

há/alguns grãos de trigo que

me legaste.s_ como tant05 remé

dios que distribuístes a tantos

doentes... _�

- :It jlreciso morrer em vida pa

ra neIlMcer na outra. Adeus

Kaufmann e até a vista!

(Augusto Sylvio Prodohl)
Jaragu!i do Sul, às margens

do I'tapOr::u, setembr%utubro,

1981.

Proclamas de Casame.nto
Áurea Mm.. Grubba, Oficial do Registro Ci

vil 'CIo 10 Àeglstro Civil dO 10 Distrito da Comarca'

de Jaraguá do Sul, E�o dê' Sta. Ç81tarina, Brasil.
Faz saber que compareceram em cartório,

exibindo os documentos exigidos peta lei, a fim

de· se habilitarem para casar:
-

Editai 12.184 de 01-10-1981
Alcides Tr1isoHo e Sonia Maria Biernalzki ' c'!

Ele. brasileiro, solteiro, operário, natural de
Rio des Cedros, neste Estado, 'domiciliado e resi
dente em Rio dos cedros, nesta Estad'Q, filho de
Geraldo Trisotto e de Maria Trisotto .

Ela, brasilêlta, solteira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, neste Estado, domiciliada e resi
dente .em Alto Garibaldi, neste distrito, filha de
Carlos Bie�nazki e de Elzira Biernazki.

Edital 12.185 de 05-10-1981_

Sidnay de JesUIS Rosa e Maria Elma dOs Santos
Ele, brasileiro, seltelro, operário, natural, de

Ponte Alta do Norte-Curitibanos, neste Estado, do
miciliado e residente em Vila Lenzt, nesta distrito,
filho de Braslllnó Arlindo da Rosa e' Cid-alia Ferrei
ra da Rosa.

Ela, -brasileira, solteira, do lar, natural de
Novo Echú-Perna�nbuco, domicilia�a. e residente

em Vila Lenzi, neste distrito, filha de Francisco
Sebastião dos Santos e de Maria Luciana Men

des.

Edital 12.186 de 05�1O-1981
Pedrinho Vegini- e Josefa' Deretti

Ele, brasileiro, solteiro, militar, natural de
Luís Alves, neste Estado, domiciliado e residente
em Florianópolis, neste Estalo, filho de Benedito

Vegini e de Plerlna Vegini.
Ela, brasileira, solteira, comerciária, natu

ra' de Massaranduba, neste Estado, domlclüada e'
residente na Rua João Januárlc Ayros,o, nesta c,-
"dade, filha de Matias Derettl e 'de Vitalina Deret

ti.
Edita.1 12,187 de 05-10-1981
Américo Florencio e Ivaneite Fagundes

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Luiz Alves, neste Estado, domiciliado e residente
na Rua Joinville, nesta cidad'e, filho de José Flo
rencio e' de Emilia Florencio.

Ela, brasileira. solteira, do lar, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
Joinville, nesta cidade', filha de Pedro Fagundes e

de' .Herminia Pellis Fagundes.
Edital 12.188 de 06-10-1981
Em-idio Spr:é'demann e Neisina Lernke! "-

EIe, brasileiro, solteiro. motorista, natural (fie
Jaraguá do Sul, domiciliado e reSidente' em Rio
da Luz, neste distrito, nlho de Unos Sprede(T1ann
e de Luzi Holz S'predemann.

Ela. brasile·ira, solteira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, dom.iciliad:a e residente em Rio
da Luz, neste distrito, filha de Walter Lemke e de
Herta Ramthum Lemke.
Edital 12.189 de 06-1,0-1981
José Donatilho Alves de Arrudar e Celenir Schmlitz

Ele, brasileiro, solteiro, operador de com

putador, natural :de Painel-Lages, neste Estado.
domiciliado e residente na Rua Em.ilio Carlos Jor

dan; nesta cid:ade, filho de Cesar Vieira de Arru
da e de Alda Alves de Arruda.

Ela, brasileira, solteira" do lar, natural (j:e
Blumenau, neste Estado, .domiciliada e r�sidente.
na Rua Emilio Carlos Jordan, nesta cidade, filha
de Oscar Schmitz e de Catarina Erthael.
EdUal 12.190 de 06-10-1981
Gilmar Luís Lang e Rosemari Carct.o

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de adminis

tração, natural de Ge'túlio Vargas�Rio Grande do

Sul, domiciliado e re�idente na Rua Getúlio Var

gas, nesta cidade, filhd de Fredolin Raimundo Lang
e de Ilda Luiza Centofante Lang.

Ela, brasileira, solteira. auxiliar oe escritó

rio, natural de Jaraguá do Sul, domiciliad'a e re

sidente na Rua 25 de julho, nes,ta cidade, filha de
Norberto Cardoso e de Eduviges Heinzle Cardoso.
Edital 12.191 de 07-10-1981

.

Claudio Men,tges e! Vilma Lohmann
Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de

Santa Cruz do Timbó-porto União, neste Estado,
domiciliado e residente' em. Ilha da Figueira, neste

distrito, filho de Alberto Mentges ,e de ,Elma Ment

ges.
Ela, brasileira, sO.lteira, operária" natural de

Criciumal Rio Grande do Sul. domiciliada e resi

dente em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de,

Migue'l Alfredo Lohmann e de Arnita Tatsch Loh-

-mann.

Edital 12.192 de' 07-10-1981
Marivaldfo Bornhausen e Rosemarie Ersching

. Ele, brasileiro. solteiro, operário·, natur�1 de

Járaguá do Sul; domiciliado e residente em Jara

guá-Esquerdo, neste disVito, filho de Rainoldo Bor�
nhausen e de Maria José da Cunha Bornhausen.

Ela. brasileira', solteira, ope'rária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua

Leopoldo Malheiro, nesta cidade, filha de Louren

ço Ersching e d'e Clara Bankhardt Ersching.
Edital 12.193 de 07�10-1981
José Francisco 'Kohn$_ e Felomena Sabei

Ele, brasileiro, solteiro, operçírio" natural de

Luís Alves" neste' 'Estado, domiciliado e residente

na Rua JoinviIJe, nesta cidade, filho de Grabriel
Kohns . e de Filomena Kohn.s.

Ela, brasileira, solteira, operária, natUral de
Luís Alves; neste Estado, domiciliada e residente
na Rua JOinvilte, nesta cidade. filha d� José Sa
beI e de Clarinda Dias Sabei.

E para qUie chegUe ao conhecimento de

tOdbs, mandei passar o presente EdiJ,al, qUIe será

publicado p,ela imprensa e em cartório, onde! será

I'afix.àdo duran11e 15 dias.

Serão -reiniciadas as pesquisas arqueológicas,
Os díretores do Museu Histó- te Catariliense' (território do ção Catarinense de Cultura; pJlr

rico e Antropolégíeo da. Região
\

ex-Contestado), que estavam seu superíntendente zooo Nico

do Contes.tado Nilson Thomé e suspensas temporariamente des lau Carvalho e a.
_

Fundação E

Padre Thomäs' Pieters, que re- de há seis meses por ----absoluta ducaeíonal Alto Vale do Rio do

centemsnte ingressaram nos falta de recursos fi·na.nceiros e Peix�, por seu presidente, Reno

quadros do Instituto Paulista de materiais.

Arqueologia, retomarão assim A volta às' ativdda.des de cam- Oaramori, através do qual o

00 trabalhos nos vales dos rios po está "sendo possível em vista Estado subsidiará as pesquisas

Timbó Cachoeira des Pardos
, ,

-

e do Peixe, onde se encintram

vestígíos de primitivas civiliza

ções pré-colombianas, em 'cen,

tenas de sí'ti05 arqueológicos,_
num dos quaís - e mais impor
tante - estão as esculturas an

trípolítícaa ou sejam, cabeças
. ,

humanas esetilJlldas em pedra,
peças consíderadas únícas . na

Amértoe do SUl.

Aihda nesta primeira quinze
na de outubro serão reiniciadas
as pesquisas de arqueologia nas

microrregiões do Alto Vale do
Rio do Peixe e do Planalto Nor-

de convênio especifico recen-
, I

temente firmado entre a. Funda-

com Cr$ 200 mil até novembro

próximo.
-

Funilaria ' 'aragai . Ltda.
Calhas para todas 8S finalidadas. Faça-nos

uma visita. Estamos em condtç6es de atendê-Ios

eficientemente..

Rua Féllpe Schmldt, 279 - Fóne 72-0448 -

�araguá do' Sul-se.
--------------�-----------

JurZO DE DIREITO' DA CO,MARCA
DE JARAGUA DO SUL

CART<óRIO DOS FEITOS DA FAZENDA

EDITAL DE PRAÇA .

Venda em 1° leilão: Dia 14 de se

tembro p.v., às 10,00 horas. Venda

em 20 lei Ião: Dla 14 ..de outubro' p. v . ,

às 10,00 horas, por quem mais der.

Execução Fiscal n. 6.154/76. Exe

quente: Fazenda Nacional. Executada

AGRO INDUSTRIAL JARAGUA LTDA.,
Bens a serem leiloados: 1°) - Dois lo

tes de terras, sob n° 3.204 e 3.216, si
tuados em Guamiranga, tundes do mu

niclplo de Araquarí, Comarca dê São
Francisco do Sul-SC, com a seg!!,jnte
descrição de acordo com a planta de

medição e demarcação arquivada nc

domínio Dona F{ancisca: 10) - Lóte n°

3.204, norte com o lote n° 3.216, ao sul,
com terras de quem de dtreíto, ao leste.
com o lote nO· 3.205 e, a Oeste com o

lote nO 3.203, contendo a área total de
252.000 ms2: 20) - Lote nO 3.216, ao'

Norte com o lote nO 3.238-F Ie 3.238-0',

Correio Informativo
CARTAZ CINEMATOGRÁFICO: O Cine Ja"

raquá apresenta de hoje até terça-feira, Tarclsle

Meira, Ney Latcraca e "'[rdia Brondi em "O BEI

JO NO ASFALTO". E em matinê neste domingo, .

"BRUCE. LEE, O DRAGA0 SELVAGEM". Quarta

e
I quinta-feira, censura f8 anos, "A COLEGIAL

QUE LEVOU PAU".
.

COMUNIDADE EVANG'�LICA: !Neste final

de-semana a Comunidade de Três Rios do Nor

te está realizando sua festa �. no subseqüente,
será a Comunidade de Santa Luzia. No local das

festas, churrasco, bebidas e demals dtvertlmerr

tos. Cultos: Sábado, 20 horas, em Santa Luzia e

Rua Jolnvllle (P). Domingo; 8h30 em Jaraquá do
Sul (A) e 9h15 ém Três Rios do Norte, culto fes- .

tivo em português. Às .19h, na Igreja do centro.

COMI,JNIDADE CATóLICA: 1) Neste final
de-semana à Comunidade Nossa Senhora Apa
recida, da Ilha da Figueira. cetebra a sua festa

da padroeira. Hoje tem missa às 19h e no do

mingo, às 9. Oompleto serviço de bar, restau
rante e outros divertimentos, no local. 2) Estão
abertas as matrículas para o próximo curse d:�
preparação ao casamento na Paröquía S. S�
bastião. A data' será 8 de novembro e é O ú-ltimo

,do ano. �) As. datas de- primeira comunhã.o des
te 'ano sao: dla 29 de novembro - matriz S.
Sebastião ,e Comunidade S. Francisco de Assis
e, dia 06 de dezembro, nas Comunidades S. Ju
das Tadeu eS. Luiz Ge)!ilzaga. 4) Neste sába-

. do, 10, CUrso de Preparação ao Batismo. 'Os par
ticipantes deverão estar !presentes no Colégio
São Luís, pelo menos 15 minutos antes das 15
horas, para a inscrição. 5) Neste ano, o Dia de
Finados cai numa segunda-feira. A programação
de missas no cemitério será a seguinte: ota 10 de
novembro - domingo - mlssa no cemitério às 17

.

horas e no dla 2, às 9 horas da manhã.
.�

-z.:

ao sul com o lote nO 3.204,. ao Leste

com o lote n° 3. 217-A er a Oeste com

o lote nO 3.215, com a área total de

208.0001 ms2. Registrados no Registro
de Imóveis da Comarca de SÃO FRAN

CiSCO DO SUL, sob n'O 17.632, livro n"

3-0, fls. 46. Os dois totes de terras for
.

mam um só todo, forn;ando em sua

maioria de banhados. Avaliada a área

total de
-

460.000 ms2 em Cr$ .

920. ooo.oo. Local: Edljf(cio do Forum da

Comarca de Jaraguá do Sul. Nos au- r

tos não consta qualquer ônus ou recur-

so pendente de jUlgamento. ,Fica ainda

intimado. por esse edital o Sr. Dietmar \

Müller, representante leg�1 da e�ec::ut�-
da supra menciona�a; caso sua mt!lT!a
ção não seja possível pelo Sr. Oflclal

de Justiça. Dado e passado nesta cida-
. de e Comarca de Jaraguá do Sul, aos

10 dias do mês de aqosto de 1.981.

Eu, Bruno Winter, Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PLiNlo. ALVES
Juiz de Direito. .

tros da rua nO 7 - Sem nome. DES

PACHO DE FLS. 9 E VERSO: -:- I �
citem-se os confrontantes certos por
mandado e os incertos e ausentes por

O DOUTO'R HAMILtoN PlíNIO edital, com o prazo de 15 dias; valendo
ALVES, JUIZ PE DIRÉITO DA CO- a citação para todos os atos do prq
MARCA DE JARAGUA DO SUL, cesso, sob a advertência do art. 285
ESTADO' DE SANTA CATARINA, e 319 do CPC. li - Oficie-se à Fazenda
NA FO,RMA DA LEI, ETC... Municipal, Estadual, e Federal, para

-

FAZ SABER a todos quantos o presen- que manifestem interesse na causa. III

te edital de citação, com o prazo de. - Marca-se o dia 18/111/81, às 14,30

trinta (30) dias vi�em ou dele conheci-- horas, 'para ter lugar a audiência pré
menta tiverem 'e interessar !possa" que via de justificação. IV - lt-se. Cl'ãnte

'por
-

parte de ALIANÇA MARGARIDA O MP. (as) Hamilton Plínio Alves

I LENZI SCHIOCHET, brasileira, viúva, Juiz de Direito. JS. 07/07./81. E, para
do lar. residente e d�miciliada à. RiJ'a que chegue ao conhecimento de todos

Luiz Sarti nO 1.251, em N�reu Ramos, os interessados atlsentes, incertos - e

nesta cidade e Comarca, através de desconhecidos, foi expedido o presen-

seu bista'nte procurador, advogado dr. te edital, que será publicado na forma

Reinoldo Murara, foi requerida a· ação. da lei e afixado no local de costume,

de USUCAPIÃO N0 8.0179, para aqui- às portas do Forum, correndo o prazo

síção do seguinte imóve'l: Um terrE�mo de 15 dias, para conte.starem, querendo,
urbano sem benfeitorias com a área á contar da intimação da sentença q�e
total de 6 112 30 m2 situada nos fun- justificar à posse; sob pe'fla de serem

dos do lado p'ar da 'Rua nO 7 - s'em
-

"tidos como verdadeiros oS fatos alega
name no Bairro de Nereu Ramos i1es-

-

dos' 'pelá autora. Dado e passaçlo nes

te m�nicípio, fazendo frente com '69,.5.0 _ ta: cida.de, de Ja!aguá do Sul, aos de

metros em terras da requerente AJian- ZOltO .dlas ,do mes de �etembro do ano

ça Margarida Lenzi Schiochet traves- de mil novecentos e Oitenta e um. Eu,
são dos fundtOs com 69,50 co:n terras Adolpho Mahfud:. Escrivão, o subscre

àe' Antonio Zanghelini, -estremando p�'lâ'
.

�i.
lado direito. com 88,20 metros em ter-
ras de Antônio Zanghelinf e pelo lado

esquerdo com 88'f metros el)1. t,�lfas
de Renato Demat' tante 297,75.+ma

JUIZO DE DIREITO' DA Co.MARCA
DE JARAGU:A' DO;-SUL:

.EDITAL DE CITAÇAO
O DOUTOR HAMILTON PLiNlo. AL

VES, JUIZ DE DIREITO' DA CO"
MARCA DE JARAGU:A DO.SUl,
ESTADO, DE SANTA CATARINA,
NA FORMA DA LEI, ETC� ..

FAZ SABER a todos. quantos o pr:esen
te edital de citação, com o praZ9 de
trinta (30) dias virem ou dele conheci
mento tiverem e interessar possa •.. que
por parte de MARIA BARTEL FODI,
brasileira, viúva,' do lar, residente e dó
miciliada a rua JOinviJIe, nO 1590, nestá
cidade, através de seu bastante pro
curador, dr. Humberto Pradi, foi reque
rida a ação dé USUCAPIÃO N0 8.014

para aquisição do seguinte imóvel: -

Uma área de terras com 1 .881,20 m2,
localizada a rua 154 ......

I Ernesto E.

Horst, nesta cidade, com 'as seguintes
confrontações: FRENTE, com a. rua nO

154 - Ernesto E. Horst, em uma linha
de 40,00 metros; FUNDOS, com terras

da Autora, em uma linha de 40,00 me

tros; LADO DIREITO, com a r.ua nO 193

(sem nome), em uma linha de 47;03
metros, LADO ESQUERDO, com terras

de Ade'fina Hornburg de Souza, em uma

linha de 47,03 metr,Os. DESPACHO DE
FLS. 10 E VERSO: - I - Marca-s;.- o

SOrriu: - Tens razão: é preçiso -

dra filosofal lSáQ governados
morrer para reviver... (Eu es- pela mesmà lei. -<-.

er.e'Vinesse meu o:mance ":It pre- Kau)f�ann velho sempre jo-
-,

�em e notáVlel amigo, já medi-

tei muitas vezes sobre o que me

dizias lá no avarandado de tua

residência: - Do seio da po

dridão do cáos enfim, se le

vanta 'o novo ser que se dirige

para a luz; e, meu amigo, de

fato o grão de trigo acaba de

se t�rnar imortal pelos inúme

,ros reben:tos que vai produzir.
-Tu Erich Kaufmann irmão;

mest�e e amigo tu pr�uzi<;te
, ,

em verdade, eDi vida múita -es-

pIgas. Outras tant� vais wo-

JUíZO DE DIREITO' DA COMARCA
DE JARAGU:A DOi SU�

EDITAL DE CITAÇAO

dia 5/11/81, às 9,30 horas 'para a ay
diência de justificação !previa, citan,(lo
se os confrontantes certos por manda

do e os incertos e os ausentes por di

taI, cóm o prazo de 30 dias, expedindo
se carta à Fazenda Federal, Estadual e

Municipal, sob a advertência dos arts.

285 p 319 do CPC, valendo a citação
para todos os atos' do processo, .ini
ciando-se a partir da sentença que JUs
tificar a posse o· prazo para contestar'

a ação. li - De-se ciência ao MP. '"

-;- -It-se. (as) Hamilton Plinio Alves -

Juiz de Direi.fo - JS - 2917/81. E,
para que chegue ao conhecirnen�o de

todos os interessados ausentes, incer

tos e desconhecidOs, foi expedido o

presente edital, que será publicado na

formá da lei e afixado_ n.o 10c�1 de cos

tume às portas do forum,: corrend_o o

prazo de 15 dias para cont�stai'em,
querendo, correndo o prazo da intima

ção da sentença que justificar a posse,
sob pena de serem tidos como verda

deiros os fatos articulados pela autora.

Dado e passado nesta cidade de Jara

guá do Sul, aos dez,oito dias do mês

de setembro do ano de mil novecentos

e oitenta e' um. Eu, Adolpho Mahfud,
Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direito

-

HAMILTON PLlNlo. ALVES

Juiz .de
,

\""

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,
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,

,
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SEMANA 10 A 16 OE OUTUBRO' DE 1981.

CONFIRA A HISTÓRI� ...

, "

. Barão de! lta-pec-u

... fiA 30 A.N,OS

No começo de outubro de 1951 era irli
clada a construção da ponte sobre: o rio Jaraguá,
onde hoje inicia o asfalto para Rio' Cerro, e que
havia sido destruída com a. passagem simultâ
nea de dois 'pesados caminhões.' Luiz de Souza,
então Secretário de Segurança Pública, cornuni
cava telegraficamente a vinda do dr. David da
Luz Fontes, engenheiro da. obra. A mensagem te

legráfica concluía da seguinte: forma: "Oonqratu
lo-me consigo (Artur Müller, era' o Prefeito) e com
o povo de .Jaraquá por vermos atendido por S.
Excia:. Sr. Irineu Bornhausen, -o nosso pedido por
Jaráguá".

"

Em serviços de inspeção a estradas e

pentes, passava por .Jaraquá o sr. dr. João Co
líri, ilustre Secretário de Viação,'Obras Públicas
,e Aqrlcultura, determinando a retificação da es

trada que dá, acesso à ponte em construção e,
bem assim, em colaboração com a. Prefeitura, a

retificação e alargam.ento de give.rsos trechos da
serra, entre Jaraquä e Blumenau.

_ O Governador enviava projeto de lei à
Assembléia Leqislatlva, aprovado depols de algu
mas' tentativas de torpedeamento, scllcltandc a

abertura do crédito de vinte e cin.co milhões de
cruzelros, 'Para a construção da linha de trans
Jllissão de energia elétrica entre Florianópolis e

Jaraçuä, um des benéficos frutos da Primeira
Reunião Economlca do Norte' Catarinense, reali-
zada em Jaraguá .do Sul.

'

... HÁ 25 ANOS
,

Em fins de setembr-o (dia 24) .. depcls de
'

melindrosa operação, falecia. Adolfo Konder" sen
do traslado o, seu corpo para FlorianóPQlis, em·
:avião especial, Nascido em 16 de fevereiro de
1884, estudou em São Leopoldo, formando-se em

direito ;em São Paulo. Em Itajaí advogava e diri
gia o jornal "Novidades", ingressando' depois 'na '

di'plormacia, onde -ocupou destacado cargo no Mi
n istério do Exterior. Em 1918, o governador Her
cílio Luz, convidou-o para Secretário da Fazenda,
de onde foi 'eleito D�putaClo Federal. Em 1926 foi
eleit9 governador. Em 1934 voltou ao Parlamento,
chefiando a batalha pela anistia política; Em 1945.
filiou-se ao movimento poljtico, ttmdaFido a União
Democrática Nacional.

_ O Tribunal' do Juri 'do Distrito Federal
condenava os assassinos do 'Ma,jor Ru.bens Flo
rentino Vaz, também acusados dos ferimentos no

jornalista Carlos Lacerda e do Q'Uarda municipal
Romeiro. Climério Euri,des de Almeida e Alcino
João do Nascimento pegavam 33 anos de prisão
·e Gregório Fortunato, que era o chefe' da guarda,
pessoal do ex-presidente Getúl,io Vargas, era con

denado a 25 anc>s.'.
,

_ A Companhia Siderúrgica Nacional, pro
'prietária da Usina do Capiva,rí, comunicava ao

governo um novo racionamento de energia. Como
'as. coisas já andavam muito diHce,is, o anunciado
racionamento 'Punha em dific'uldades os estabele-

'

cimentos, lndustriais do Norte do Es,tado, qCle até
então dispunham de 2 horas de energi,a diárias.

••• HÁ 10 ANOS
_' O Diretor do CP e Prefeito Municipal,

em éxercício, recebia. ofício do sr. Roberto Man
g'hini, 'de Curitiba, da Fundação do Teatro Guai
ra, <;Je agradecimento pelas atenções à �uá equi
pe 'teatral, quando da apresentação no então Sa- ,c

Ião Cristo Rei, da peça Or�ção para uma Negra
'e uma peça infantil, com renda em benefício do
Natal da Crialilça Póbre, patrocina.do pelo Rotary
Club local.

_ O Grupo Teatral Cacilga Becker, apre
sentava-se no dia 7: de outubro no Salão Cristo
Rei, destinado ,à uma !promoção à criança pela
passagem do seu dia, uma homenagem da Pre-'
feitura Municipal.

- O Secretário Amin (que não é o E;speri
dião e �im, o Eng. Cesar Amin Ghenem Sobrinho),
fal�va s�lbre a Rodovia Gu.aramirim-BR ,.1'01" de
pOIS batizada.' como Rodovia WaidemaIr Grubba,
mas, dada a existência de grande número de boa-
tes, ta.mbém conhecida como à Rodovia öa Fuzar-'
ca. Naquela época ela estava apenas ,na implan
tação e ficara parali?:ada, tendo em vista a ,difi-
',culdade de registro do Contráto no Tribu'nal de

I. Contas, da Einpreite:ira como ao ex-Plameg.
_ A "American University" através do

'prof. James H. Brady, realizou um paciente tra�
balho de levantamento de cifras, para apurar o'

custo total da, 2a. Grande Guerra Mundial. E
cheg�u a resu'ltado� sur.preendentes: O Icusto to-,
,tal 'dá," Guerra Mundial foi· de 1 trilhão .e 384 bi-
lhões de dólares.

_ Dia, 2 de outubro reassumia o Prefeito
Hans Gerhard Mayer, depois de' 60 dias de licen

� ciamento; O nosso diretor substituh:1 o alcaide ja-'
'ra.guaense, realizarido I,igeiras óbras' rio períme
tro urbano e na zona rural, inclusive alargamento
da rua principal de Nereu Ramos.

.

t!STA COLUNA � PATROCINADA PO,R .

In�últ[ial Beuni�al JaralllÍ �.I.
-

'e 'CURPAl - Conc·en.trados
para

'

Alimentos
-----------..

A educação especial na�,
,

da ,l9a. Ucreárea
J'araguá do SUl !,ooiou, com

sucesso, o m Encontro Regio
nal de Educação ESpeCial, even

, to que congregou técncos e pro-
'

fessores das Unidades de Coor

denação RegiQual de Educação
sedíadas em, oanoínhas, Mafra,
Joirnville, Rio de Sul, Blumenaar
e Jaraguá do Sul, promovido
peía Prefeitura Municipal,. 19.a

UC�E _ DIADE/,SURESP e

Centro de Desenvolvimento Hu

mano de J'araguá do SU, com a

partici}lação da FundR.ç,ão Ca

tarinense de Eduçação Especial.
A fgU'l'a do excepcional fOi o

tema central dos estudos e de,

,bates, para que, segundo men

sagem dia Cili!retora da 19.a ....

UCRE, por' Ocasião da abertura

o deficiente, o excepcional não
Sejam apenas alguém entre muí.:

nos &'I1UPOS, dependendo do ní

vel de adaptação do 'aluno.
Jardim _ atende 8 crtanças

de 7 a 10 anos, em regtme de

externato.
Pré-Ofioina _ atende um to

tàl de 13 alunos, em regíme de

semi-internato, em .classe femi

nina e masculina, recebem a,;.

lém do atendimento nas áreas

específdcas um tratamento em
" ..._

trabalhos qUe são desenvolvidos

dentro da Oficina Protegida.
Oficinà Protegida _ atende

11 clientes -em regime de semi

Internato, desenvolvendo um

trabalho de controle de qualida

de, empacotamento de brindes

e limpeza de malhas, cartmbcs
de blocos e montagem de caixas
de camisa.

,Atende ainda 8 alunos que a-

tos, mas entre mu:itos alguém. presentam deficiências menos

A 'OCRE dístríbutu trabalho acentuadas, associadas a pro,
sobre l)j educação especial em iblemas emocíonaís, na ratxa e

sua área que reproduzímos: "O ' tária de 7 a'12 anos. Tais .alu

excepcíonal' é um ser humano nos recebem atendimento psíeo

pedagógico.como nós, que bUs'ca, ria soeíe

dadJe, não piedade, mas com�re
ensão e apoio. Oompreensão
manjfestada ,através <!oe sua acei
tação na comunidade, à qual
deve Integrar-se por nosso in

termédio Apoio expreSSo por
"

.
- .' ", ,/

meio do quanto podemos fazer

e:Ql seu favor, a fim de que se

sinta gente colnaa gente.
Na 19.a UCRE os �xcepcionais

�ão atendidoS em CDH ClasseS
- . -

,

ESpeciais e Salas de Mul'timeio.
l!: a tanto qUe vem se, preocu

pando o Centro de Dese?�oIVi- ,

mento Humano 18 da AP�E de

.Taraguá do Sul, buscando SlU-

"ll�rte 'em 'auás ações, através da'

19.a UCRE, SURESP e eomuni-

_
dade local' 'que, num �rabalho
integrádo vem propiciando re

suitadOs altamente benéficos

em favor do excepcional.
O Cen�r@ de Desenvolvimento

Humano 18, atende atualmente
ruma clientela de 60 alunos diS�

1',
,"" ,

tribuídos nos setores abaixo

II).encionados :

EstiiÍl.ulação Precoce _ atende
14 orilmças na faixa etária de

3 meseS a 3 anos, em àtendd
mento individual e em flequenos

grupos, duas a três vezes Dor

semana de acordo com a neces-
, '

sidade do aluno.

Maternal _ (atende 6 crian

ças na faixa etária de 3 a 6 a

nos em !l'egime -de externate. O

atendimento é diário, em peque

Conta Ilitualmente, com uma

equípe técnica formada

.psícõíogo, médico, assístente

social, orientadora pedagógica e

fisioterapeuta; um corpo admí

nístratívo formade' por díretera, .

auxioJiar de dil1eção e secretá!l'ia

executiva; um corpo docen�
formado por 12 professores e

rum grupo de apoio formado por

unui servente. uma cozinheira e

um motorista.

A Sala de MuUimeios funcio

na Ilinexa ao Centro Interescolar

de.Primeiro Grau "MáriO Kru
tzsch'" e apresenta condições i�

deàis de dar um atendimento
�o deficiente aUklitivo.

'

Atende'

atualmente 13 crianças, em dois

p!eríodos através de 3 professo
res sendo um para Ilitendiimen�

,

to individual' e um em grupo.

Classes ESpeciais _ atUalmen_
te conta com 2 claSSes es:pe

CIalS ;funcionando nas escol�
, -

da rede estadual de ensino. Es-

tão sendo atendidos 27 ('tlunos,
por 2 professores, nos mu:nicí

pios de Jlaraguá do Sul e Gua

ramirim.

Todos esses serviços estão di

reta.mente ligado à 19.a veRE
e sob a responsabildade da FIrm

dação Ca'tairlnense 4e EducaçãO
Especial cOm aitendimento ,di

reto e sistemático da' Supervi
sara Regional de Edicação Es

�cial;".

STERNE UEBERM MEER

Es 'zieh'n auf ihrer Himmelsbahn
In steter Wiederkehr
Von aller Zeiten Anfang an

Die Sterne uebers Meer.

Sie halten dort die ew'ge Wacht,
Dem Schiffer wohl vertraut.
Der sUGhemd jede dunkle Nacht
Zl'Im Sternenhimmel schaut.

Er schaut von seines Schiffes Bord:
'Voll Gottvertrau'n hinauf,
Er weiss, er ist am rechten Ort,
Sieht 'e,r der Sterne Lauf.

So manch verborgnes Felsenriff
Kannst du, o Mensch, nicht s'eh'n,
Gott aber lenkt dein Lebensschiff
Als treuer Kàpitaen.

Er hat' in di'eser' schlimmen Welt,
Wo'dir's an Mut gebricht,

'

Durchs rauhe M�er den weg erhellt
.Mit seiner Stern& Licht.

,
Er lelí:l.kt der goldnen Sterne Lauf,
Hat auf dein Schifflein acht.
Sich froh zu den Gestirnen auf,
Wo Gottes Auge wacht.

Rudolf Hirschfeld, São Paulo

Roubo de Palmitos
"

,

... , ,
. I

A Eletromotores WEG SiA, Eg,gon João <;1a
"Silva el Flávio Rubini, proprietários de terras na

Rua Joinville, Gomurlicam, que não permitem a

e'1trada de. pessoas estrantlas em. suas terras �
nãà se r�sponsabilizar:n" pelo que possa aconteCér':

j

Muita chuva'
'granizo no
Estado até
,deze'mbro

por:

Muitas chuvas, trovoadas, vem;
ventanías e até granizo são �
previsões do lIlStituto NacÜilal
de Meteorología para tedo
Estado nos próxlmos três lhe
ses, segundo Olodomír, Padilh
Alves da Silva, 'diretor geral

J.IlStituto, que lançou o "alerta
de outubro", esta semana, na

Capit�l
Clodomir Padilha veio espeoial_
mente à Santa Oatarína a eon,

víte do' delegado federal de A.

grícultura de Santa CatarlIÍa
para o lançamento oficial �
"alerta de outubro", quando es

elareceu que "as condi�ões ms,

'tereol6gicas da primavera, q�e
começou na semana PlIß$a.Qa,
são muito marcantes nos esta,
dia do Sul do Brasil, prinCipiai.
mente em Santa Catarina, on,

de é grande a ocorrência de
chuvas fortes, trivoadas, venta,
nías e até granizo": EspeCifica_
mente sobre o granizo, que traz
muitas vezes grandes prejuízos
parra a agricultura, ele acha

que' o planeJamento econôriuco
individual deveria estiJna.r e8i
ses prej1Úzos como uma espécie
de risco.

Em função destas previsões, o
<Fretor �al do InStituto Na..

cional de Meteorologia apelia às

autoridad� competentes e à po

pulação urba,na .ara que dêem

especiial atenção à desobstru

ção de canais canaletas, tios,
,

. ,

cÓrregos e sistema àe irrigação,
pois "com as' atuais enxurradas

os problemas nesta. área pl'eci-,/
sam de prioridade de atendi-,

,

mento".

Segund'o informação q.e Clo

dO�i'r Padilha, o' IIlStituto Na

cional de Meteorolog�a possui u

ma agência em Santa Catarina,

instalada no mumcipio de São

JoSé. "A agência de Sãó :'OIlé

distribui: diariamente as previ
sões du tempo para Santa Ca

tarina e Rio Grande dó Slu, a

lém de fornecer ,avisos especiais

que são as previsões de fenôme

nos adlversos como geada, neve'
,'e grandes chuvas ,que podem

c;lUsar inundaç es" .

"
Germano Stein

em Jaraguá,do Sul
A Comércio e Indústria Ger- r

no' Stein S, A. 'com sede em JO

inville, está abrinde mais M,rna

de suas lojas na cdade de Ja-
1 '

raguá do ,Sul. ,.?'<á existe uma da-,

ta definida para a sua inaugu

ração '_ 20 ae outubro _ fato

q�e vem mebilizando uma. série

de funcionários que ultim[IJID 0S

preparativos.
A inauguração de màis, esta

loja M parte dos planos da

empreSa. em expandir sua liede

de estabelecimento.s, procuran
do atingir todo o Estado e nUlD

fututo próximo sai'l' das fron

teiras de saI),ta' Oatarina, pro

curando' Ol:Itros mercados.

O Rio Grãnde do Su� e parti
-cularmente '@, EStado'do Piira;:ná
'pri:ncipRlmcrnte pela proximida-"
de, ,estão incl�ídos nos pltanOS'
de expansão' da rede Germano

Stéin: Atualmente a ,stein po.9-
,

sui estabelecmentos comerciaiS
fUIliciiinando n� cidades de Jo

inville, Florianópolis São Fral1-

ci.c;I)o do Sul, M'!lIfra: mum._'
-e "Oriciúma e, a ser' inaugull_'ltd9J
em Jaraguá do Sul" na Marechal
Deodoro.

. ,

Com este novo eStabeleciJIlell-
to comel'cial Jàraguá do Sul in

1ieg;ß,-se no ;01 das eidades collÕ

o c@méreio m;;:is dp-Benvolvido
no E�,14do. Além das tmdici�-
fiais, localizadas '!'lO muniÇípi�,
já �stão instahaqas' a prosdóiiy

Koedcli

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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participaÇão . e, en:v.0lv.unento
da com1,lIlj.dade, em � ,00

,

falta de apoio da munclcipa
, licil.ade, ao esporte a.mador

1 fos, gastos com pr:eparatlvos
foram mínimos) o munJcfP10 '

confiante vai representado
,

por dez modalidades, na di

fícil busoa de troféus e me.

dalhas, onde ° amor à Cil,·
, I

riúsà encontrá' meios de �u-

perar os abstáculos. IrIo a..

tlet�o:M"', bollo Mm:�
náSica olimpiCâ "M/F,' Mn

,I' d,ebol F, natação 'iM/P e sal-

Hruschka, no RestauL'ante

" Clube �esa, ,há ISO me-

tros do alo�a!Ile:nto,

,

,. Jaraguá do Sul irá leyar
seus próprios colchQe8.

,ci�dej; dg, .r���uá, ,\0 Sul, o,
Acaraí após:ter permanecido

� 'iDdti-0dade pót um bom pe.

n�o, 'está,; ,voltada e. constrw

çãi, de, '!llll moderno ,

'complexo
esportivo ná rua 228 num alti.

plaiio "nel' J8,raguá �tlerQó:;' E
Il"Jtiineirn etapa desse com�le-
10 es� executada.

.

·"Trâ.fu-se: das canchas� de bo-

,ma; O'ficiai&; em :pavilhão caber..
tQ que'serão inauguradas se-

, , -:.
'

�
.

.'

,...

gunda-feira, dia 12, com llaßtea-

menta das bandeiras e 'bênçio
d8s instalações às 10 horas,

r::i!:��::u�=
�;e simpatizantes da. saciada-

�e Ao meio dia chUIT8Séadl:l.
, ,

,
às 14 ho�, -�rteio das ,e-

..

E:Pes que parliCij)a;rão do tör.

(:� ina�8.I 'q�e se ��ndeÍ'á

rté o dia 18 do cd�nte:

rrova·· �....passeio cicl!�tic�
LJrultllJl@ntª111 1. reglao .,

:

.. �Baependi vence· torneio;
de ,bolão· feinini,no

/

, o' Clube Atlético Bae�ndi prómoveu e venceu .o

0meio de Bolão Feminino "Sola 16"', rea:izado dias 26 .

27 de setembro, do qual, participaram, ainda, ,Glóri'à

O;nville), G,ua,iaf\Cãs (TJmbó)!, Alvorada 'tJQin",i!I�),
asto'Verde "fBklmenau}, Tulpy (Joinvme�, Pinguins (Iri
aial) e Vasconcelos Drumond (Itajar), RElalizada a fa

classificat6ria" nas finais, o Baependi d�frotoq. a\

upy, 1 .382(x 1 .293 e,'V. Verde 1.258 )'(, 1..324 G,laria. 'No

nfronto dirêto, final, �m disputa do titulo, o BaepencU
erruboú t .3ß9 palitos, ,'C9ntra �1,..3Q3�.ldo, Glória.

\ Foi campeão o Baependi, viGe o Glória, 30 lugar
Tupy e 40, O Vasto, Verde. As medalhas ficaram to-

com 6 equipe da oasa: OUtQ fl8ra Sara.WieIe, C01'fI
,média ,de 235,20 em 5 jogos, Pr�ta pa�a. Florinda '��
,tnendoerfer, éom 232,40 e Bronze para Rose Verch, com
232,20. Florinda também' ficou com á medalha espe;.
!,cial do melhor ponto em uma única partida (bràço de

ouro'), com 254 p.ino.s.·
.' ,"

...... ',

U(la olímpica,' no dia 21.

J.á as competições das mo-

.�.fo."i;,:�i;:1!.L-::',-,.,","'",�=",l:":,'''��C'''''''"',=','�.JI.:,',.�,'''''''''',=�=<''''i;,:':;=Ir,C�,',:;,'�,:,"�"J�,'�ã,·�,'"�,.!i.:,.t,���-,,rt�,",\/"",,':Kq;'7"'*.,
1m

t

""'''''''''''�J'-.ft·��"!�=t�';"':�"Zt;!">',.-���7":i::.-�.��: ..�.����.,p.�"';�;
,

\ Jãr�guã':-;�'tUdó';:'�p,tciri�tó p'ã:rã�'�.'ó$:�ºgo's--Al)e:rlos��emt-":t;ªg,�§:,:," �
..."' .."u __ Dvaß D,_·flll�t". flHI:·�"

i�ff��· �i��,�.:,:� \ �.:::.�:=;��!'��;�.t�:='.;��=:�,"? ,iii "\!Plf::É�ijdUât;�IJJ.il "

em termos -de conqudsl;a D��ÇJ\O�

, tâäio Vidal Ramos JÚIti'õr e' da serão nos seguintes peno- pesas de viagem hospeda- ,

,de m�" CO�,9Co;rreu ". ,
.

.1aràg'uá do Sul deverá dei;lfi- , :�os::ati�slnó,,�'�'i·�.'1!j, :gi2 geIrl'\��alimen�,j� OS')
" 'Foi>!inj'�ia�g ;,d6min�o, O 'ê��p�?tt��<f li E�tadu,al

pos d�is �tim� ��s,.!� Segunda-feir�'à noite,:lo lar somente'com atletas Jo nástica olímpica - 2� e �3,,' .:"�-À�rl�:": l'�",,�, ';:Júnior da Federação ,Qatannense de FuEtetbod" enAtr;_J/9.
guá do S'Ul ,tem �,de�- Baepezidi, o pre:.\tde,ute da sexo femiIíirlô; em número handeool - 17' a '24- na6áçãô" l' -'O �l'esi<teIité Fftl.élis"Hrus..", agremiações de -r�g.iõês' diferente1s do

,
,s a,.� ;,� "\J_!l�-

: .ao para PartiCiPação .noe Comissão Munl.:'p;tl de Es- de trinta cuja organização n. � 20 a" 22, �itos '6tD.aIrteh- - chlta/; da 'CME afirmou' K': ve "D", da região (norte, é inté�radà p�l� Jom�I'Ue; Ma-

XJqI JO'g�, 4�ße;.$,I!.D-
: ��, reuni� téClnLC JS d1s', cou conífada ao' desportista' 'tais - dia is 'e bolão .: ae' ini,Pl':msa, na 'oPort?nidade-,.) tra, Seleto, Juventus e. Baependl, est� ';Jltl.m�, ,apb�. te�-

a catarina, -que imciam Da ��;:;,i&de:,e'liml;l:e:(Jsa'ra.:. e técnic6 da.'modalidade ;de. 'i7'â-�k�e'-outubro:,'
.

qUe seu desejo em _l'íííI.tlter
,� nião do aeu departamento de futebol, se�ana: p�ssa-

sexta-fein, ,16dndo.até.... ,25 .� .ra, ,lW�nar... Q�, Ü,!timos !Ícjél.- bolão, Arno Henschel. Nosso 'llma "p�� da' delegação em' atividades todas' as mo- 9a" for�aliz�u_;,se,� �eSllig�dmednt�, "dPo� nae co�.co;���
,

de outubr�, 'em' Lages,. lhes da partíoípaeão do mu, nnmíctpío .será o vigésimo- jl�r��� d�;;erá deixa; ii. dälídades, porém fatores a, "

..csm ,UlQq)��riEt 9�jrÍ"egu ar� '1:1, 9,S, ,.,�n ,re a� ��,I� :"

.. ni�pip .naquele evento �is- quarto a desfilar. cidade por volta, das 7 horas Iheíos "iI sua vo�tade deter- de, um regUlamento especítlco; determtnaçäs aà 1(1�d�
.- cutíndo-se também

"

outros " de sexta-feira 'em ônibus es- minalram que ape� áquelas' Jjmít�, taxa de arbltraqens (pOr I�ina! mluit? ,��r,' p�r� ,

<,
'assuntos.

"';"";"'e�""s
,

colocadas nos jogo,s dessa natureza, o que fala mente evara as eq',Ul-
Embora não tenha havido No dia 13, terça.fejra, às peeíal, Upla boa parte segui- ....�... co """""'"" ,

é
'

") t t ís
' '" - �á. die,�rr(;'próprio,

.

JASCs 'do ano passado iriam pes
"

partlcípantés a s fiOS pfeJulzos en re ou ras.'
-

a evolução �r� ap()s ,OS ,
• ,) ,

14h, será o Congresso 'Tée-
piu"tici"'ar do maior ',aconte- so tudo,' é oportuno que se afirme, é :r:ef,lexo da ��r�

:OASC 'aqui reaJizadoa, ,no 8. A delegação jaraguauu'e: nico Geral dos XXII .T'ASC,
'po'UCO GASTO'

.", ganização da FCF. '

•

"

,:'" :
no passado em �08 de ç(i)��ta por ß!lve':1t.., pes- no Clube I4de'Julho; Deve-

r cinlen!<> polí-esportívd-barrt- Com a desistência do Baepend.i, que atuaria �m
SCt:&, aproX:lm9,�" mente para rão 'paricipar, possivelmente,

Efetivamente Z-ar.aguá do ga-verde. Joi'F1ville :diallte' no' JEC, 'na preliminar, de J'oi'nvil1e e

e�l'Jjamento disporá de 10 o Dr. �do Schulz <haÍl- Sul é uni 'dos municípios par-
'

BANDEBOJ:,' :

Chapecoense, apenas uma partida foi 'realizada' nesta

salas do Col�gió Flodoardo debol), Arno Henschel· (bo-' ticlPaotlte6 que menos inveStiu
'

Terceiro colocado 'lO,., Jo- chave, entre S�leto, e, Mafra, com o placar final I:l'cu�à,n-
.Cabral localizado na. rua, Ir. Ião) e Jasé Augusto Caglil)- p&ra os Jogos Abertos' com- gos AbertOs de JaragUá do do empàte '� 2 tentos, jogo tUlI'ultuado �r:n que o.Ma-
mã Laurinda.cQPaea:b'an�" \ ni (atletismo), O -Congresso parativ�en'ti"' � Flori�n0Po- SUl, o handeboÍ rean1Wtl (E'- ,fra denunciou à Federação e a Secretaria de' Segt:Jran-

bem no centio de La�es. Näo Técnico de atletismo, de a- liE?, .Bl�ena.c uou Join�e, ta. sé�dois amistosos pre , ça.e In.formações, ,as liostilidáde� so�rida�, e"l ,G\;I:�ra-
ii'é, com cpzinha piÓp:'a

,

e cardo com a CoordenadOria: pÖr' exemplo, este último, piu-a�rios para a competição mirim. '

"
,

.

"

, ',:,

�ará suas refeições, segu..."ldo de DesportoS da Secretaii� c�m gasto� dobrados em um jogandO quarta-f,�ira tm
.' O. JlIventus, que �olgo,u l7a prirnei�� �o�,�d�;,Jjo-

o presidente Fidélis' Carlvs de Cultura, Esporte e TuriS-
,

mês para manutenção de Brusque, retril,-Uilido compro, g� ,:amanl).��em M�fra, �Iante 'do Mafra AtlétICO C�u�e,
'mo, será' nO'dia 15, da nata- suas eq.�ipes,O,q�� 'Jaraguá;', misso e, on�.m"no Ginásio " fa,z�nd9 �,�a �str�i�. Segundo � ,atual, tabel�, ,não. JO-

ção no dia 19' de saltos or- gasta em um lUla. E iSto, � ,
c!e �rtes, AÍ't:Jr Mulltr, garn JEC e Seleto, anão ser que tenha ha'lldo anera-

namentais dia'18 e da ginàs- < verf�...
poiS ,clue a mupici-

'

contra Ituporang l, A moda '_çãÓ 'na: tabela nas últimas horas. -"

'

;,

lpalid8.d.e li'berou apenas" Cr$ If�e ehtren�o!l·' dificUld.ade�l .: .,� J.
,... te'

.'!
- ...,

3OO-mil duraIite o ano piara mal;. espera. cO\l!leguir 'l'epetir ,

. ). -:-'., ,,'

,as atividades da CME, como o 'feit9 de 1980.,
' ;

t I, ....
�

•.
, ,!,; '."J. .'

•
.. ..:.. � I �1 . f·. ..

A
" ..

"

..

"ura 'ela-,caral lnau" "

, "

pa Çlo�',seu :'complexo
,,,I , ,I", " espojliv�,

" ,;,; 'o',
,

. ;Uina cil.as mais tmdiciona.is .&0- '::Afnda" ha ' Sêgimda-feira; , às

'l9"ihoras' oC'iniei'o do 'torneio
, -

'

faSé' classificatórm, tendo conti-

rthldàde'd.iilS 13': 14, 15 -e 16'i'sem
,.

Sob o comando do' técnico

'pre'�<paxtir das 20 hora.s," Nos Amo' Hensch�r' o Selecionado

dii� 17 e 18, sábado e doJllingo, C�tarinerure...pe Boião. 'já, reáli
serão as Pa.rt<fas, finitiS das e-

;

zou dois treiD.a:méhtos 'com vis

qui� clrussiIica.d&s, ' tas a participação no Campeo
'As equií)és l>Oiierão Se inscl'e-, nato Brasileiro de ';BoIão áé 06

ver até momentos antes ,do sor-
a 09" d� novembro, no Itio de

telo, dia' 12;' ptigandoCr$ 4: � Janeiro junto 'a Sóci�e 'Ger-
I

'bolD ,direito ,a 'integr�las' ,até mânia, Hensc�él, pelos seus co-

cinco bochófilos, ,",,' '< iQhecilnentos �� esPorte,' foi
,

Para. a -Chave 'd0& 'Ganhadorl!S ' ,

COl'lvj.� e, a,ceitou ' tr,einar o

o 1.0 prêmio serA de Or$ 4Q,mil, selecionadO' 'estadlUtl :fe�iqino,
paia ó- 2.0.'C1'$' 15 mil 'e, para o

O convite partiu ,dfl, Federla.ção
.

ia Cr$ 10 mil; na Chave dos
Catarinense de Bocha e Bolão,

Perdedores, Lo Cr$ 15 mil e-,cr$
, Para ,integrar a Seleção

. do

10 � "para A ,2.a colooada, <;> Estado HenSchel convocou �
presidente Levinus Krause e tq- . t', tl tas' d' 'Ch_

-r segmn es ,8, e : Tra;u 1;, .."""""
da a diretoria, estão �an�or Sara e 'Edi d,e J�raguá do Sul;
sos de que o torneio inau� Lo.rena. e R��a, de Blulnel'lau;
�sulte em 'sucesso; para que ,e ,Ruth, de Timbó e" de, Joinville;
investimento' ifeito, em Pa.rnt" N.oêmia' Yara e Sônia' do 'Gló-
possä 'Ber .ressarcido:'

, ria e, Rita e ,Silw!L, da:-TuPY,
.. ,·1 l .. l

\

".1·"·

Seleção . femiDina treina
• �.. ....

.. 1 f<'
,

J •
�

j "

'.. � t �
,

pI ô Campeonato.la�i.Qnal
, , ....

'
. -

�

.... !. .....••. � •

'i·

",(Joverrio . çri'a, o ,,�'--_ ......................_-�.................;....;;.........--:.

Instituto de ,,� JUIZO DE DIREITO DA ç.OM�f'C�f,:"
'."

'DE JARAGUA DO SUL.; ''-
, )"1 ti

Apicul��radeSC 't' ;"",i
' '"

';',
, l ,-.,' EDITAL DE ÇI,T�ÇAO,.," '';'

.: -

r· .".,�; :., I·..
'

.,.... �I ��';.!: ..... '; I

I.

"r.' }'
,� "O DO'uTOR"HAMILTON, P,UN,IO AL�ES,

,'1 _\ I' 'I JUIZ DE DIREITO DA COM,ARCl"-OÊ JA-
.RAGUA 00 SUL" É�TAÓb ,DE $�ifA.,

- '.'
l CATARINA, 'NA 'FORMA DA LEI, ETC...," :

FAZ SABER a todos quaRtos o' pJ9sente edital dé�

citaçâô,' com o 'prazo de trinta ,(30), dias' vireril oU'

dele conhecimento tiverem. e interessar�pó.ssa; que
por parte de MARISdL REFLORESTA�ENT6
LTDA.� pessoa jurrdica de direito privado, com-se
de à Rua 'Be'nnardo Dornbusch nO 140, ne,sta:rCö�
marca, �través de seu bastante 'procurador, advõ-'
gado dr.' Gilberto 'Ca�suli, foi req�rfaa a' ação '(ni" ,

USUCAPIÁ,O N°'8.025, parala aquisição,'do'" �'e-:
guinte imóvel: Um terreno 'rural encravado' e an&-'

',' xo a ,maior porção, -,de propriedade da 'autora, 'S.-)
,tuado ,no lugar denominado Ribeirão das Almas;:
,neste Municfpio; com a área \total . de,� 7&; 757,50,
m2,' com ,os seguintes limites e. confrontações.", ao�

norte. por um travessão de '315 metrO$"com terras

de Werner, Schuster;, ao Leste, por uma Jinha reta'

de ,402, metros, com, um paredão de pedra e área�

impre,stável/para agricultura, de quem.:em, djre.Lt9';
ao Sul� Ipor uma 'linha 'de ,103 .mßtro,s,_ eqm tenas

de Alfredo Ponad,t; e finaJ.m�te: aQ;coe�le � n1;una
linha c:;Ie 375" n:tetros, com terras -da� fequerente.
DESPACHO DE FLS. '16 E VERSO: 1-- M'arca-se
o dia 06/1.1 /81, ,às,' 9,30 horas; para te'r iugar äl
audiência prévia d� 'justificação de posse, citari�'
do-sé 'os' confrontantes certos por n:tandado 'e t):s
incertos e bs auSß'ntes por edital, com o prazo de'
30 draS, expedlndo.;.se ofrc_io à "Fazenda 'Federal
Estadual.e Muni'cipal, sob a 'advertência dos ,arts:
·285 'Ei '31'9 do"CPC;'val,ndo a citação para todos

Os atos do pro,cesso, inic.iando-se a partir da' sen,.'
tença que jusfificar a posse o prazo"para, contes·
tar a açª�'. II - .ßê-se ciência ao MR. 111- {t"se ,
(as) Hamilton PI(nio Alves _. Juiz de Direito - JS"
29/05/8-1. E; 'para que chegue ao conhecimento de·
todos os in,teressados ausentes, 'incertos e desco.-, ,

nhecidos, foi expedido o presente edital, que ser�"
,publicado'na'forma da lei e afixadó no local ,de,
costul1),e, as.portas 'çlo Fórum, correndo, o pra�" .d�!
,15 dias pél;ra contestarem� querendo... a ço<�tar çI,a
,

intimação. <;Ia sentença que justificar Iil, posse, �ob,
, pena de s�rem tidos como ,verdadeiros os fato� ale-

.

gados pela autora. Dado e passado n�s!a ciaade
de Jarag�á do Sul, aos dezQito diÍ!s,do'-mês, de
setembro do ano d� mil, novecentos e oitenta" e

l,Im "I=u, Adolpho Mahfud, Escrivão, o s�bscrevi.'
,

, <

HAMILTON PUNJO A.LVES
Juiz de Direito

":, "

. i � .

, Q �nstituto',de ApicuJ,tura do

'Estado \ ,- de' " Santa' 'Cata.rdna' ,I'

c' UA:Se) ,é' o maiS nóvo : órgão
.

" ériado ,pelo Govern.ador JQl1ge
Oj; ,'treinos começaram no. ,sá- ," BoI'll:haiusen �q�e assinou decre� ,

b:.W.<>, nOi,Baependí e, 'quarta- ",'to institumdo".o organismo que
feira 'foi :nas canGhas da �- ;:vai congre�� 1la "Cidàde das

ciação Atlética Tup.y, em., J''Oin- • Abe�" o Broje1;o de Apicultu
viIle. lSIo Campeona.to Braaileiro ':ra da. SAA/SC, 'a ret*esentação
'participarão' ,.ißtmta, CatarlIlà, da Confeder�çij.o Brasileira de

Rio Grande do sua" Paraná, Apiciltura ,,<OBA, li representa-'
São Paulo '':! RiO', de Janeiro'. ção dä� fili:àl da IITEA ,(Api
Noseo Estado 'jA foi v� Ne- mondja) para a .América do

{lies :campeáo nacional; pods'é"a- Sul, O pedido:� cliação do Ins

qui que se pratica o Jl!.elhor bó- tituto foi feito pela' Seéretaria
, I,'

'da Agricultuiái, atfavls tto 'Ga-
'Também-o .selecionado.mascu- ,

plaI(":
'no se prepara para o nacional.

O téc�co é o ;''Velho'', de Tim

bó e os convocados os segUintes:

Kitto, de Jal'IagÍlA do Sul, Wal
ter de Joinville wilSon e 'Ro-

,
'

,

berto' .' de' 'li'Unbó, 'AÍnéir1cio,
starck e Lourival de Indàial,

,
,

'Schátzi,' de BltimehalU, X:rugier,
de, B�ue ê TUca. deItajaí.

S.; 7·

,Esporie Amadôi,"
!, \""1. ,"

'WEG
'

E�TÄ ,�",.' CURITIBA " ;

Club'e \81 vence o Floresta
,

/ "�

'DO' bolão ;,
"Co\n uma: diferença' de 84 pa- 209 Schneider 209 e mais Ro

litoS o Clube de Bolão 81, da me� 206 �os, Zé 194, AléciO

Soci�e ESportiva,e Recreati- '193, Gustavo 187 e' Bruno 1.84,

va Vlielrenlle derr(?to'l!l' seg.unda- Em partida; amisto� reaJiza-
'

feira: à noite em :oaraguá do da no dia 21 de setembro, no

Sul, a Sociedade Floresta, de' Floresta, a equipe da casa der

Joinville 'pbr' í�402 a 1,318 na' rotou a de IJaragua Por umá di-
1· J $ t.

� ... t.
• • 't 1..,'.1, J.

bola pequena (16 cm), computa- ferença. 'de 8 pinos:

d� � �inóS' derrUbattos, pelos CANARINHO BOJE'"

seis primeiros ponteadores, O Clube de Bolá� C�o, �'

Pelo Clube dê Bolão 81: Vrro
'

também do Vieirense na. coJ:í-

241 pjp.o6" Krii.tise 24D Rolan(io � tinufdade 4>"�u �terêâmbio
",ç , .

�.,
.

�

"'1:
• J.-, -..

.

238 $gon' 233, Eniö 227 StaV1s' bolonfs1;ica' jogari hoje, sê.ba:-

223'·aiém\ie ..�niir 22"P\I�;J dó, bola�e (28 ein)" �ntra
Jaime '220 'Karsten'219' Adêmir a Associãção Atlética Tupy. A

;.. .' '. ·r":.n,'"
'
.. �J'�. ,

210 e Harolcil.o 189; pelo Flores- equiPe' bugnna joiri\til� de-
,

'/ .'

!ta: Souza 239 I,Franco 237 Ro- verá retribuir amistoso prova-
. .

", l�· .1 .1 ',,'

;gério '213' Alvaro - 211 Orlando velmen'te no próximo' dia 24.-
, ,

Em exposição de motivos, a.l!

"'� pelo secretário N.orberto
,

'Irigo ,Zadrozny, o Governador
,

foi: infO'rmado de'qúe "o Plrojeto.

,"d� :Apicult.urá � Oidade \aM A;
belhas" transfol'Ínou-Se num

'

grande com�exo SiPiColi, 'para:
ali

\

iflui,ndo' todas s solicitações
r.��.

.

dos órgãos ,federais e interna-

cWlUIiiS ligados 'ao setor bem
"

OOtrto 'dê óDde s'e concéfiitnim as

�ri,sõeã, éóntiÓle; f 1s;cii}ifÁção
,

"
'I' ,.�. ��.:...... .,'.',. ", '., ';.

!'
._l.

,

fomento superviSão' tecnologia
'.�·i ,r ,I" •

I i', l .' �, . -.1 ! ,_
-

.
'. �, ., .. ,

assoclativismo e eutras medidas,

��, ._:,_

1
tt;

t
t ItQ ot1!'�'" r!-,� �rêIacio�lttcom·tr�d'e�nvöjVi-

'L :1' I. A eq�ui:pe�d·eri .fu.tß.bol de salão da Eletromotor_ês, '·I'in�tb dât·llpicü!tma ca�in:en-
, Promóvidas pelas Lojas_,e.,'Supermercado� Br�i- ,Weg,. palltícilpa 'até segunda-feira, 12, em Curitiba" do

se e'�bia.silé'fra: +
' w' "

haupt, ,a.ici,Clet�s .Monar� e ,AgêAcia do Sesi de :Jar.aT liorneio Sul-Brasileiro .de Integração SeS1ána, no Cen�, Atu- ..-o......e' ·;.S'a"nto Cata"';...., é
'

'I
- 'I' éJ.!l, d'as 11 e 18 de outubro

' 0WUl""". co - .......

.

,.do, SU , serao,....r.�a��,a. alS. 1.
•

"

"",' '.
'

... , , 'r! tro de Ath{i'dades do Sesi do Paraná � Enfrenta as eqUl-, .

.'

,d t d
'

1
,

.

. 'I' t' ár as modalidades para -'
'

',' ,'.

S I, P
o malOr pro u ar e me do

�ova ,e, r:i)asselo ,C!qJS, 'CO ;em � .

I
ii I

' ., "'" pes campeas dos, estados do .AtO' Grande' do, Ul e a- 'J .,', :. ;' " ,i ',' ,', "," _'.'.:,'

I
. d � 'faxas etarIas . ' ." d· 'd d' 't r: m

- Brasll co:pfrlbuindo com 4.500

U tos e_cn�nç�s" e",vinas � I
,_

• ,: rana, apos ter a qUirl o Irei o ao se sag ,ar ca pea ,,'_ ,'. <5. "i,' ""."i' _.' _ ••

N d' 11' domln'go com p""e'mlaçao de duas bl- t', 'É
"

, em'aç- des- toneladas, representando' O' in-
/' Q Ia " "

"

,

I'
.

"pa al'mepse,." � � Rn�elra vez q�e,uma agI: I, ao.". " ,"" >,'" ":"0 :,,�, ,p ;�" _'''i
.,'

I

içletas,' trofé!Js. �!J1�Q"al�.a�, caf}1���Sr;.e, di�tribuiç�o �e ta cidad�f,partlqlpa desse Tomelo." , ,.d�5� ,� ��!6�, ,� Jlr�.duçl!oO ;na-

Igodão docé, bal��, PllpOJca� entre outr;as gulosel":l8s:
", ,

,
,

,
.

> .k ' .
,

, ,,�lOn,��,5� ,�i.7a ,em to�o--.de ,23'

àver� cinco provâs ciclí�icàs, cpm triCiclo, para cnan�
,
fESTA EM' SC��OEDER ",< ,..

'

" (m�f,ton.;��..;A'e��y;Srd� quali-:

ças até 6 anos, biciclete! mirim para até' 8 anos, mo-
_

dade dO mel,catarinense foi a-

�areta ate 13 anos, bicicleta passeio �en:t ma(cha e e�� As' comemdraçõe� do H� anivirsário de em�n-i ,s;���..:�o"ö'pzig.r�&90 Inte�-
Jpeçial, com idade livre.

',. ", ,.
" ,\

-

êí'paç'ão'de ''Schro'eder 'foram m�rcadas corn, ,muito, futr- cional q�" 4Picultiira,.Fe�ado
"

- O passeio cicUstico inicia-se às 9 horas do dlé�" bol, na tarde de sábado,. Na abertura. da. tarde e'spor- � Grécia no .ano p�, oca-

tiS, na rua 'Reinoldo( Rau:. Prêmios como bic;:icleta�" tiva, o Grêmio Tomaselli derrot()u o �Iianç� pe Sc:hr��- sião em qUe foi considerado o

��, i'�,e��s, troféu para.,@m"als' id9S.0_ Ra(ti_cJ�.ªnt�, ,p�r� ,der I, 2 a 1, enquanto- os Veteranos de Schroed�r v�n- m�or mel do mundo, receben

'i!famnhFmais numer,?sa, para a maior eqmpe femml" cerám par l' a o ds Veteranos de Jaraguá do Sul" ao do ß �ellte d� PIrojetp de A-
,

uniformiiada e 'para á 'criiänça mars 'jovem; _çompr�- passo que' a Seleção do municí1pio em.patou com o. Bae- 'cult
-

1m tP,l" Ufa, _,He u � wese, moeda

ada;;.P9r., qogUl:n�_n,t?, ) ;.;} '[.!,: " } ,pendi a 1 goL llu\ de ouro .

.19.82

C"Q,a,JJqre com 8'"
' ;�eÄ 'ª,�':::�:

".
.. � J

'

•

"l'

�H:,de, "Jà�ragu.' dQ. Su'l'
"

.. 'i:' ',:'
.�

� .... : ,,:.:;.f.
.

c. ,. �. ...}� ... .!" •.••. ,

�
-

. ,

Ja 'comeco,u
,

,
...

,_�,. .", ··i' J

Pelo menos para o seu co.nçc;!s�J()nári� Chevrolé.t; ql,l_�',j'� está vendendo
toda a linha de 'Chevettes;Opalas, Caravans, '010 e 'Caminhões, do� modelos

82, Mas não esqueça, se você quiser comprar um carrö OK 'a preço' d:e p�
chincha, o Emmendörfer ainda possui alguns modelos-81.

,
, ,

J' ,'t ,1- t· �
, ,

Elle_dörfer �II.. :. de ;'Veícu�,�
.l -

.

I ..... � • .l! l •

Llda� ,

I

,
'

, \;"., G
'

...,....� ... " \ t .. '� -r ..... � ..... ,,..' "Í
.• ..

��."'> '-', Av;: Mal.,7I)eôdorö' lem frente à, Igreja Matriz)
Fones: ·72';;OÓ60 72'-0655�-· 72-0. 969'

','
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Em, cumprimento à legislação vigente e àsdeterminaçóes estatutár'as, submetemos para apreciação de Vs, Sas., O Balanço Patrimonial ê res-
...

.

'" .

pectlvas demenstrações Fináncei ras, encerradas em 30 de Setembro de 1981·,
. .

,;
,

BALANÇO PATRIMONIAL

EXER<}I€IO/89

,9'12.032,50
695.419,98
213.287,52
24.83iJ,OO

30.660,00
7.835,00

I 2.337.266,36
28.112,45

5.561,44
3.973.818,00
(1. 670:225,53)

,

3.309.298,86

'A T I V O EXERCICIO/81
ATIVO CIRCULANTE 2.557.234,77

Caixa e Bancos 2.237.373,28
"C/Correntes .,_ -.

-:1 238.580.71
Estoques

'

�"TN�'i' 24.192,50
Depósito Inc. Fiscais 36.·761,00

Despesas Antecipadas 20.327,28
ATIVO PERMANENiTE 4:.049.255,17

Part. ollnc. Fiscais. 51.166,92
Part. C:'Rec. Próprios 10 ..122,27

_ Imob. 'Corrigido ,M?netariamente 7.280.214,35
(-) Depr. Acumulado (3.292.248,37)
TOTAL DO ATIVO .. ,., "., 6.606.489,94

DE"'O'NSTRAÇAO DO RESULTADO, DO EXERCfctó'

PASSIVO_
PASSIVO CIRCULANTE
Impostos e Taxas
'Encargos Sociais' e Trabalhistas /

Depósito Inc. Fiscais
0/Correntes
Dividendos
PASSIVO E)5JGfVEL U!PRAZO
Provisão p/lmp, de Renda
PATRIMONIO UQUIDO
Capital Soe. Realizado
Correção do Capital
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Lucros Acumulades
TOTAL DO PASSIVO

EX'ERClClO/81
1.435.951,15

'11.790,00
73.694,45

I 1.179,00
397.08'1,70
893.200,00
,544.268,00
544.268,00

4.626.2'10,79
1. 540.000,00
2.8�.280,85

87.531,68
94.678,98

63.779,28
6.606.489,94

EXERClClOíilO
6�.854,88
63 . 326,.00, ,

11.522,o6
30.660,00

213.146,82
354.200,00 .

196.09�,00
196.093,00

2.440.350,98
1.540.000,00
81!6.642,21

VENDA. OPERACIONAL BRUTA
,(-) Impostos,

'

� (=) VENDA UQUIDA
(�) Custo .dos Produtos Vendidos
( = l LUCRO BRUTO
(+) Receitas O!,eracioJ1ais,
(-) qesp. Operacionais: Vendas

Administrativas
Tributárias

( =) LUCRO OPERACIONAL UQUIDO
(+) Receitas não operacionais
(-) Despesas Não operacionais /

(-) CORREÇÃO DE BALANÇO
( =) LUCRO ANTE DO ,I, RENDA
(-)Provisão p/Imposto de �enaa,
(=) LUCRO UQUIDO FINAL '

5.147.735,00
( 276.773,50)
4:.87<1.961,50
,(3.129.228,58)

,
L. '141.732,9a
876.134.(3

( 252.0?9,90�
( '787.455,92)
( 39.190,'75)

1.539.140,78
16�.429,83

( , 9.064,00)
I( 146.211,94)
1.551.294,67
( Mt.268,(0)\

1.007.026,67

CONTAS \

(+) Saldol 'do 'Exercrcio anterior/ao
(+) Ajustes

,

(=) Saldo Exere, Anteriqr. ajustado
(+) Correção Monetária
(+)' Lucro do Exerc(cio
(-) Dividendos a distribuir:
TOTAL

,/

33.541,57
167,20

3.309 :298,86 ,

DEMONSTR�AO DO ATIVO IMOBILIZADO
Custo Conig. Dert.Acum, Líquido

Terrenos 614.972,71 (
, ) 614.972,46

Construções 3.645.194,60 (437.422,59) 3.207:772,01
Maquinário 2.016.93'3,23 <1.939.423,38) 77.509,85
Instalações 39.842,90 ,( 130.279,11) 9:563,79
Móv. e Otensilios 963.271,16

'

(885.123,29) 78.147,87
TOTAL .... 1. ".', • , , • , • , , , , • '" ,', -, , ",7.280.214,35 (3.292.248,37) 3.987.965,98

DEMONSTRAÇ,AO DAS ORIGENS E APLlCAçOES DE RECUR.SOS
,

APLICAÇõES

1.585.202,27
1. 7U.988,81

CONTAS' ORIGENS

Ativo Circulante
Ativo Permanente
Passivo Circulante 763.096,27
Passivo Exig(vel LilPrazo ,348.175,00
Patrimônio Uquido 2.185.919,81
TOTAL ..•. '. _I_ .1'•• ir.l.:.l•.L.�.I'-I..�.l.I.I.� 3.29'1.191,08

DEMONSTRAÇAO DAS MUTAÇOE& DO PATRIMONIO UQUIDO

TOTAL CAPITAL RES, CAPITAL RES. LUCROS
2.440.350,98 2.406.642,21 33.5�1,57

64.940,00 74.127,00 (9.187,00)
2.505.29p,98 2.406.642,21 74.127;00 24.354 57

,

2.007 .153,14
'

1. 973 . 638,64 13.404,68 19.972,74
1.007.026',67 50.351,67
( 893.200,00),
4.626.270,79 •. 380.280,85 87.531,68 94.678,98

'\

/

bro de 1981

DIRETOR
DORVAL MARCArrO - CPF N0 009.679.479-87 \

3.297.191,OS

LUCROS ACUM. Cr$ P/ÁÇAO
167,20 1,58

167,20
137,08

63.475,�OO

1,62

63,779,28 3,00

,
'

JUIZO DE DIREITO DA �OMARC� DE
,

JARAGUA. DO SUL

EDITAL DE CITAÇlO I

O DOUTOR . HAMILTON. PUNi0 ALVES, .JUIZ DE
DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA. DO SUL,
ESTADO DE SANTA 'CATARINA, NA FORMA DA
LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presente ,edital de citação,
com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele conheci-

. rnenío tiverem e intere�sar possa, que por parte de ALE
XANDRE SADOSKI E SI ESPOSA, brasileiros, casados, la

vradores, residentes e domiciliados à Estrada. Isabel, em

Oorupá, desta Comarca, através ße seu bastante procura
dor, advogado dr. Reináldo Murara, fbi requerida a acäo
de USUCA'PIÃO N° 8.148, para aquisição do seguinte imó
vel: Um terreno rural, sem benfeitorias, com a área de

35.250,00 m2., cortado ipela Estrada Rio' Pau'lo Grande, si-,
tuado no Municlpio de Corupá, '�istante 14 Kms. da cida
de de Corupá, fazendo frente oom 25 metros na margem
,direita do Rio ,Paulo Grande; ;trav�são dos fundos com
25 metros com terras de Alfredo Melchert, estremande pe
lo lado direito com 1.411 metros com terras do requerente
Alexandre Sadoski e Alfredo Mei'Chert e pelo lado esquer
do com 1.049 metros c:om te�ras de Bruno -Benke e Udo
Scheibei. DESPACHO DE FLS: 9 E VERSO: I - Citem-se'
os confrontantes certos por mandado e os incertos e au-

I sentes por edital, marcando-se o dia 09/12/81 às 14,30
,__ .'

horas, para ter lugar a audiência de instrução e julgamen-
to, valendo a citação para todos os atos do processo. O
prazo para contestar correrá' da intimação da decisão que
julgar justificada a posse, advertindo-se dás sanções dos
arts. 285 'e 319 do CPC. II - Oficie-se às Fazendas da

União, do Estado e dó Municlpio. III - It-se. Ciente 'o Mp.
(as) Hamilton PUnio Alves - Juiz de Direito. JS. 31/07181.

, E, para que chegue ao conhecimento cI'e todos os inte
ressados ausentes, incertos e desconheqidos, fo,i expedido
o presente edital, que será publicad� ria fo,ma da lei e

afixado no local de costume" às portas' do Forum, corren
,áo o prazo de .15 dias para c;:ontestarem, que�endo, a conr
tar da lintimação da sellt$nça que justificar a posse, sob
pena

.

de serem tidos oomo verdadeiros os fatos alegados
" ,pel�s autores. Dado e passado nest, cidade de Jaraguá,
do Sulj aos dezoito dias do mês de SEite'mbro do ano d�,

,

mil'novec�ntos e oitenta e um. Eu Ad'OlJ)ho Mahfud; EscriVIlo
.

o subscrevi.
.

,
.

_I .�

'I

HA\t1LTON PUNfO ALVES

_Juiz de ,Direito

Jaraguá do Sul, 08 de outu
RENATO WEBER - 'CPF NO 121.080.579-00 - TiÉC
EM CONTÀBILIDADE - CRe-SC NO 3.861

J�IZO DE DIREITO � COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITA,ÇAO
o DOUTOR HAMILTON PUNi0 ALVES, JUIZ DE

I
DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA. NA FORMA DA
LEI, ETC....

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação_.' \ '.'
com o praeo de trinta (30) dias virem ou dele oo'nhecime,rito
tiverem e interessar possa, que por parte de OSVALDO
LAN�EWICZ E SI_ ESPOSA, brasileiros, casados, lavrado
res, residentes é domiciliados à Estrada Poço D'Anta, em
Conipá, desta Comarca, através. de seu procurador, advo
gado dr. Reinoldo Murara, foi requertda a ação de USU
CAPIÃO N° 8.147, para aquisição do seguinte imóvel: Um
terreno rural edificado com uma casa residencial e, um
rancho, com a área de 83.000,00 m2; cortado pela: Estrada.
Poço D'Anta munterpro de Corupá, distante 05 km. da
cidade de corupä: fazendo f,rente COIm 105 metros na mar-

'. 'gem esquerda do Ribéirão Poço O'Anta: travessão' dos, . f ",-

fundos com 1�2, 30 met,rQs 'CQm terras de Mario Nones,
,extremando do lado direito com 724,20 metros em terras
de José Cieply e pelo lado' esquerdo com 709 metros em

terra� de Darci PedreJli, Mario Nones e Bernardino Soka-
.
teJli. DESPACHO DE FLS. 9 e verso: I - Citem-se os con

frontantes certos por mandado, e os incertos por edital,
com o prazG de 30 dias, marcando-se odiar 09/12/81, às
9;30 hora�; para ter lug,a( a audiênCia de justificação de
posse, valendo ar citaçlo para todos os atos do processo,
sob as penas do art. 285 e 319 do CPC, O prazo para
co"!testar a ação fluirá da data da intim'ação d'à sentença
que .justificar a posse. II - OfiCie-se às Fazendas da UniãQ,
do Estado e do Municlpio para manifestar interesse na
conta, digo,. causa. III - lt-se. Ciente o MP., (as)' 'Hamiltonl

'

Plínio Alvés -, Juiz, de Direito. A 31/07/81. E; para que
chegue ao conheCim�nto de todos os interessados ausen�

tes,. incertos e �)1hecidos, foi elOpledid'o _o presen1e edi
tal, 'que será public�o na forma da lei e afixada no local
dE!' costume, às portas do Forum, conencJ'o o' prazo de 15
dias para contestarem, querendo, a contar da intim'ação
da sentença que justificar a posse, sob pena' de' serem
tidos como verdadeiros oS fatos alegados pel'os áutores.
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos de-,
zoito dias do mês de setembro do ano de mit novecentos e

oitenta e um,. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão; o subscrevi.

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇAO
O DOUTOR HAMILTON PLíNIO ALVES, JUIZ DE
DIREITO DA COMA�CA DE JARAGUA. DO SUL�,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA' DA
LEI, ETC.. ,

,

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de
citação, com' o prazo de sessenta (60) dias virem .

'ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
, que por parte de eEGILIA QUOST, através de seu

procurador, advogado dr, Alcides Cardoso, foi'
requerido o ueucaotão nO 7.990, para a aquisição
do s8'guinte imóvel: Um terreno, fazendo frente
com a rua Roberto Sidel, Com. 28 metros, fundos
com Evaldo DuWe, com 50 metros, lado dlreíto com
a Indústria e Comércio de Madeira: Coru'pá, Wal- /

demar Weber, Nilo Marquardt, Leopoldo' Walter e
, Hertel Erdmànn, com 242 metros, lado esquerdo
com Bastião Antenowitcl;l, Leopoldo Melchert, edi
ficado' com uma casa de madeira. PESPACHO
EXARADp À F,LS. 20 'E VERSO: - I - Citem-se
os confrontantes por mandado 13' os lnteressados
incertos Ie ausentes por edital com o prazo de, 60
dias, sob a advertência: do art. 285 e 319 do CPC.

\

II - Marca-se o dia 4/1'1181, às 9�30 hs., para
ter lugar a audiência de justificação �e posse, ex
pedindo-se intimação por carta, com AR, à União,
ao Estado e ap Municrpio. III - Deve ainda consi
tar da citl;lÇão e dos ofIcios que O prazo para con
testar correrá, da inti!Tlação que julgãr a: justificà-
ção" val'endo'a citação Ipara todos os atos do prol"
cesso. IV - lt-se. Dêse ciência ao MP. lo (as)
Hamilton Plinio Alves - Juiz de' Direito - JS.
18/5/81, E, para que cfiegu8 ao conhecimento de
todos os inte'ressados ausentes, incertos e desco
nhecidos, foi expedido o presente edital, que será
publicado na forma da lei e afix-ado as portas do
forum, no local d'e costume. correndo o prazo de
15 dias, para 'contestarem,' querendo, a contar da
data da intimação' da justificação da pósse, sob
pena de serem. tidos como verdadleiros os fatos
articulado,s pela autora. Dado a passado nesta ci
dade de Jaraguá do Sul" aos dezoito dias do mes
Oe setembro do ano, de mil novecentos e, oitenta
e' um. Eu, Adol'pho Mahlud, 'Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito

esquerdo da rua J�aguá do

Sul-Nereu, Ramos (nas pro.

ximidrades do comércio RaU)

do. na Rua :'OSé Bauer (fun.
dos) diStante aproximada,

,

metros; lado esquerdo com.

Siiyano . Jungton, com lê
metros fundos com ArdUtno

r .

Sbardela.tti cOm 6,50 metros,
,

'
,

ladº dJireito com AnIlin By.
lai-d. com 133,90� �

DESPACHO DE ",S, U_ e

VERSO - I ....:: CiteIll-$, 08
confrontantes certos por

mandado'e os incertoS e au

sentes � �taJ, com o pm
zo de 60 d,ia$, advertindO-Oll
do art. 285 e 319 do CPC,
va.liendl> á citação para todDe

os atos do processo. Ii - 0-

ficie-se à: Fazenda Federal,
Estadual e Municipal para

, '

manãtestar interesse na. ca�

sa. III - Mai'oa-se o dia'
25/11/81, às 9,30horas para
a. al1ldiêneia. de justificação
de posse coriê!ido da intl-'
mação &' sentença que justi
ficou a posse o prazo para

concester a. ação. IV,- It-se"
Oíente o MP. (as) Hamilton

Plinio Alves - Juiz de Direi

to - ,JS. 18/5/81. - E, pará
que chegue ao conhecimento
de todos os tnteressados au

sentes incertos e' desconhe

gidos foi eXÍ>Fdido o presen
te edlitaJ "que será publicado
na f�a da lei e afixado
no lugar de costume, as por-,
tas' do forum correndo o

,

prazo de 15 dias para con-

testarem 'querendo a contar

da data. da intimação da jus,

'tificação de posse, sob pe

na de serem tidos como vere

dadeiros OS fatos articulados

pelos autores. Dado e -passa
do nesta cídade de J-araguá
do Sul aos desoíto días do

mês d� setembro do ano de

mil novecentos e oitenta e /

um. Eu Adolpho Mahfudl,,

Escrivão o subscrevi.
'.

HAMILTON PLINIO ALVES

Juiz de Direito

Postos
I'

abrem hoje
e

'

fecham 2a.
I,

I . .,. .
� •

Show M..lcaf Anchieta - CMtO .. Danp em J.ragUá crO SUl ..... dias '1'4 e 15 no QtntSIo de Er,\ ' '
. .

.

-

.

·portes Artur Müller, Entrada:' gratuita. Pro�: SCAR t't Colégio São Luis. 'Patrodnio: ,prefeitura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




