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Encaminhado o processo
lo curso de] ,economia

A proibição de se criarem novos cursos superio

res pelas universidades e instituições isoladas de ensi

no, tanto na rede oficial quanto na particular" até o fi

rial' de 1882, foi estabelecida pelo' Decreto 86.000" de

maio deste ano, que .suspendeu a apreciação ou rece

bimento, pelo' Oonsetho 'Federal d'e Educação '(CFE), de

quaisquer pedidos de autorização de cursos de gradua
ção e de funcionamento de universidades ou de estabe
recimentos isolados de ensino superlor ,

Em decorrência da, determinação presidencial,
cerca de SOO pedidos de novôs cursos, formulados ao

colegiado de
-

janeiro a maio deste ano, .perrnanecerão
no CFE até 31 de'_dezembro de 1982, prazo fixado pelo
diploma em questao.

'

Uma das grandes prejudicadas por este decreto

foi a Fundação Educacional Regional Jaraguaense
FERJ, que havia preparado todo o, processo para im

pla'ntar um' novo curso, afora o de 'Estudos Sociais, que
seria o de Admlnlstração de Empresas, preferido em

,nquete realizada pela Instttulção de ensino superlor ,

e processo que levou praticamente dois anos até ser

-aprovado pelo Conselho Estadual de Educação, não

tingiu escalões federals em razão da determinação do
Presidente da República, que acatou exposição de mo:

ivos do Ministro da Educação Rubem Ludwig, que se

mostrou preocupado não só com a qualldade de ensino

superior, mas também com o mercado de trabalho bra-,

s�eiro, ao ,fazer uma análise histórica sobre a expan
sao do ensino neste nrvel, especialmente na década de

O, quando houve 'um estímulo à criação de escolas pr+
adas.

,(' , ; ,

Passada a frustração inicial, .a FERJ vê-se na

sibilidade de poder acolher uma extensão do curso

Econ6ntia da Fundação Educacional da Região de
nVille-FURJ, que tem 180 'vagas, para um mercado

praticamente saturado, das quais 60 vagas seriam des-
Inadas a ,Jaraguá do Sul, ministr.adas na FEHJ com prô-
essores da FURJ, conforme entendimentos iniciais en-

Ji'e as direções.
'

As duas Instituições prepararam amplo processo,
minucioso e, n,a tarde de quarta-feira, 14, as diretoras da
FERJ, Carla Schreiner e, da FURJ, Lúcia Margarida
Currlin Japp, tiveram audiência com o preSidente da As
Sociação Catarinense das Fundações Educacionais,
uro Ribas Zimmer, quando entregaram a documenta-
o que vai a análise do Conselho Estadual de Educa-'
o antes de seguir ao Conselho Federal. A expectati
é de que o' CFE dê seu parecer favorável, pois não

se trata da criação de um novo curso, mas sim, da ex

fensão, da descentralização,de um curso já existente
de uma ftJndação para outra, a exemplo do que já ocor
:teu com outras fundações.

O interesse pelo curso de Economia em Jaraguá
do' Sul é muito grande a par�ir do anÚncio da possibi
lidade de que tàl pudesse ocorrer e que depende agora
-

somente do Conselho Federal de Educação para se

tornar realidade; que é o que todos esperamos.

Weber é candidato cer

io CIprefeitura deCOlupá'
Á Comissão Executiva do Partido Democrático

Social de' Corup.á, esteve' reunida sexta�feira, 9, junta
.ente 'com os vereadores do partido e prefeito muni
IUpal, sob a presidência de Alvi!ll Seidel, para tratar de
iv&rsos assuntos, dentre os quais, relaciomldos a

"auguração da Rodovia, "Engelbert Oechsle(', se9-
ento da SC-301 que liga Corupá a Jaraguá do Sul,
e será na prÓxima sext;;deira, dia 23, com a presença
,Governador, do Es�ado� e demais autoridades fede
is e estaduais, oportunidade em que, no Seminário Sa
rado Coração de Jesus, o governador Jorge Konder

, ornhausen e os deputados Pedro Colin e Octacílio Pe

&r0 R�mos receberão<> tíhilo de cidadão hoO()rário de
\lorupa.

Na área política, segundo o presidente do par
tido majoritário, as opiniÕes colhidas em diferentes ca

Illadas de :eleitores, dão a referência para Esperidião
in Helou Filho à governança estadual nas próximas

eições, bem como, à Pedro' Colin, para concorrer a

leição ao cargo de deputado federal e à Octacílio
ro' Ramos .a ,deputad(:!., estadual, este, pelo muito

tem felt(),,8a rmlni:cfpjo. ,No entanto, �o nome certo

concorrer a P�efeiturá' Municipal.de Cor4pá é o de

prefeito Oto.;ErnestQ Weber, cuja competência, se

do as ,QPinc,0es e*>lhidas' de eleitores corupaenses,
a mais 3.I;to �do que, as, palavras, devendo inclusive
ar com, V{)tos de iadepto,s ,aos partidos de opOSição.

O vizinho, município pretende, á exempl'o do que

..J;àr.�guá dq' Sl.Il,. reaHzar uma campanha de qual i
çao eleit-oral, 'éom' Q.Jntuito dé aumentar o" eleitora

do, atualmente em4.,988, 'ségundo <;l.mapa do Cartório
Eleitoral da '17a.· Zona. "Essa campanha é pensamento
'realizá-Ia a partir do próximo mês.

",
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,Orçamento inlegrado' de, Jaraguá ,do Sul s�rá,
de 1, bilhão 'e, ,520 milhões

\ �

.'

l!: de 1 bilhão e 520 milhões

de cruzeíros li. previsão -orça
mentáría da Prefeitura Mu

nicipal de Jaraguá do Sul
�-,

,

encaminhada ,à Câmal1a de

Vereadores na tarde do día

15, último prazo estabeíeeído

por lei para entrega do do

cumento, Agora, será exami

nada e votada até o final do

mês, pelo Legislativo Muni

CiPal.
Este valor orçamentário a-

presentado à Câmara de Ve

readores é integrado, .ísto ;é.
,da Pefeitura, da FERJ e do

SAMlAE. Para a Prefeitura

MUnicipal caberá a ímpor-.
täncía de Cr$ 1 bilhão, e 450

'milhões contra e-s 490 mi

lhões deste ano; para a Fun

dação Educ,acional Regional

Jaraguaense - FERJ. Cr$ ..

25 milhões centra Cr$ 9, 500
,

mil de 81 e para o Serviço

A�tõnomo Municipal. de A-

gua e Esgoto (SAMAE), Cr$
45 mãhões, centra Cr$ 15.936

mil do corrente exercício.

A elevação foi de aproxi

madamente duzentos por

cento, situando-Se o orça

mento entre 08 seis maiores

. de Santa Oatarina Este or-
,r'

•.

çar.nento contrasta com os

Cr$ !!O milhões de 1979, os

Cr$ 180 milhões de 1980 e

Cr$ 490 milhões de 1981.

Fundação· do ancianato marcada para
o dia 13." Empresas . ia contribuem··

,
,

Caminha a bom termo a pro

posta da comissão presidida pe

lo empresário l<:wa:'!') Boss, �m

implantar em Jar:'u_;ua do Sul

',rn ancianat'l para amparar, ElS

dezenas de Idn=os _do l\�Unidj)io,
r.ldtps deles sen a de\'lda a.::

sístêneía e atenção que lhes pos

slbilite uma vethtce maís tran

quila. Várias reuniões da Co

missão Pró-Aiiciaml.tq foram

já. r-ealizadas nas dependências

da Oomunídade E,:ä.ngú!ica e
,

no' dia '13 de novembro. aconte
cerá a a.ssembléia gbral de fun

dação para dota!" Jaraguá, do

Sul de um ancianato, quando,
da ordem do dia, const�uão a

escolha do nome' para a a;;so

ciação, discussão.e aprovação
dos estatutos soeia;s, elf'ição do

Conselho Curador, do COl1zelho

Fiscal e informações SObl e 'us
trabalhQs. realizados pela cQmiS,
são!. que 'está trabaLhan:to para

que o empreendimento s,� tor-

ne ulna realidade."
,

E' isto não está muito longe
,

.:>ois a comunidade está assumin

do, tal qual à outras enti�ades
de assistência, o anciana,to,

EMPRESAS,

COLABORAM

Na semana pa.ssada a Comis-
/ '

'

'são Pró-Ancianato ma.nteve

mais' uma de suas reuniões,
quando duas questões básicas

foram tratadas a primein de-
,

"

1118, se o mesmo deve ou não

funcionar no morro do HOSPi

tal .T-araguá' e fixação da data

da assembléia geral de fUnda-
,

ção.

r
díretor-presídente Eggon João

da Silva enquanto o vícepreteí
to SigbIf Schunke

'-

anunciou

que exiStem para � orçamento
do MuniCípio' de 1982 verbas

o presidente Ewaldo Boss específicas pa,ra este fim fato

expôs, em relatório, as ntivida_, que poderá vir a acelerar a que

des da Comissão, ös prós e os o empreendimento seja logo'

construído, ou; pelo menos; ini
ciado.

centras em aproveitar as insta

lações do Hospital Jaraguá,
quanaô, de forma unãn'me 00-

tou.se pela não imp;aIlt'içã,o no

referido local mas sim em ter-
, '

reno plano e em', const.ruçõe8 tor, da Weg; também membro

modernas e novas que corres- da Comissão Pró-Ancianato' ex

pondam as exigên�ias él.o Insti- plicou que a empresa está cqffi.'

tuto Nacional de Previdência' pletando 20 anos de atIvidades

Social e Legião Brll8ileira de e escalou; neste periodo; UlUa

ASss,tência, entidades as qua,s posição empresaria! importante

serão mantidos convênios.

Sobre o plano anteriormente

ebordado pela Comissão ,de apro

veitar um terreno doado no

Gerd Edgar Baum�er; dire-

ein Jaraguá; motivo de lançar
uma obra social como retri hui

ção. Baummer também elaborou

a minuta dos es�tutos que re-

centro da cidade e comprar u- gerão a aSSociação qua mante

ma 'ärea vizinha para completar rá 'o ancianato,

6.500, m2, houve solicitaçã0 de De J;lroveito extraordinário; .o

pesquisar antes de adqmrir ,o encontro ,da semana pasSada;

terreno na rUa DomingOs dai ,ende partiCiparam 17 pessoas

Nova, a possibilidade de vender da comunidade; fbou a impres,
o doado, e comprar ouJ;ro por são da boa vontade de Wolf

um preço mais vantajo;;'). I gang Weege e da Weg; con-

As doações para o anciarl1.tö concluindo-Se que o plano: com

foram iniciadll8} com o repasse

� Cr$ 1 milhão 500 mil pelo Sr.
,wolfgang Weege, como um no�

vo tributo à comunid"ade jara-

uma política cautelosa; é reali

zável. Foi aprovado igualmente
sugestão do empresário DUl'var

Marcatto; de' reeiamina�- a

guaense, isto, em caratel' espon- ,compra de,um terreno; qUe c')r

tãneo. Da mesma> forma a Ele- responda' às exigências de um

tromotores, Weg S.A. destinou moderno anciahato que Jaraguá

Cr$ 3 milhões, atravês do seu do Slll deverá ganhar.

Agora. carteira de
motorista lotal
'nI"ente feita ·em JS

Desde quinta,-feira 15, a

nHcrorregião do Vale do ,Ita
pocu passou a contar, �ent!e
os inúmeros ,benefícios rece

bidos desde a sua criação,
com a ativação do últirru:> se

tor junto a D�egacia Regio
nal de Polícia par� obtenção
da carteira de habilitação
(motorista) - os exames

, teóriço, e prá:tico.
A primeira turma 'para os

exameS participou qüiIita
feira no período m!lltiflal a

.
proximadamente 20,candldi':
tos sendo Milton da Silva o

primeiro a adentrar na ,sala
• �. ..�'

w'

�

para os exames, que' dora-

va1'l.te serão realizados Sem
pre às quinta-feiras com i

nício à� 8h30 e 14 hor.àS, res
"

"'"(

pectivamente. ODETRAN
,

para os exames e expedição
das carteiraa de hal:)i'litaçãC',
d�ignou o delegado regonal
Adhemar Grubba, 'além de

Danilo .:'()� Neves 'e Luill
Carlos PÓVOII8

Assim, com a Delegacia

Regional de Policia funcio ..

naIido todos os se.tores, não

há mais necessic;lade' dos,m-' ,

,

tere�Os aoorrereni a Joi'n�'
'

ville.

Segundo Grubba, à lln- !
prensa, o psicotéCnico será-' I,
realizado sempre '.às qua,rtas- I
e �xtas-.feiras, n!> çentro de

.

Baúde. a, p�rtir das 1;Yh30'
minutos e", 0& ,exaIlles. !ie.
,vista, no consutório do óftal

mologista Dr. J,i'lávio (AntQnio)

Romani.

O Delegado Regional de

Políca, destaco.u o trabalho

que as dUII8 auto-escolas vem

realizando ':'"'" "Jaraguá" t>

"Marquardt", -'- ailtame,nte e

logiável, posuindo todos os

equipamentos necessárioS,

dentre os quais, o simulador

eletrônico e o comando du

plo, o que, aliada a prática a

téorÍa, dão ao candidato à

obtençÍiQ da carteira de habi

litação, 1 índice de aprova

ção entre oitenta e noventa

por cento. As auto-escolas

contribuem para marior l'9.pi,
'dez nos trabalhOs da pr(l
p,ria DJ't,. �eficiancl,o, o

cand'idao ülteres.sadö.
equp'ese,

Bornhausen inaugura e recebe
cidadania sexta-feirà

'

"

A Rodovia "Engelbert Oechsler", trecho de 18,

quilômetros da SC-301 que liga Corupá à Jaraquá do

Sul, será inaugurada na sexta-feira 'vindoura, dia 23, às
10h30min, pelo governádor, do Estado, Jorge Konder

Bornhausen, que virá 'acompanhado de outras autorlda

des das esferas estadual e federal. A maior obra do Go

verno do Estado à Oorupá será 'entregue naquela opor

tunidade, rodovia' que; concretizadas' as relvíndtcações,
passará a integrar o corredor de exportação de uma

vasta região catarlnense ,e paranaense, rumo ao Porto

de São Francisco do' Sul.
'

Bornhausen, juntamente COlT! os deputados oe
tacíllo Pedro Ramos e Pedro Paulo Hings Colin, rece

berão posterlorrnente, em sessão solene da, Câmara de

Vereadores, o trtulo de Cidadão HOAorárl<>' de Corupa,
em ato que terá lugár no Seminário Sagrado Coração
de Jesus, pelo muito que ambos têm feito em prol do
desenvolvimento da gente e da comunidade corupaen
se.

'

Não estava definido até quinta-feira, mas é pos:
slvel que o Governador inaugure também, mesmo sim:.
bolicamente, naquela data, o slstema de água implan
tado pela Casari e anuncie a construção do ginásio de

esportes, outra aspiração da juventude do vizinho mu

nicípio, que se 'recente de um local coberto' para a

prática desportiva. Á visita governamental está sendo

vlsta com grande, entusiasmo, tanto pela classe políti
ca çomo pela população.

c
'

No,a ,acinação' � ·.anlipólio 'dia :24
O Ministéiro da Saúde em colaboração com as'

Secretarias, de Saúde des Estados, promoverá AO pró
ximo dia 24, sábado, a segunda etapa da campanha nar

cional de vacinação centra a poliomieUte., A Central de
Medicamentos' já distribuiu às unidades da Federação
um total de 29.660.000 doses de vacina Sabin, que se:"

rão utilizadas na campanha, sendo qUe destas, foram
destinadas 700.000 ,dosêS para Santa Catarina.

'

Em Jaraguá do Sul e microrregião, tal qual cam
panhas anteriores, a vacinação será das 8 às 17 ho"
ras,' nos mesmos moldes e postos fixos, de barreira
e volantes determinados. Uma reunião na terça-feira�
dia 20, no recinto da Câmara de Vereadores, andar su�

perior da Prefeitura Municipal, definirá os' detalhes fi
nais, para que atinja ou súpere os rndices da campanha
realizada em 15 de agosto, quando foram vacinadas no

município 6.611 crianças de O, a ,5 anos, iml:lnizando
101.4% das crianças nessa faixa etária. •

A microrregiãb (Jaraguá,' Corupâ, Gliaramirimj'
Schroeder e Ma'ssaranduba) vacinou em agosto, 1'1:575
crianças, imunização de 101.5%. Em Corupá fo'tam�,
1.148, em Guarami,rim: 1.600, em Jaraguá 6.611, em

Massaranduba 1.653 e em Schoreder 563 crianças que
receberam a primeita dose deste ano.

InslituídaaCOlDissão
Municipal de

Trânsito
Com a finalidade de promover estudos e coorde

nar as ações inerentes ao tráfego nas vias públicas, foi'
instituída pelo ,prefeito Victor Bauer, a Comissão Mu

nicipal de Trânsito, de Jaraguá do Sul; formada por
m coordenador, um relator e cinco membros.

'

Decreto do Executivo questiona, sobre as atribui�
ções desta Comissão, constitufda pelo Di". Ariel Arno
Pizzolatti, representante da Prefeitura Municipal, Dr.

Alidor Lueders, representante da Associação Comercial
e Industrial" Vereador ,:Enno Janssen, representante da
Câmara de Vereadores;' Rivàdávia Rassele, represen
tante do Clube de Diretores Lojistas, João Bàtista Prim,
representante do Corpo' de 'Bombeiros '-Voluntários, D'r ..

Adhemar Grubba, representante da Delegacia Regional
de Polícia e o 20' Sargento Afonso Paulo Baade, repre
sentante da Policia Militar.

Jaragúá ainda é
na arrecadação

o quinto,/
estadual

, o municrpio de' Jaraguá do Sul vem mantendo �
destacada 'posição de 'quinto maior' arrecadador de im

postos estaduais, onde o ICM aparece: como' o maior

tribufo.' De jáneiro ,a setembro deste ano, o' total reco
I�ido foi de Cr$ f. 177 . 902. 173,45, sen�o qhle em se

tembro totalizou Cr$ 160.482.725,75, contra'Cr$ .....•
123.319.475,24 de' agosto.

� ,

'

Em set�mbro' do ano passado, a arrecadação
atingiu Ct::$ 84. 6�O. 942,04, registrando um� difer$l1ça"
em ,relªção a9, at:recadado ,em igual mês; no presente
exeréíeio, de Cr$75 . 821 .783,71 .

' �'

• Essa arrecaäação, dá" a Jaraguá ,dó Sul a: quinta ,.

)�p!O�t���ãQ, eri!re, o�' ç�n!o �".:IJ;o,v,enta 8., �e�� munl,9,ípioS;::
qat<}rmenses" segUido de Cncluma e ItaJäl'�" 'Ú;\'Jj,

."�'".,!'" >\..< f:z
""
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bitlrsarialtls
.

.

Em Y·�ita a redação, diaS· li
.

trás. o engenheiro agrônomo
pauiO' S. Tagliari, do Departa
mento�e Inforinaçio e Docu

nien� da Empresa. Brasikira

de �uisa Agropecuária S. A.

- EMrASC•

GENTE & IN.FORMAÇúES'
Ser, instala� dias 24 e 25

1
O ''sim'' neste sábado '

no altar da matriz 'São
'Sebastião' de: 16h - Ara
naldo Pinter e Emflia ,Gio
vanella, Rides Tadeu

.

Go
mes e Lúcia 'Constante·
BQrba; às 17h - Migue!.
Pedro Maisen e Clalr Lú
cia Gottchefski, Adélcio
Campestrini e Alice

.

Erd
rnann: às 18h - Nflson
Nasoimento I e Fátima Re

gina Müller; às 18h30 -

Lauro TomczaK e Rosân
gela Maria Meurer. Às 18

Ihoras, Ademir. Denk e

Irene' :Koch, na Barra do.
Rio Cerro.

'�. �.� y.���.

Fazem aDOS hoje - 1'f

Sr. wakieburg �insching (in�
dustrial)
Sra. Adele B. Bermann em �o
rupá
Sr. Alfonao Nagel
Srta..Veneranda Rincaveski

Sra. Emma, esposa do Sr. Rei

.noldo�l
mas comuns ". e que não são

poUéos.
-

Foi' bastante concorrida
a posse da diretoria do
Núcleo de Voluntariado
de Jaraguá do Sul, com

muita elegância de quem
sabe realmente se ves-

tir., �l, ;

O coquetel esteve um

primor, prestigiadrssimo.
,

-***.

o próximo presidente do Ro

tary Club de J�gu, do Sul de

verá Ser o empresário do ramo
Vindouros, a assembléia de fun

dação da, AssociaÇio dos Jornais

imobiliário Márcio Mauro Mar- do Interior de Santa Catarina -

catto. Ele preãidirä o màis an- ADJORI-SC, em Balneário Cam
O �dente da Câmara de. tigo clube de serviço da cídade boriú. A ADJORI visa reunir a

Vereadores de Jaragilá do Sul, durante o ano rotário '82/83, classe em torno de seus profile-
José ·Alberto Klitzke .aco��.

.. ,

nbado, do Lider do Governo. na

Câmara, Enno Janssen, partici

param, de 10 a 15 de outubro,
e1'i;1 v�tória. Espirito sa,nto, do

xvtI:li Jlln�ntro Nacional de

Vereadores, promovido. pela
uíÍião dos :Vereado.� 40 :Q�asil.

,":FÓ� aumentar o cabedal de

tendo na secretaria o ex-presi
dente Lourival Rothemberger;"
A escolha foi unânime, pí:)r a

clamação.Dia 1ß � ou.-m:o...
sra. PaUla Rubini na Barra �
Rlo cerro ..

Sra. EdIia Bruhns Wemuth em
.

.
. .

_ (1) atual diretor do Centro· de

Treinamento do SENAI LuiZ

Durieux Sobrihho, é desportista

nato, tendo presidido até a sua

saída, a Comissão Municipal de
" Esportes de São Bento do�Sul.

JOinville ,

Romi Elisàbet. Schneider

'c9nhElCimentos, acompanhando
. .;. "

intewiamente o temário do con-Dia 19 de outubro

Sr. Pi'ederico S.c.hwedler clave.. _ . ,

Sr. Wendel'In C!nhmi.·dt, em Ja- * *.,. .-- :e questão de aproveitar a ex-

r8guazmho
"

" ,

No dia 23 de setembro
r 'I:: " �T -.

--A to Le I
�periência. 4� Durj.�ßm�bIme,._. __ Don.a.�.f;:LVj!�,J3al}�!J ..pr�- .

19'81
' •

C lo priSr. Leopoldo KaJ.:sten .
O Eng. Carlos ugus a

ficio do desenvolvimento do melra dama 1CI0 Municrpio oe , crr u
. u o -/

Sr. Lourival Stein
',': i -

��ÓurJan, neto do fundador de
nosso esporte. .

. ré:cebeu dias atrás em sua meiro número do Jornal

Sr. � B�ck
.'''' .)Jf' .' .Jara;guá do Sul e sua �sposp., *.** h

_ r4sidência., amigas, parai da São José, edit�do, pela
Sra. I.���a, es�.r de �9l1:�do II :Prof�. Maria ,IsaI;JeI, re�resen-

' .. 1

um éaté.
.

.'
' . .., Empresa' Ed:jtor� J'ornal

Bartel �aradl a famfim do também en,
," . • '� .-

***�
_< ,

de Sãó José, em Campi-
.

., No :próximo día 24 de outubro .

f' d S-' J
Valdir LuIs Holler genheiro Emilio Carlos Jourdan naS, mumc piO e ao 0-

. sábado setâ desenvolvida uma é b ' b'l'd' ,

'.'

"

i� testejas do pl'imeiro ceRte-' !

Nil próximo dia 20, ter- s, so ,a responsa I I a-
nOVa etapa ÔIIt ;Campailha Na- d f" I d ·0 a

Dla 20. de .outu,bro I ,nári� desta terra, hO'spedih�- à f 'ra no ItaJ'ara o J'an- e pro Isslona o J rn -

cional de Vacinação contra a ç)
- I, "., lista' )Alberto' Cargnin e a

Sra
•.
Rosália Airoso '-. se nâ residência do nosso dire- tar estivo mensal dos ro-

Edgar. 'J� Schmitt. �r. Aqui estiveram dez .dias e
Para.li.sia Infantil. Os postos

t�riaros e suas esposas. administração do dr. Jo-
.

- fixos, volaIl:tes e de barreira se-, ,. *** sé Ventura. Entre o gran-
Walmor ,Mlannes cum1>riram toda a .programaçao

Sra. HUda F'odi Lezerilberg (ificiäÍ do .histÓrico acontecimen
rão os mesmos em ,:araguá do

"

de número de colaborado-
"

.' • , .

d erte lã
Sul. Guarde a data e nã0 se es-

O' JtJcro IrquldÓ do Con� res, o. jornal men�ário
Herllert Alqerstaedt, "em, Itapo",,: 'flP, :não deixaMo e v r -

qu...... de levar seu filho p
.

s f nse conta com o
cuzinhQ

.

grimas dE: emOÇão quando se e-
�.".... al'a c,ursp Bonecas Vivas do JO e e , .

,
.

-

'

d' .. vacinar... ,. -

L'I'ons Clube Jaraguá do esfOrço e a dedicação do
Sra. Elisabeth esposa do Sr, -voca.vam os (eitos e seu av,,--

**.* N'I S' ...'.."
, .' Sul-C'ldade Industrial, que Pro.f., I ton evero ua

José Steilein,Neto .

{ fun�or. Quand:o do desfile C t ( f·t d P.f"
teve. a partl'cipaçao- de 38 os a ex-pre el o e po-

Carlos Pisetta em Massarandu- de encerramento, lembramos ao .

I' ) p' f I
- Z h··., "

" ( Toma posse no dia 12 de lJJ(), q'onêorrentes, foi de Cr$ IS, o I ro. vanl eC mi
ba .

r �caso, O �jnto casal solicitou
vembro, a nova diretGri& d8, F.e-· 4' 53· f Bueno (ex-Presidente do

e obteve licença das autorida- 63.505, . _, In orma a co-
N' deração dos Clubes de Dfretotes lun�' O presidente 'Décio RC Locai), LaurO eveS,

D� 21 de outubro des )ocajs, no palanque: J;Iar8 ...., Ja'co' Souza, Osni Macha-LojiStas de Santa catarina, que Mengarda' .

Sra. Ligia. de Freitas Pereira, dftlf�ar pela Marechal Deodoro, tem numa das Vlce-presidênêias
'1 •

*** do, Argélio Lealr NataU-
em Florianópolis. o,'nde, de mios d.adas acenavam ' I . cio Bonetti, Vicente Im�Udo Wagner. A propósito, nos..
Elisabeth 'Bruner em 'Bela Vis, para o povo, qUe. se comprimi.a . palé'la Neto e o Prof N'I-

, -

, - so Estado sediá. em S2, a 000- O coral da Comunidade
.'

.. .

ta do Paraiso-PR
" .

!lO lengp da prjncip.al rua, agra- . colau Costa de Car:valho.
Sr Bi

• �, J
'deceooo todas as homenagens

'vençio Nacional, 'em Balneário Evangélica estará partici-' O
.

d'
.

I f' I' da. edWig Modro '

Camboriú com 'JàrâgUa( d� Sul pando neste d'omingo de e Itorla ma Iza I
a se-

SI'. Ricardo ZOung em Pomerode 'recebidas. Retornaram, depois, marcando' presença. encontro de corais; . em guinte fO'rnla: "Neste Con-

Ermensqn, filho de osmar: (Ce:'
.

�o JÍio, cartegad� de presentes �mbito distrital, realizàdo . te:to, sur�e o "Jo�nal d�
tina) Bartel em Ponta Porã-MT e aos familiares relataram o

*** anualmente. Desta feita Sao José, para Irmanar

Anctré LUiz: filho de MaU�o que' 'foi o acontecimento que será em São Berito do se aos que .aqui lu'@m pc;»r
(Priscila) Mo�a, eJll, �lis lhes� conferiU tanto �aque, G.uaramirim terá. o seu Baile Sul., E ,na �greja Evangé-' bmellh�refstUd.IOas �nara�oec.ast�Luciano Jo.sé Winter �ão" esqtieceram Jâ.TagUá. Re- I l'lca,' a's 19'h30 deste sa',. e.o e u r so

.. r� c
)

-
..

. ,<" ,,_.. "

êentemente enviJtam aO noiso
de Debutantes de 19S,1, n9.. d\a'

�adn, O enlace matrimO- t.armen.Se. At�avés d� 11m
• <'. ,.,.,,_.. ,', II< ',' >'.

,. 14 de novembro, na Sociédade. "" .." I It v sadiO eDia 2Z de outubro ' Dir&r um quadro inédito com ri.ial. dOs. J'ovens Jairo Ma- Jor�a. Ismo a I �
•

• '1 . 1�' �. de AtiradoreS Dianà, com a proi e li brado pretende ser
It�,C�o( filh.0. � 1 HJa� .

lt recomendação de ser entre-
llloção do Jto�;ry Club e da rioe( Pedri e Magali Rich- q� I

.

'
-

-

é
(

Gerhard. .

(Carla H;.aake) Mayer' gue.a<;> Prof. Emílio da Silva o p' f··.t "_",.";,';',. I O ter' d Jornal de. Sao Jos, a
, _": '! ' . .

•
'.h., ,_" .,'... r l

'
"

Ice el um �""'ULLlCIPa. acan- .� '*.** própria voz do povo jose-Sr. �a,ti!!ota. Araldl _

, .' que. ocorreu sábado passado, a- .

t" t
.

estã' f d' fense, em pertl'naz lutac·'... 2 J , .
. ec:unen o em· ase e prc- \

Sr. :RO:drigO Nicoluzzi
:' • ,) ',," �óI5f� reto;rn0. do Sr. E: V. parativ� e 16 _menina.ß..moças i ,

. pela concretização de.
Ela,� Cristi;na Wfl�os�1-,I, ".. ,._ ,çllfoc��! de �a�aus'f �anta- serão oficialmente apresentada.1i '. Os club�,s _?e Serviço da

seus grandes e elevados
, A�lino. p:oll.��. ',. '

.. >,1 ,. ",' rIDje Belém dO;��f�'lf�.·��,a- , à sociedlÍde local em ��i�. i�- c'ld�de estar�<? ,Col�b_?r,an: ideais". Cumprimentos ao
l "

'
• ' .• ' flr°,que certamente enrlquece-

gala, com a mÚ&i�a de '''Erinhô' qo ICOm � q�e.raçao Grl- nOvo órgão de imprensa e
Dia 23 de outubro

.'
�'.' �á � história de .:"araguá do Sul. . J ança. III, dia 8 de nov.em- mu'ltas fe'll'c'ldades aOS' • ',,' .• _,';: . • l' e seu ConjUnto" São patrones-

Sr.!Sebas�i� ,Airoso
"

. 1 *** ,
"

brt9,. durante. a Rua do
Seus editores•.

Sra. RoSa qa Costa Meit<ir, em .
' :, !?� II.;> elegp.n� senhoras Anita

4azl:!r, na Remo/Ido Rau. ***, .

. . '- ..
' - '-; r 'j Mannes � �� �aiochi e a a.

1:'

E&tr� Itapact! \ J�ràguá do Sul foi ontem à presentaÇão 'està:rá confiada a
! *** )' ,'.... ,." h, , "': ';.

Sr
..·�_�lll·O., Sckiba, em C_ur.itiba_ noit«!. , o vigésimo quarto muni- r' " "'h' nf" beleza' dA

..
'_ ,

. _ Antonio Zimmermann Osnildo Ven a co erIl" a ...

SU�ly Horburg. �ípiG a· delffilar, no bonito ce-
B rtel M' C' 'tO .

M
r A, COluna esteve presti- um Go.1 1.6 com teto solar, en•.a ea arm rlSllla e- .

d 't f' bSra. Renilda Keiser Seick
.

,rimpnial de. abertu� dós XXII
. . glan O qutn a- eira, a 0- fim totalmente eqUipado na

S lb t h nogos Abertos de Santa Cata- d.eJl'.os, a sensuaLGarota.. A.tlân"'·--nita • ....sta em homenagem,
'. -

.

r..A ano S ep ani '. ".. t da FM d c m r' d te
It: Menegottl Veicu'tó�.

--

_. .� .... "

";na, no ,Estád'1'0' Vidal Ramos
1 ,os o e ClalS a -

aOs prOfessores da re-
�� levisão. -. -

C.J ***
-...,---'!""------ úúnjor, na cidade de Lages. Ho- ,._,."�, � ..".,glaQ,,· nª�, _Q.m..UI1Jd.;:lue•• E-

. Nas C' I·.m· ·e·DI,o's··
.,

BP domeçam as cOfIlpetições que
***

yangélica, Com culto, co-

?se estenderão até o dia 24 pró- queLlel e apresentação do
- fKidJ. -_. . .

. Show Musicar Anchieta.'
Â� reserY!lS.de �esaS" �:gar·.� " �i .***, ,��

tir de 6 de novembro pod�rão

. A reunião 'da Casa da
Amizade foi na terça-fei
ra, na residência d� 'Sr.a � .

Diva Sabino Tavares da
. Cunha Mello, quando foi

aprovado de forma unani
'me os estatutos da enti
dade. FOram também re

cebidas várias peças pa
ra enxovais dE:} be\>ês que
serão entregues a famr
lias, carentes, bem Como,
tratou-Se �obre o. desfile
das ,debutantes, na. noite
deste sábado, no Baepen
di, cuja arrecadação re

verterá em prol do Natal
da Criança Pobre. A pre
sidente J,anice Breithaupt
espera um grande' presti,- ,

giamento à prOmoção.
***.

.

Dia 01 de �utubro
AlessandTo e Anderson filh0s

. � .

de, Adalbértô (Claudili�a' BOr- ...1111111111.111........
tolini COM'PLEXO TURfSTICO
Luciano, filho de ErIried (Elv!- JARITA
ra) walz Um passeio

. Lucineide. filha de Arnaldo
.

inesquecrvel.
.

(Carmen) Glasenapp' f" 1 Kaffee' Haus, l:.anchone-
Ana, filha de Antonio (Elzira) te, Ponto Turfstico,
Marangoni Play.:Ground 'e

f ,

I
. I fimplo estacionamento.

Dia tz"de outubro ".,,;! '.'"
'

Luciane, filha de' Inácio, (Eva:- ! ,\bdovia SC-301. - Km 5
nir) Formigari ., ;:Jaraguá do Sul-S;C

Recebeu amigas para
l:Jm, lanche, quarta-feira,· a
Sra. Nilda Salai

.

Sthâhe
ling, em Sua residência;

. .

***,
1

� '., i
"

\ I

Neste d'omingo, 18; na
Associãção Atlética Ban
Co do Bras,il, o II Torneio
Jaraguaense de Curiós.
Começa às "7 aa mafi�a.,
!
,

ser fe�tas na Loja.Klein. De

buta:r� asl ��tes garotas:
Angelita Borges,. Angie Mari

Sousa, Beatrice Danielle Beh

ling, Bernadete DalI\ Cláudia

�tiane Ferreira, Fábiap.e E-.
:waJd, Jaqueline Jahn' Jucélia
dos Santos,' Z'USsanã'·GarcH(
Karina Beatrice Kaufmánn'

,

Kátia Kinas . Maria Siomara
,

.

Dequêch, Rosane Beatriz Piirei-
ra Sandra Marii Weber TânIa

, ,

Ms.ra: Lenzi e TeIma Maria de

AIbuquerque.FranciSleine, filha. de Realdino

(Ingrtt) Reinke
' RelógiOS

Cleyson, fillÍo de Laerte' (Dolo- 1 Rfcoh!, violões, �ristais e ar

reS) Stein tigos para ptesentes é c.om o
r

Seiko,
� � �echnos, A nOssa querida Nereu·.

amos em festa neste fi

nal-de-.$�rT:lana.- ,Com � �ea

Iização da fiesta em
.
lou

vor a Nossa ,Senhora do
Ro�ário.

.

No programa
çon,sta"missa às. 19 _

horas
de hoje e, amanhã, 18, -às
8h30. Além disso, comple
to serviço de bar e cozi

nhà, churrasco dos me

lhores e outros diverti
metJtos funCionarão no 10-

.

cal.

Grêmio Recreativo e

Cultural Marcatto realiza
neste sábado, às 22 ho
raS, o '''60 Baile do Cha-.,
péu", em comej1lor8;ção
ao 580 aniversáriO da em

'presa Marcatto. S��á; Pt?:
Juventus, com .a_ músjF'�:l
do Conjunto de Ritmos

Society.

.( ..
, • "1

1Il'este sábado, 1,7, no Botafogo,'
um grande baile com 's h6rás
de duração co� o' conjuhto

, 1 ,

consagrado O' melh0t: çio ano,
"Os Caveiras",

_

,a p,artir, 4�. 21
.
horà.s. Onibus grátis com' 'Safda
da; �anduPa, G'y�amirim
e t:da Rodoviária. Hayerá tam
bém sorteio,. d�. llPl8 bicicleta

l
Dia 04 4e outubro ,

Suzalin, filha cle Osmar (Dori- ;

ta) Koch

JGSiane filha de Pedro (Gene-

rosa) Martins .

Daniel e Gustavo, flhas de Gil

ma.r (�urea) Menegotti Rocb't'

Lalznaster
o seu relojoeiro.

Fone 72-1267
'. .\,'

Frzemos,,tudo paJ"a lhe_,a.er.
VÜ' bem. Ceci.

Dia· 9S de ou'tub'ro
'

Euc ides; filho' de' DOl'Val '{Ubl':'" ç ';

de) Tomaselli
'

f j'" :. fi _...._",---..

""1-/---

Jeferson, fi,Ulo 'dê GeraldO' (Db- :

ralice) ,Sardagna' •

Jeap, filho de. SIlvio' fSel1lmge)
da Silva

.

cidtia ,:füha de Ludgm) (Ana)
Kammer·

Nesta esj(ação,
vista-se bem e" conforta

VoEfI�ente •. Com'pre cal

�fOoS ;e confecções na

Cmderela, onde voc�
encontr'a as me.lhores

opções.,

. ,

Compra, venda e admini�tração de imóveis é com a IMOBILIÁRIA ME

NEGOTII LTDA, comp'et�nci� indiscutfvel no ramo imobiliário.

Disp'omos de a'partameÍ1tos e salas para alugar no É,d'ifrclo 'Menegotti: .

Ilobiliária: MeDelOlli LIda.·
Cinderela

.

Gar�ntia e segural)ç,a p.ara o seu inVl<:lstimento.
Mal. Deodoro da Fonseca, 855 � Edifício Menegotti, 1.0 andar'

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI N.o 828/81 .

. Dispõe. sobre denominaçio de vias
blicas.

VICTOR BAUER, Prefeito MuniCipal 'de Ja
raguá do Sul, Estado 'de Santa Catarina, no uso
e exerolcto de suas atribuições.'

Faz saber a .todos os hábitantes deste Mo
nlcípto que a Oämara de Vereadores aprovou e

ele' sanciona a seguinte Lei:
.

ART. 10 - As ruas abaixo, relacionadas,
localizadas na Barra do Rio Cerro, ficam asslrn
denominadas:
RUA·
39
16
13
17
20
33 _"'�

06
10

NOME
Marcos Valdir Girolla

.

Magdalene SchneFder
Frida Piske i(rueger
Botafogo

, Luiz satter
• Abr,al!lo t:trad,i _� _' __

Feliciano acnoum
Domingos Vieira

'J

'ART. 20 ;_: Está Ler {entra'rá em vigor na
daia de sua publicação, revogadas es disposições

� em contrário.

. PALÂCIO DA PREFEtTURA MUNICIPAL DE
JARÁGUÁ, aos 06 dias do mês de outubro
1981.

VICTOR BAUER
. Pref�ito Municipal

.' A 'presente' Lei foi registrada'> ê' publicáda
.

nesta' Diretoria dê Expediente, Educação "e Assis"
tência SOCial, aos 06 dias d'C,i:riês 'd� outubro de
1�81�'

,
,_ '.

ASTRIT K. SCHMAUCH'
Diretora

Con�ocação
ASSEMBI.JeIA GERAL DE

FUNDAÇ.AO DE ANCIAN�TO
..

J Convidamos as Autoridades Constiturdas, os
Senhores Empresários,. 0$ -órgãÓ$ de

-

Assistência \

Spcial, Cidadãos de nossa. Comunidade, para a·

ASSEMBL�IA GERAL DE FUNOAÇÃO PARA DO
TAR JARAGUÁ DO SUL de um ANCIANATO, 'a
realizar-se no dia
.,

13 'DE NOVEMB.I�O. DE 1981 -
ii' SEXT'A-FEIRA, . I \' .' "

,

cQm iníCio, 'em primeira e única convocação, às
18 horas, no Salão da Comunidade Evangélica Lu
terana de Ja'raguá do Sul, Sito na rua Professora
Estéria Lenzi Friedrich nO 18 com a' seguinte OR-
DEM DO DIA: . .

", I'. :. ,y'
,,',

1
• 'i Escolha do nome para a ASSOCIAÇÃO:

2;� ,Apresentação, dJseussão e ,aprovação dos
ESTATUTOS SOCIAIS. .,

3: - 'Eleição do primeiro Consel'h@,Curador, oom-

, posto d'e 11 (on�e) membros ..
, 4: - Eleição do ,'primei,to ,Conselho; (Siscal, com-

.

pOsto de 3 (três) membrOs efetiYos e 3 (três)
membros suplentes.

5 - Informações -gerais-,sobre -trabalhos realiza-'
dos pela Comiss,ão "Pró-Ancianato".

6 :J_·,Pl:!.trQ§. _ass.unto� g�.. int�resl=l.fà..g,o ,.e.'!!.P.fe.ê.F1<k .. , .

/' mento.
>

Jaraguá do Sul (SC), 13 de outubro de 1981.
Pela COMISSÃO "PRO-ANCIANATO"

EWALDO BOSS
Presidente

"

NOTA: Serão considerados SOCIOS FUNDADO
RES todos aqueles que se fizerem presen
tes a ASSEMBL�IA GERAL ' DE' FUNDA
çÃO, munidos, para entrega a Comissão
"Pró"Ancianato" 'dos seguintes documen
tos necessários para a legalização e re-

gistros: ,(
. Fotocópia autentiéada. da Caue,ira
Id�ntidade. /'
Fotocópia autenticada'

.

do Cartão de
Identificação Contribuinte (CIC).

•• '1...... ·

Decon�ções pera casamentos' - De

corações para Igrejas' _.,;_ Decorações
para clubes - Arranjos. para festas -

�Iantas, omamjantals e. Buquês em Ge-
raI. -:....

.

. .di

FLORICUtTURA IMPERIAL
, I

,
\ ';' t

Rua Relnoldo Ra.., 628'- daraguá do
Sul SC. :

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

IRelolOanaAvenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

PresenteIe com Jóias e as mals finas sugestões.
da RELOJOARrA AVENIDA. Marechal e

'i�\. 'I . � }'

. yargas�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMANA DE 17 Á 23 DE OUTUBRO DE 1981 Página 3 i
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TETO S0LA!t'

Teto Solar p�._o ;BE!u Cllol'.
ro, todas as mare_as",é :;�

Ir.fenegot� Veículos, .

Fusca à
Venda

Vende-.se um .Volkswagen
1300-L . (Fqsca), branco, ane

75. Tratar pelo telefone •. ,.

72-1360.

ORNÇAO AO DIVIN'O
ESpmITO SANTO

Espírito Sarito, Vós que
. .'

esclarecei tudo, que iluminais.

todos os caminhos para que'

eU atinja o meu- ideal. Vós

que me dais o dom divino de

perdoar e esquecer o mal

que me fazem é qUe todos os

inStantes de minha Vida es

tais comigo, eir quero neste

curto dtá1ogo agradecer por

tudo e confirmar mais uma

vez· que eu nunca quero me Iseparar de Vós, por maior

que seja a ilusão material,
não será o mínimo de vonta

de qUe sínto de um dia estar

convosco e todos os meus ír

mãos na glória perpétua -

Obrigado maís uma vez. -
A pessoa deverá fazer esta

-4

oração 3 dias seguidos, sem

dizer o pedido. Dentro de .3
dias será 'alcançada a graça

PO, mais dificil que seja. Pu
blicar assím que recebe! a

graça. Agradeço graça rece
bida. - BoM.S.

-f
NOVENA PODEROSA AO

MENINO JESUS DE PRAGA
Oh! Jesus que dissestes:

peça e. receberás; procure e

acharás.; bata e' a porta, se
abrirá. Por intermédio de
Maria Vossa Sagrada Mãe,
eu, humildemente, vos rogo

que minha prece seja atendi.

da. (menciolla..se o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: tu
do que pedires ao Pai em -meu

nome Ele atenderá. Por in
termédio de:Mlaria Vossa Sa

grada Mãe, eu humildemen

te rogo em Vosso Nome,., que
minha oração seja ouvida

tmenciona-Se o pedido). OM
Z'ß'!us que dissestes: o Céu e

a terra passarão, mas a mi
nha palavra não p�
Por intermédio de Maria
Vossa Sagrada Mãe, eu c�n
fio que mínha oração seja
ouvida (menciona-se <> pedi
do). Rezar três Ave-Marias
e uma Salve Rainha. Em

casos urg,entes, essa ,n:ovena
deverá ser feita em riove ho

ras e mandada publicar, por
se ter alcançado uma graça.

M.E.C.

NOVENA PODEROSA Ad
MENINO JESUS :{)E PRAGA

Oh! Jesus que dissestes:
Peça e receberás; procure e

aCharás; bata e a porta se

abrirá. Por intermédio; de

Maria VQ86a Sagrada Mãe,
eu, humildemente, vos rogo

qUe mínha ]!n"ece seja atendi

da; (menciona-se o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: tu
do que pedires ao Pai em mea

nome Ele atenderá Por. in

termédio de Miaria vos�a S�
grada Mãe eu humildemen

te rogo em' V:osso Nome, que
Illinha oração seja' ouvida,
(Illenciona-Se o pedido). Ohl
:esus que dissestes: o Céu e

a terra passarão, :ma.s a mi
nha palavra não passaI'á.
Por intermédio de Maria
Vossa Sagrada Mãe, eU con

.fio que minha oração seja
ouvida (menciol)a-Se o'pedi
do). Rezar_ três Ave-Màrias

C8a0s urgentes' essa novena'
�verá ser fei� em nove ho

r� e .mandada publicar, Por
Se ter alcançado Uma .graça.

iI.E.

Edital 12.195 de 08-10-1981
Moacir Célio Ranch e Maria Alice Will

Ele, brasllelro, solteiro, balconista, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Rudolfo Hufenuessler, nesta 9'idade, filho de
Elias Ranch e de Rute Müller Rarich , .

Ela, brasileira, solteira, balconista, natural
de Guararnirlm, neste Estado, dOmiCiliada e reSi

dente na Rua Jorge Lacerda, nesta Cidade, filha
de Felippe Will e de Ana Krawulski Will.

Proclamas de' Casamento
. Aurea MlÜlter Grubba, Oficiai do Registro Ci-

vil'do 10'Registro Civil dO 1° DlstrJlto da Comarca;
·

� Jaraguá do Sul, Estado dei Sta. CcbJrina, B�asil.
Faz saber que compareceram em cart'6rio,

exibindo os documentos exigidos pela tei, SI fim

de se habnltarem para casar:

Edital 1.2.194 de 08-10-1981 .

Arno Aldrovandi e Roseli -Maria Chiodini
Ele, brasileiro, soiteiro, comerciante, natu

ral de Jaraguá do Sul, domiCiliado e residente na

Rua Walter Marquardt, nesta cidade, filho de Lau

ro -Aldrovandi e de Huída Murara Aldrovandi.
·

Elà, brasileira, solteira, balconista, natural
de Jaraquá do Sul, domíclllada e residente na.

Rua Walter Marquardt, nésta cidade, filha de Ade
ltno Chiodini e Hilda Junkes Ohtodlní.

Edital 12.196 de 08-10-1981
Alirio Neumann e Teresinha Titz .'

Ele, brasileira', solteiro, operário, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliado e resi
dente em GU'aramirim, neste J;stado, filho de An-
tonio Neumann e de Adettna Neumann .

'

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Jaraquã do Sul, domiciliada e rsstdenre em Três
Rios do Sul, neste distrito, filha de Antonio Titz
e de Cecilia Salamon Tttz ,

Edital 12.197 :ele 09-10-1981 - Cópia recebida do
cartório de 'Benedito Novo-neste Estado.
Nivaldo Marthendal e Lourdes Maria Mengarda

Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, na

tural dé Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
na Rua Franclsco Hruschka, Resta Cidade, filho
de Oswaldo Marthendaf e de Dorvallna de Souza
Marthendal.

· Ela, brasileira, solteira, bancária,' natural
de Doutor Pedrinho, neste Estado, -domlclllada e'

residente ém Benedito Novo, neste Estado, filha
de Luiz Mengarda e de Vergfnia Mengarda.

Edital 12.199 de 13-10-1981
Adoli iKoch e Alice Klabuncle

Ele, brasHeiro, solteiro, mecânico, n.atural
de Jaraguá do Sul, domiCiliado e residente em

Rio da Luz II, neste distrito, filho de Alex Koch
e de Gertrud Triebess Koch.

Ela, brasi.leira, solteira, dPerária, natural de
.

Jaraguá do Sul, domiCiliada e residente em Rio

da Luz II, neste distrito, filha de Emllio Klabunde
e de Irmgard Gutz Klabunde.

Edital 12.200 de 13-10-1981
Ademar Wuerges e' Odéte

.

Ewald
Ele, brasileiro, solteiro, ;representante,_ na

tural de Blumenau, neste Estado, domiCiliado' e

residente em Blumenau, neste Estado, filho de'
Max Wuerges e de Elisa Wuerges ..

. Ela, brasileira, solteira, secretaria, natural
.

de Blumenau, neste Estado, dOmiCiliada e reSiden
te na Rua Leopoldo Mahnke, nesta cidade, filha
de Walmor Ewald e de Alzira Ewald.

E para que chegUe a.o conhecimento de

todos, mandei passar o presente Edital, qUie será

publicado pela imprensa e em cartório, onde, será
àfi�ado durantle 15 dias.

Edital 12.198 de 09-10-1981
Waldemiro Müller e Mariza Marina Lenfers

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, natu
ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Florianópolis, nesta' cidade, filho de Ignácio:
Mü.ller e· de Veronica Pangratz Müller.

Ela, brasileira, solteira, industriaria, natural
de Pomerode, neste Estado, domiCiliada e resi

'dente em Ilha da Figueira, neste distrito, filha de
Bruno Lenfers e de Adele Maria Lenfers.

Ltda.
VENDE-SE lenha a Ser retirada da localidade. de
Conquista, Barra do Sul (Araquari) . Contatos pe
lo 1elefone (0473) 72-0522 - Ramal 275 - Jara

gúá do Sul.

� J

Roubo de Palmitos
A Eletromotores WEG SIA, Eggon João da

Silva e Flávio Rubini, proprietários de terras na

Rua Joinvil_te, comunicam que não permitem a

entrada de pessoas estranhas em suas terras e

não se responsabilizam pelo que possa acontecer.

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

DECRETO' N° 692/81

Nomeia Diretora da FundaÇão Educacio
nal Regional Jaragua,nse.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uSO

e exercício das atribuições que lhe confere o ar

tigo> 70, da Lei Muni,cipal N° 439/73, de 31 de .

agosto de 1973,

DECRETA:
Artigo 10 - F'ica nomeada

.

a Professore
CARLA SCHREINER para exercer o cargo de Di

retora 'da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL
JARAGUAENSE, a partir do dta 10 de outubro de

-11981. Artigo 20 - Este Decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis'posi
ções em contrário. .

Palácio da Prefeitura MuniCipal de Jaraguá
do Sul, 10 de outubro de 1981.

VICTOR BAUER ',..
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publica
do nesta l)'iretoria de Expediente, Educação e As
sistência Social, em 10 de outubro de 1981.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO' SUL

DECRETO N° 6931/81

Nomeia Vice-Diretor da FUNDAÇAO
. �DUC�CIONAL REGIONAL JARAGUA
ÊNSE.

VICTOR BAUER, Prefeito' Municipal de Ja

raçuá do Sul, 'Estado de Santa Catarina, no uso

e exercício das aerlbutçõss que lhe são conferi
das pelo an .. 70, da Lei Municipal N° 439/73, de
31 de aqosto de 1973,

DECRETA:
Artigo 10 - Fica nomeado o Dr. JOS� AL

BERTO BARBOSA, para exercer o carqo de Vice:
Diretor da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL BEGIONAL
JARAGUAENSE, a 'partir do dra 1° de outubro de
1981.

Artigo 20 .- Este Decreto entrará em _vigor
na data de sua publicação, revogadas as dispoSi
ções em contrário .•

/
PaláciO da Prefeitura MuniCipal de Jaraguá

do Sul, em 10 de .outubro de 1981.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publi
cado 'nesta DiretOria de 'Expediente, Educação e

AsSistência SOCial, em 10 de outubro de 1981.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

JUIZO DE· DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL.

EDITAL DE CITAÇAO

O DOUTOR HAMILTON PUNIO 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 presenfe edital de
citação, com o prazo de sessenta (60) dias virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que por parte de CECILIA QUOST, através de seu

procurador� advogado dr. Alcides Cardoso, foi'
requerido o Usucapião nO 7.990, para Ei aquisição
do seguinte imóvel: Um terreno, fazendo frente;
com a rua Roberto' Sidel, com 28 metros" fundos
com Evaldo Duwe, com 50 m9l:ros� lado direito com

a Indústria e Comércio de Madeira CorU'pá, Wal
demar Weber, Nilo' Marquardt, Leopoldo Walter e

Herte;1 Erdmann, com 242 metros� lado esquerdo
com Bastião Antenowitch, Leopo'ldo Melchert, edi
fica,do cóm uma casa de madeira. DESPACHO
EXARADO À FLS. 20 E VERSO: - I - Citem-se
os confrontàntes por mandado e os itlt<e:ressados
incertos e ausentes por edital com o prazo de 60
dias, sob a advertência do art. 285 e 319 do CPC.
II - Marca-se o dia 4/11/81, às 9�30 hs., para
ter lugar ª audiência de justificação de posse, ex
pedindo·se intimação por carta, com AR, à União,
ao Estado e ao Municfpiq. III - Deve ainda cons

tar da citação e dos offqios que. o prazo para- con
testar correrá da inti.rnação que julgar, a justifica-
çã�" valendo a citação Ipara todos os atos do pro�
cesso. IV - lt-se. Dêse ciênC,ia ao MP. (as)
Hamilton Plinio Alves --::",;Juiz de Direi!o - JS.

. 18/5/81 ..E, para que chegue ao conheCImento de
todos os interessados ausentes, incertos e desco

nheoidos, foi expedido o presente edital, que será

publicado na forma da lei e afixado as portas do
forum, no lócal de costume. correndo o prazo de
15 dias, para contestarem, querendo, a contar da
data da intimação da justificação da p6sse, sob
pena de serem tidos como verdad!ei,ros os fatos
articulados pela autora. Dado e passado nesta ci
dade ide Jaraguá do Sul" aos dezoito dias do mes

Oe setembro do an� de mil novecentos e oitenta
e um. Eu, Adolpho Mahfud, -Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direito

JUIZO DE rDIREITO .-DA ,COMARCA ,DE .

JARAGUA 'DO --SUL

EDITAL DE CITAÇAO

O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES, JUIZ DE

. DIREITO, DA ,COMAROA . DE, JARAGUA DO SUL,

.
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA· FORMA DA

LEI, ae... (.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação,
corri o prazo de trinta (30) .dtas virem ou -dele conheci
mento tiverem e interessar possa, que por parte de ALE

XANDRE SADOSKI E SI ESPOSA, brastletros; casados, la

vradores, .residentes e domiciliados à Estrada Isabel, .em

Oorupá, desta Comarca, através de seu bastante procura

dor, advoqado dr. Reinoido Murara, .foi requerida a ação
de USUCAPIÃO N° 8.148, para aquisição do seguinte imó

vel: Um terreno rural, sem benfeitorias, com a área de

35.250',0'0' m2., cortado pela Estrada Rio Paulo Grande, si
tuado no Município de Corupá, distante 14 Kms. da cida

de de Corupá, fazendo frente oom 25 metros na margem
direita do Rio Paulo Grande; travessão dos tundes com

25 me+ros com terras de Alfredo Melchert, estremando pe
lo lado direito, com .1.411 metros com terras do requerente
Alexandre' Sadoski e Alfredo Melchert e pelo lado esquer
do com 1.0'49 metros com terras de BrUno -Benke e Udo

Scheibei. DESPACHO DE FLS: 9 E VERSO: I - Citem-se
os contron+antes certos' por mandado e os incertos e au-

I
.

sentes por edital, marcando-se o' diSi 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

ju(gar justificada a posse, advertindo-se das sanções dos

arts. 285 e 319 do CPC. II - Oficie-se às Fazendas da

Untãq, do Estado e do MunicípiQ. III - lt-se. Ciente o Mp.
(as) Hamilton' Pllnio Alves - -Julz de Direito. JS, 31/0'7/81.

E para que chegue ao conhecimento de todos es tnte

ressados ausentes, incertos e desconhecldos, . foi expedido
o presente edital, que será publicado na forma da lei e

afixado no 'local de costume, às portas do Forum, corren

do o prazo de 15 dias para contestarem, querendo, a con

tar da intimação da sentença que justificar'. a PIsse, sob

pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados
pelos autores. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de

mil novecenfos 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 CITA,ÇAO
O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES, JUIZ DE

DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL,
ESTADO' DE SANTA CATARINA, NA FOI;lMA DA

LEI, ETC•••

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação,
com o prazo de trinta '(30) dias virem ou dele conhecimento
tiverem' e interessar possa, que por �arte de OSVALDO

LANKEWICZ E. SI ESPOSA, brasileiros, casadas, lavrado

res, residentes e domiciliados à Estrada Poço D'Anta, em

Corupá, desta Comarca, através de seu procurador, advO

gado dr. Reinoldo Murara, foi requerida a ação de USU

CAPIÃO N° 8.147, para aquisição do seguinte i;'óvel: Um

terreno rural edificado' com uma casa residencial e um

rancho, cOm a área de 83.00'0',0'0' m2; cortado pela Estrada

Poço O'Anta municrpio de Corupá, distante 0'5 km. da
- cidade de Corupá; fazendo frente com 105 metros na mari
gem esquerda do Ribeirão Poço D'A,nta, travessão dos

fundos. com 122, 30 metros com terras de Mario Nones,
extremando do lado (iiÍ'eito com 724,20' metros em terras

de JO.sé Cieply e pelo lado esquerdo com 709 metros em

terras de DarcI Pedrelli, Mario Nones e Bemardino -Soka

telli. 'DESPACHO DE FLS. 9 e verso: I - Citem-se os con

frontantes certos por mandado e os incertos por edital,
com o prazo de 3D dias, maroando-se o dia 09/12/.81, às

9;30' horas; pata ter lug'ar a audiêrwia de justificação de

posse, valendo a citação para todos os atos do processo,
sob as penas do art. 285 e 319 dQ CPC. O prazo' para
contestar a ação fluirá da data da intimação da sentença

que justificar a posse. II - Oficie-se às Fazendas da União,
do

.

Estado e' do Municrpio para manifestar interesse na

confa digo, causa. III - lt-se. Ciente'O MP. (as) Hamilton'
Plínio 'Alves - Juiz de Direito. A ;31/07/81. 'E; �ara que

chegue ao conhecimento" de todos os interessados ausen

tes, il'lcertos e desconhecidos, foi eXlpedldo o presente edi

tai, que �erá publicado na forma da lei e afixado no' locail
de costume, às portas do Forum, correndo o prazo de 15

dias para contestarem, querendo, a (fontar da intimação.
da sentença que justificar � posse, sob pena de serem

tidos como verdadeiros os fatos. alegados pelos autor.es.

Dado e passado nesta cidade de· Jaraguá do Sul, aos de

zoitp dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e

oitenta e um. Eu, Adolpho rylahfud, EscrivãO; o subscrevi.

HAMIL,TON PUNIO. ALyES
Juiz de Óireito

Funil.aria
.

'araguã Ltda.
..

.

Calhas para todas as finalidades. Faça-nos
uma vl.lta. Estamos em cOndlç6es de atendê-Ios '

eficlenternenle.

Rua Felipe SChmidt, 279 --- Fone 72-0448 -

Ja:"B:gUá ao sul-se.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaraguá do' sul-se'" - '" J'�'

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Barão de Ita-poc-u

.•• HA 30 ANOS

Um curioSO caso de troca de esposas
ocorria em Rock-Island, no Illinois. Os cidadãos'
John Schelds e Rober\ trocaram não só as espo
sas, como os respectivos filhos e ainda suas casas

situadas ladoe lado naquela ilha, Como as casas

tivessem aproximadamente o mesmo valer, e co

rno cada um deles tivesse 3 filhos, acharam que o

negócio era equitativo. O mais notável é que o

negócio foi feito de maneira inteiramente legal,
pois, ambos Se divorciaram e, vinte e cinco mi
nutos depois casaram cada qual com a ex-esposa
do outro.

- O deputado Frahciscd Mascarenhas,
ocupava a tribuna da Assembléia Legisl'ativa, pa
ra 'tecer considerações em torno do palpitante
problema cafeeiro, declarando-se solidário cem o

seu colega paranaansa, propugnando pela revi
são de convênio, como, também, em favor das
pretensões do nosso Estado, 'não favorecido 'pela
exportação do procurado produto. O parlamentar
lembrava ainda: "Não desejamos que o café tenha
o mesmo destino que a erva mate".

- Euclides Silva participava o noivado de
sua filha Arlete com o jovem Mário Müller. João
O. Müller participava o noivado de seu filho Má
rio cla Jovem Arlete Silva. 'Máriol e Arlete con
firmavam � Por sua vez. realizava-se no dija 20 de
outubro, o enlace matrimonial da gentil Senhorita .

Ingeruth Mahnke, filha de Leopoldo Mahr'lke e de
Felicitas Mahnke, com o sr. Hilário Baratte.

- O Governador lrlneu Bornhausen rece:
'bia telegrama do seguinte teõr, "Tenho prazer co
rnunlcar recomendei eo Ministro da Viação assun

to reférente término, construção Estrada de Ferro
Santa Catarina. Cordiais Saudações. ass. Getú-
lio Vargas';.

' .

,?}

.•. HA 25 ANOS•••

- A chegada do General Juarez Távora à
São Paulo, era motivo dos mats vartados pal'pites
sobre polftíca. No Aeroporto de Congonhas im
provisou-se um comlclo COm a presença de mais
de duas mil pessoas, estando presentes o Gover
nador .Jãnlo 'Quadros e altas' autoridades do Es
tado. Saudado pelo Governador, Juarez declarava
que voltaria a atividade política, a fim de auxiliar
a eleição de um governo digno para o país.

'

- O "Diário de Notícias" publicava a lista
completa dos onciars do Exercito, Marinha e Ae
ronáutica que assinaram o manifesto de solida
riedade ao General e que subia a rnals de duas
mil. Entre os .signatários também se encontrava
o General ROdolfo 'Joúrdari, ilustre filho do fUn
dador de .Jaraquá do Sul.'

.- Carlos Lacerda falava na Câmara e pro
vocava grande 'tumulto. Quando o político carloca
falava, atacando o governo e historiando o 11 de
Novembro, 'O' deputado paranaanss pelo PTB,
Humberto Molinário sacou do revólver para atirar
no orador, mas um cidadão que estava ao seu la
dO deu-lhe tremendo bofetão e tirou-lhe a arma.

� HOuve SurUrú e o preSidente suspendeu a sessão.
Recomeçada, o sr... Carlos Lacerda contjnuOll' seu
discurso sob os aplausOS das galerias Ique estavam
repletas die populares, tendo o preSidente amea

çado mandar evacuar os ,populares.
- Jânio QuadrOS, goverl"\ador de São Pau

lo, estribado em par,eceres de juristas, comunica
Va a(!) Governo Federal que em Seu Estado não.
seria a'plicada a reCente portaria do Ministro da
Viação, estabe,lecendo censura ao rádio e tele
visão.

... HÁ 10 ANOS
- Seres estranhás, como pequenos anões

das 'histórias infantis, utilizando um disco do ta
manho de um automóvel "Volkswagen", levaram
em fins de outubro, o pânico' à população rural de
Itaperuna, chegando meSmo' a c?usar trauma em
CDis motoristas, que tiveram de ser atendidos, pa'r
médicos. Os estranhos sêres perseguiram pri
meiro os carros, durante longo trecho e depois,
forçou-os a parar na estrada, levando os do'is ha
mens, para o rápidío !passeio.

- A muniCipalidade hospedava o Prefeito,
Vice, Juiz de' Direito" Presidentes das Associa
ções IndUstrial e ComerciaI, do Rotary e Lions,

, assim cOrno' homens ligados ao Legislativo. Ten
d'o visitado a 13a. Exposição Industrial de Jara
guá, resolveram pOr uma visita às principais in
dustrias dio município que, com aS características
de' pequena e média, poderiam aquilatar a ma
neira de industrializar o Município de Cam'pos
Novos.

- O município de Jaraguá do Sul, ocupa
va no mês de setemb�o o 5° lUgar na relação dos
dez mUl'ilicípiOs que mais' arrecadavam ICM em

Santa Catarina. Na frente estavam apenas Join-
, ville, Blumenau, Lages e Florianópolis.

- Jaraguá preparava-se para os, J 20 JASC,
em Rio do Sul. Milton Stange" Presidiente da Co
missão'Municipal de Esportes, assesso:rado por

. uma equi'pe de esportistas, recrutava um 'Plantel
de jovens, fazendo com que anos após, se pudes:..
se apresentar aquela beleza de Jogos Aber10s de
Santa Catarina aqui Ra Pérola do Vale do !tapo
cu.

I!STA COLUNA I! PATROCINADA POR

IndúJtrial ßeUni�BI Jaraguá !.I.
'e' COHPAl - 'Concentrados

para ßRmentos'
'

'W'
----

SEMANA DE 17 A 23 DE OUTUBRO DE 1981
. .

\
.

Nomeia Vice-Diretor da Faculdade

de ,Estudos Sociais.

I
ESTADO DE SANTA CATARINA

•

_,.. •
PREFEITURA MlUSICIPAL DE

.,;'"
JARAGUÁ DO SUl.

II

I:
DECRETO N.· 694/81

.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de

Jaraguá do SUl, Estado de Santa Catarina, no
uso e exercício das atribuições que lhe

/
são con.,

feridas pelo artigo 7.° da Lei Municipal N.O ....

439/73, de 31 de agosto de 1973,

D E C R E T A:

Artigo l.! - Fica nomeado o DR. .?'OSl!:

ALBERTO BARBOSA. para exercer o cargo de

Vice-Diretor da FACULDADE DE ESTUDOS

SOCIAI,S, na Fundação Educacionwl Regional

JaraguaeM.e, a partir do día 1.0 de outubro de

1981 em complementação do mandato, pelo pe

ríodo de dois anos, do Professor VITOR BAZ

ZANELLA nomeado pelo Decreto N.o 549/79,

de 1.0 de �utubro' de 1979.

Artigo 2.0 - Este Decreto entrará em ví

gor na data de sua publicação. revogadas as

d-i,sposiçóes em Gontrário.
'

Paláüo da prefeitura Municipal de :'ara

guá 'do Sul, em 1.0 de outubro de 1981.

VICTOR BAUER - Prefeito Municipa I

Este Decreto foi registrado e publicado
nesta Diretoria de Expediente, Educação e As

J

sístêneía Social, em V' de outubro de 1981.

ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora

JUfZO DE DIREITO DA COMARCA
, DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE ClTAÇAO

O' DOUTO·R HA'MILTO'N PUNIO
ALVES, JUIZ DE DIREITO DA CO
MARCA DE JARAGUA DO SUL,
ESTADO DE SAN:TA CATARINA,
NA FO,RMA DA LEI, ETC...

FAZ SABER a todos quantos o presen
te edital de citação, com o prazo de
trinta (,30) eras virem ou dele conheci
mento tiverem e lntéressar- possa, que

I
por parte de ALIANÇA MARGARIDA
LENZI SCHIOCHET, brasileira, viúva,
do lar. residente e domiciliada à' Rua
Luiz Sarti nO 1.251, em Nereu Ramos,
nesta cidade e Comarca, através de
seu 'bastante procurador, advogado dr.
Helnoldo Murara, foi requerida a ação
de USUCAPIÃO N° 8.0179, para aqui
sição do seguinte Imóvel: Um terreno
urbano sem benfeitorias, com, a área
total' de 6. 112,30 m2, situada nos fun
dos do lado par da Rua nO 7 - sem

nome, no Bairro de Nereu Ramos, nes

te município, fazendo frente com 69,50
metros em terras da requerente Alian
ça Margarida' Lenzi Schiochet, traves
são des fundos com, 69,50 com terras
de Antonio Zanqhellnl, estremando pelo
lado direito com 88,20 metros em ter
ras de Antônio Zanghelini e pelo lado
esquerdo com 88,20 rnetros em terras
de Renato Demathé, distante 297,75 me

trcs 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
edital, com .o prazo de 15 dias, valend'o
a citação para todos os atos do pro
cesso sob a advertência do art. 285
C3 319 'do CPC. ,,- Oficie-se à Fazendà
Municipal, Estadual, e Federal, para
que manifestem lntsresse na causa , III
- Marca-se o dia 18/11/81, às 14,30
horas, para ter lugar a audiência .pré
via de justificação. IV - lt-se. Çlente
o MP. (as) Hamilton PUnia Alves

-IJuiz de Direito. JS. 07/07/81. E, para
que chegue ao conhecimento de todos

'

os interessados ausentes, incertos e '

desconhecidos, foi expedido o presen-
te edital, que será publloadc na forma
da lei e afixado no local de costume,
às portas do Forum. correndo o prazo
de 15 dlas, para contestarem, querendo,
a contar da intimação da sentença que
justificar a posse, sob pena de serem

tidos como verdadeiros os fatos alega
dos 'pela autora. Dado e passado .nes-
ta cidade de Jaraguá do Sul, aos de
zoito dias do mês de setembro do ano

. de mil novecentcs e oitenta e um. Eu,
Adolphc Mahfud, Escrivão, o subscre
vi.

HAMILTON PLiNIO ALVES

Juiz de Direito

._ E X PE., •.• N T E-

\

,
Fundado em 10 de maio de 1919

CGCMF H.o 84.438.�81100Q1-34 -

Dlmor:

Eugênio Victor SchmGckel

CoIabolado,..:

Flávio José Brugnag_o, Yvonne Alice Schmõckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira J6nlor, Rudolf Hirsch_
feld, José Castilho Pinto, Dr � JOI6 Alberto Barboss.'

.

RedaçÍo, Admlnlatraçlo e Publicidade:

Rua Procópio Gomes de Oliveira N.o 290.
89250 - Jàraguá do $ul - sc.

Compoelçlo, Impreulo � Clrcul8ÇI�:
Sociedade Gráfica AVElnida Ltda. - Jaraguá do Sul - SC.
Assinatura anual: Jaraguá do Sul e regllo ••• Cr$ 8OO,01l
Assinatura Semestral ••.••.••••••• :........ Cr$ 450,00
Outras cidades './.. .. .. .. Cr$ 1.000,00
Exemplar awlso Cr$ 15,00
N6mero atrasado Cr$ 20,00

E8te Jornal nlo Ie r..ponsablßza por artIgos asslnadol e nem

,devolve ortglnell.

Construtora Seria Ltda.
CONSTRuÇAO CML, ENGENHARIA E

COMI!RCIO' DE MATERIAL
DE CONSTRUOAO.

Rua Joio Plcom. 94 - Edlf. Carlos Spézla
'Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

,Viação 'Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua 10-
comoção, colocando à dlsposlçAo modernfssi
mos Onlbus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqQlla, rAplda e segura.

Programe beml Programe -CANARINHO - o

transporte carinhoso.
.

JARAGUA DO SUL' SANTA CATARINA

Jardim São Luiz
em fase final de execução Aguardem palra breve

lotes com Ioda � infra-estrutura completa.
.

Empreendimentos Imobiliários
Marcatlo lida.

.

JUIZO DE DIREITO DA CO,MARCA
DE JARAGUÁ DO §UL
EDITAL DE CITAÇAO

Ö DOUTOR HAMILTON PLINIO, AL
VES, JUIZ DE DIREITO DA CO
MARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
ESTADO, DE SANTA CATARINA,
NA FORMA DA LEI, ETC'...

FAZ SABER a todos quantos o presen.
te edital de citação, com o pra?;O <;1e
trinta (30) dias virem ou dele. conheci
mento tiverem e interessai" possa" que
por parte de MARIA BARTEL FODI,
brasileira, viúva, do lar, residente e do
miciliàda a rua Joinville, nO 1590, neS,.ta
cidade, através de seu bastante pro
curador, dr. Humberto Pradi, foi re'que
rida a ação de USUCAPIÃO N° 8.014
para aquisição do seguinte imóvel: -
Uma área de terras com 1 .881,20 m2,
localizada a rua 154 '__ 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, c'om terras
da Autora, em uma linha de' 40,00 me

tros; LADO DIREITO, com a rua nO 193
(sem nome), em uma linha de 47,03
metros, LADO ESQUERDO, com terras
de Adelina Hornburg de Souza, em um:a
linha de 47,03 metros. DESPACHO DE
FLS. 10 E VERSO: - I - Marca-se o

---------_......_-----........--------_._.�
•.-

dia 5/11/81, às 9,30. horas para a au

diência de justificação previa, citando
se os confrontantes certos por manda
do e os incertos e os ausentes por, di

taI, com o prazo de' 30 dias, expedindo-
'

se carta à Fazenda Federal, Estadual' e IMunicipal, sob a advertência dos ar�s.
285 ç::. 319 do CPC" valendo a cita�a? ,

para todos os atos do processo, .lnl
ciando-se a partir da sentença que JUs
tificar a posse o prazo pará contestar

a ação. II - De-se ciência ao MP. III
- lt-se. (as) Hamilton Plinio Alves -

Juiz de· Direito - JS - 29/7/81. E,
para que chegue ao conhecimen�o de

todos os interessados ausentes, incer-

tos e desconhecidos, foi expedido o

presente edital, que será publicado na

forma da lei e afixado no local de cos

tume à� portas do forum,. co�rendo
.

o

prazo de 1'5 dias para cönte�ta�em,
querendo, correndo o prazo da intima-

ção da sentença que justificar a posse,
.

sob pena de serem tidos como verda
deiros os fatós articulados pela autora.
Dado e passado nesta cidad'e de Jara-

,

guá do Sul, aos dezoito 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

, Pelo menos para" o seu Goncessio nário Chevrol'e,t, que' já está vendendo.
toda a linha de Chevettes; Opala�" çarava.ns, 010 e Caminhões, dos modelos
82. Mas não esqueça, 'se você quiser ,comprar um ca�ro OK a preço de pe
chincha, o Emmendörfer aind,a possui alguns modelos-81.

,1982,
. ,

Ja comecou
III

,Emmendörfer . Com. de Veículos Lida.

" ,Av. Mal. Deodoro (em frente a Igreja ,Matriz)
,

.

Fones: 72 ..0060 - 72-0655 - 72-0 969

�; .

:/0.'.-

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

,

TerrCIplenagem Vargas I'SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA,

Tubos Sta. Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL

Rua Joinville, 1016 - Fone 72-1101

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA O

SEU IMóVEL
Rua Wald'emiro Mazúrechen, �2� Fone 72-1342

Prensas pT rabr, tubos de concreto sem armação desde 0.15 a 0.60111
- Fôrmas, anéis de base, êmbolos e lâminas pI reposição �nl pren
sas de tubos de todas as marcas - Conjuntos vibratórios p/ tabr. de
tubos de concreto desde 0,15 a 1.5·Om simples e VRS-1500. nos tipOS
ponta/bolsa e machoirêmea nos padrões Standart, DNER. DER etC.
- Endereitadoras de terro.- Prensas de blocos - Prensas de lajotas
p/ pavimentação - GuIndastes tipo portico, fixo e móvel '-;:- Talhas
elétrIcas de tambor p/ até 3 tons. - Mesas vibratórias - Formas p/
vigas fi pré·moldados em geral - Alimentadores de correia prpren
sas e vibradores - Carrinhos ,p/ tubos e pré.moldados - Redutores,
de velocidades - Betoneiras reversíveis, basculantes e portatels.

Elétro-Vibradores

lnser. Esl. 250661721 - CGC 83619197/0001·79 - .End. Tologl.: "VIBRADORES"
Rua .José Stulzer. SO (próximo a M. Wllhelml - Fone (11473) 12-1071

Caixa Postai 211 - 89.250 JARAGUÃ DO SVL - SC - BRASIL

Corcel Hobby Verde Primavera .

Corcel II LDO Vermelho Versalhes .

Corcel II L Márron :
_

Passat LS Amarelo .

Corcel II Hobby Bege à álcool'. : .

.corcel II L Branco ',' '. : .

Corcel Cupê Branco ,

Corcel Cupê Amarelo ; '

.

'lW 1300 Verde 1
, ..

VW 1.300 Azul ','
' .

81
80
80
80
80
78 •
75
75
73
72

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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;��I':v'lhTaF(�Al;(�RI";�l'efeito MuniCiPal '€le Ja-
"'3 Jl1IVfe1::G'R' BÄ"�A, prefei�Q:"M!J.njp�p'aJ >f1:�J'Wt.;" (t r�"

i rag:��:�9��S�i,���Â�tl)c?;(i'é,,�!1nta <?�.ta.rina, us?ndo .

tath..láf;Jtl:6'1l5uf?Est�o �e:!SantF1,;C�tªr.iQa;.).I§�l}p�,. I :.::
o nou:oR." iH����.i' .,'

;; da,� a��;JWiç���,'j,qu�:.-"»e.��9�fer��'Q Itef!1 :�X'X n�",�. daS' <àtributç(jés ·qü.9>lhé "confere Q,J,ter;n., �15:JJ{<n,:,qp 0\, ,I Prn:u� ��s� .Fu1Z '
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D.Ilí'.,en'MÁlt.'C�), ., '

�vembrb"'-ae '975�'e- dÓ�fu:ndàmeÂtOJ,iilO:.§ 29�dci., '�..) '. vembro de 1975 e com�fundamento.l:)o f do 'DEJARAGUADOSUL ES�f ,

'

.... ,.arf,'i\;g,n� i.m',d',"",�..ä!"v;.,"�'ii...JAA,<.'�h, iç" ',à.. �. N0"J,'�439ä�,.' de1.'S.1 � tie>.r .;� , artigo 70, da' 'léi Municipal NÓ:.4��Í.73, ,de,'�1 "'�e '.�"' f:"" TADO''ôÉ SÁ�TA .êXT�. .'
� �,� .'" - �.,",' oe a osto de 1973
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;".,. • ETE'!(': n .... :.{. i':'" .',,'! '�l '.

i \:1t.:. Âft'r.�'lêr1=' ')f��iéált1;\:6:mead'O f-O '&!F)WAIIDIß�·. :1. l .�c,; <1l.1Af\1:j:>'{l't�h-J;,iGa'.1nomeaãO :ó'·Ä.évêlO.' piis�àf P,AZ SABER. a todos quan-

WATZKQ, 'ti�râ:' r��i:éseht�f'a Soiritmidade;'\Ca1áli-;) .,
1 EGON- AOGkF0.''LOHMAN, 'p'ar�l\tépfésêhtiifl:f·bi3i:õ!i•. ,

tos o presente edital de ci-'

ca�90�o�s�no C�f.���ri·d.��Fundaç'ão Educ.acionai �, mU!ilidlade.r Ev.angéJipj8aLutel:'ana' taé Jâfá�'i:l!!ráÓ: S'úr'
'

taçãÓ com' o 'ilfá� "de "Gil

Regiôh�J, J�fägUàQng�l1'!._''fIERJ. :t:: " no,�sel�a.::;GI,(r:ad0r!hda ,!F,lmdaçä'(f� IJ!dUéiiêionäf .;:'
'

dias' �i.Í:êin ou deie donheci�

:' ARt� )''iC! '..:.:..:'��:filarjéfàto será de dOis anos, Reg·iOflal ",araguaens,e �. FERJ:,·n.:tmc, ·,.t.b," eo-:!h S. :'�f'
mento tiverem �'-it{tMi:"éSsai' .,'

na'lor.mß do §' 1 o/d,o' átlr�p' 9°, �âa� be:t, ·M<)' 4f1U�73,-' .:' ART .. 20 __ O mandato será' Be dois' anos, ' :1"1$ Pi�{ qb:e poi'�fd�J.Pr.A�;- ,

de' 31" de-'·'deiéRi'brcf·de.iT9i3 .. ) 1'1." -( '<.,;'>1,; "'" .',;,,: 'h. ,
·n.éI; .fQlOl§l A9 �,;,t�.J�Q ar;tigQ 9O,'da lêi 'N� '4J7U·1�iã.i'! �. CIDO CORREA ;)�,�!�"

'". ÄRt::30 --:-:,"��He 'Decreto entrará .emwigor ,:', ,', d�,3l d�, c;t��ernbro ;d� .1,913: '''':''. ". If ..• ·.I. ,,',.Q"'-,j dY ..

brllßileuOO caJlliõi'resttle:ti!
j' "

>' •

"b'l'
.'.

'ä"'" d d' ART. 3�.t:":""'... Eco,te. D,e.cretO'.;entriD'é ·enV·vigo ...J-" ->', "1' H, , ••J ,';: .... 1 "" ,

r.�; d,atä,d'e, sua 'p,u,' .lcagt'?!1 re)(�ga aS,3:as',
.

i:$.
.

.pOsinís, ,""I tes e doIDlcilfàdos fi. Ruá 'Jo..

çoes e,m cO!'!trárlo,. "

(,.. : ,I ,,�: ;' .... 1 'I ...
< na data de súa Ipublicaçãö, revogadgs'asrdi'Sposi- ,

" � B�uer'·':ln:�dci&i& eCó�
" ",") E' �" 7 ções em cont}:ário. f �:'i:'j .� �;, f:�)' �Jas7iili-à:*b;'cie-"seú 'bii$..

.Oi '\ -!�·'''''-.''r'.'' �,"'l' -, . !I l - � �,,:fI � ,
.

-

�

, tante proclitador' advogooo'
, .

� b', ,. "�
.

, . t"..
. ..' " ,

�' 51-1 ·PAI.:ACfO'DÄ':PREFEITU.� Ml,JNJCII?AL d'e Dr. Alcides cardoso. foi re--

J'ära�tiá'dô Sul;'efTn�!de outübrp de.198t•.
·

._, ...�...
querida a Ação �e 'Usuca-

','..UW·jl·)'_;':' ." _.,.�. ,>,\""
•

.�,.
.
.. ,'

, ".

pião n.o 7 .989, PIP"� aquia.i--
r '-r'" �, '

ção do segujnte imóvel: -

Um terreno urbano com - a
" "

área: de 2.949'55 ril2 situado·'
, , "

em Jaraguá. do Sul, no '1âãó
'

esquerdo da'rua Jaraguá cio'
Sul-Nereu. Ramos '(naS pro

ximidades do comércio Rau)

mais precisamente . locaJ.iZa
. d� na Rua :'OSé�Í3âJer' (fun
dos) distante' apro��

• 1 -. � ) j

mente 200 metrôs do n.o 5
desta. t ua; de propriedade
dos autores, fazendo frente

com Amo �UJeger com 35

'metros;· lado e!Klut!hio com

Silvano Junito� oom 1.0,

metros. fUIl&ls com ArdUino
,

SbaVje�tp 'ff�"�'� .���. "

.

lado,�Ci),-cOm,�,.D,.-
'

lard. com 133,90 mera.. -

DESPACHO D�"IfI'S.ll e

VERSO - 1- - Citem..se os
I

, .

c«?�r.0l?:�!l-Ptes.; '� ..P?r
ma.'ndado e os incertos e au..

Sentea Ror edital,.,oom, o pra

I zo de GO dias advertindo-os
., ,-.

dq art. 285 -e 319 do CPC,
valendo a citaçãp .para todos

os atps,do pr�oesSO. IÍ - 0-

ficie-� à Faze�da p�deral,
> Estadual e Municipal, para

manifestar inter� na ,ça.J1.r
sa 'III' - MarCa-se o ,dia

25)Ú'/8l: �'''9,30b,��.�
a aUldiência., de justificl;\ção
de posse, corre�o, da. intl� J

m1Wão �i�p�IJ-�a,.que ju,s�....
ficou a posse o prazo �1I;1'JI.

.

contestar a ação. IV - It..se.
Ciente o MP. ç!l1YlJ",am�tQ;Il I,

Pl.i�o, ,AlV;eI\I T J.\lÍZ g.e :ç>irei-.
to - JS. l8/5/8L - E, p�
q'!l!'1: 9h-e��.p,o C?phm:imen�o
de todos os interessatJos aU7

seJ;l;tes, incertos �,4�onhe,
cid�. f(ti e�i<i<>, Ci) p�n-
te edital, que será publicado
na forma. . da 'e,i ,.e, �i��
D.O'\I� q&Jlqs�;,��"
tas do forum córr:ltJld(h",

,

p� ci� 15,� p,ap : c�n;.

bR�Eld}aó 'POVO - Jaraguá do sul-se
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I DECRETO N° 697'1S1
1

I (�r� 1��P 4:i� 1r��t.l> ... ..,

.'
,·.;}":"" ....;l;':l·.;-.Hf�!.y�"'IIFr"t.,;.,· :'i

!. �A�CIO DA �REFEITURA�MY.J'lllÇlp�4:de
.
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. 'I ,; ,VICTOR BAUER -0.' -;1 'I

Prefeito MuniCipal Id , ,
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"
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"

.

. 'Y " 1'( � J
I' ii I _: \ ._-

, O 'presente Decreto foi registradO e: �ubJi�a- .

de nesta Diretoria de Expediente" EducaçãO' e,As
sfstênE:ia So�ial, em..1° ,�e dutubre de 1981 �
,

.

.

.

. ASTRIT K. SCHMADCH
Diretora .
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.

..::: , "

" i '. , 1

"

.
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$,TADO DE SANTA CAtARINA' .. , \ f �

1RE.E�!.IlJ.R�.Mº�'�ALJ)'E�J.ARA..G.IJÂJ.)Q..s�l .,��,

t

� " r

J ....... ," .. "'1, r,"·rl,. ['

I VICTOR BAUER', Prefeito 'f,ßunlci'pat' de Ja-,
r�guá do Sul, Estado de Santa Catarina, .. usando
�s atribuições que lhe confere o item XXIX do.
�tig.o· 7(1'; Cila 'lei CemptelJlerit�r' N°, 5; de 26 de

rt>vembro de 1975 e, com fundamento no §. 20, do

,ti90 70, da Le.i· 'MuniCipal N°' 43917�, d�-.31 de

apost6 de 1973, ."�". ,>' ' •..•• ,

·1t,"·,.:c" '."",·"","""-tz;;_",.• ,,·, ÕÊCRÉTA:""'"
, ..

,
..... , .•

AaJ;.�� ,ij#aa n�'��'<Rr� �I·L.SQN
'

MMÊR'MÁN�I f)afá-ÍteIPftwrrtàií'Ji� 'Cl)��fêga�ã�
'PrO'fe'Ssere's"'WéJ ;'Gon'SelhÖ'�Ciilra(;JtJF· da Eunda:7\'

E); l2(:1uoa'cioilal"ReQ ional UaraguàeASé",u... .'FiR:",;.. +"1' , i>iAR,'t '2":� e'\' rrlalÍdstÓ''lS'eF'à,; d&'dOis",àn()s>�
fOl'nia,3dó: §;:"1.o'),de ilBtti�9P:,f'lt;la?!L;el.iN'P 4Ti.n:�;;1
31 de dezembro de 1973. �

,�i<.r� , ,,,�,
ART;•..;30 ',� E,ste.IJf,lcreto�.eRtrará em �gor .

.IUj�tl data de sua puoicaçãö, revog.adias as disposf
es em contrário.
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PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de
ggöà-Ho 'SOf"�·1o-·.I.i"ötJ6\�l)< (t.' '981' "
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�ICtoR;BkUER ';:'h c "
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Prefeito Municipal
O pre!le.,� ��r.e��1 registra.�o: ,e ptp>lica

o nesta Diretoria de Expediente, Educação e

ssistência Social, em 1° de outubro de f981 ..
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ASTRIT· K. SCHMAUCH'·
Diretora
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. � , 'VfOTOR ISAUER
\ '. ,

preteito "'Monicipal

, .. 'l-te! ;3.11 •
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(;" � ( >:.� ,'ViêÍ"ÓR 'BÀUER "; ;" ;,,_: .:' �. �, ,-

, '. c ,,,,<;oPre.feito'MuniCipal
": J t ..�' 1

�
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, . >, 11 O tH'esente Decre�()i foi registradq e .pu�IiGa: "L .•. "

d'ó nesta 'DiretO'riá'de EXpediente, Educ�çãO e As.-
"
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-
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. Ö, pr�,�e�t�"i?'écr�!e fa.i r�i�����9� e .:.R���i�- ,,' , �)'
do· nesta Diretona 'de Expediente, EC1uB,açjio. e As- 1-

sistêncfit söcí�l;, 'em'1or'(ie ouiu�r�:dé 1·9à1�.'"
1";" "
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� :��T�IT K. SCHMAUCH
Diretora,
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ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora
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ESTADO· DE' sANTA CATARINA
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PREFEITURA MUNicIPAL' DE JARAGU� De) SUL
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ESTADO, DE SANTA CATARINA
PREFEITURA 'MUNICIPAl:. DE JARAGUÁ DO SUL'
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DECRETO �1» 701,-ãf'. �')
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,
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'M1 •

� ,('I )(lCTQt;\,BAUER" Pr,efeito Munlci:PáI"dte"ua
�,ígUá do 'S'�I,. ,Ç.sJé\do die Sa'nta:'Oàt8l'FrYa, 'usáhdn"! ;

das atrib.uiçôes q'ue .l.t)e confere 'b)ittem '·XXIX':·"do"·
,p..J .•�·rtt'! "" 1 ,',��

" ')' •
r.-

•

��ti�� l-9- dJl .Lei
.
ComQlementar NO .5',"'de'·��!'d;

.nQvE!mDro dQj.1975 a, cQm fundamento� nO .§t2° dO ", .

ärtiQo"'7°,' pa' Let1'·Mi.tnltip:al N° 439./-73, de 31-- de

a�fÖstJ'Hé'·"19'73. <J.. .·T , .

.�, ,

� �'''''! �" ..J'.' '.
-r0 r-q'(' 't;.�.�.,u .ê.! � 'l- .I.} � �fl{l

.

• t'�..,1 ,

, VICTOR BAUER; )Prefeito Municipal de Ja

raguá do Sät; :!Estado(,de-'Sant� Cf1�air.na, ySand,o .

da� �tribUições'�qu'e',ln� confere o 'it�"i�,,�fX '.:??'::1
artl�C? 70, da Lei ·90mplement�r!N,°. 5. �e�,?§,�e.t
nove!t:t��o de"1�15 e; co� fund�tn�r:ito n",9 §"r,.ßP "i'

artigo '70, da Lei''Muniêlpal N°A3..9113 toe 3� ct�
agÕSto 'del '1'973; � �:: ,') ;>' t' II :' \ _, 4'

, ".

� ,\
'_ \.

�\,J�"" .,.�.-; t"\!".t .,('Ol'::\V

'�.- : .• ,':_, � .,' OI!:CRf:TA:' .

-:ÓECREiÁ':'':..
,

I ÀB,t;'·'1'ö' :/fç:���Qmeadó r;b 'Sr.;'SEB'AS-·, ART. 10.,- Fica nom�adi>" ÖP�'Sr. "DECIO"�'"
TIÃO RIBEIRO/ p'ara representar CJ Oorpor.'Dtscen";1IJ H .

MENßA�PA,:.p'ar,�"relpresentar O'S Clubes�de Ser-',,)

te da Faculdade de Estudos SóÖiais'i'lO-'ÍGdAselho'i.,., I ';
• vi,ço� der�araguá ,d,o Sul no Conselho Curador da

Curaaór dà' Fundà�ão::Educa�lbnal 'Aê9iÔÍl�I"'JaL,ci'II:.. F�h��.Ç.ãO· ��iJcacJijhal· R.�ßi�P.1 rw�u�.en.\��\l\ "iJ.,{raguaense ..- �E.�J..' m. 'lfVlít h' I:' '''':0')'' F;'�RJ.. ''', .

.

"

' _ < 1: (". �, > .•' . t � 'li

'. ART. �,'_"" O mandato'Sê..�. deimn âT1o',;Ir:'ia;l� II) ",' AR�� 2l? ........ q m:�nda�o será de dOIS anos,

forma dO' § ''1° do 'artigo �go; dá 'Lei NO 471'1'13; de'" . ríá formá dio § 1° _do artigo go, da l.;ehN° 47.1173,
311dd'idezembro d'ä 1973�' I �,"r' • ,"- .'. '�': :; de '31 de dezembro de 1973.; __.,,'
," r, GÄRT: f; 3ö -.!.o.1·:Este· Dêcreto'entrai'ii' en\' vl'goj"lC!

.Ga h.,üAf!ff. SO''''.i::!.:1'ESte· Decfeto ent;rafá �hlVigor
, n{j; data;"öe sí:íà publicação, revogadias as diSr>o�P na','dalã" de s8ã ;Jjqblibação, rrvogadas,. as disposi= ..

'·ções!.ein coritrârio:"" c\ ': :1' " .... ",,""1,'1 < �,' " çõEjS'�êin eohtPârfö;' I. i •

.

,:,:(.../11' �ji" ,,"}. ':, iI"�''"'1, _,-f .: ;. 'tI" _;f.�'L (�;} 1 ,:.�,t
.

,,!
. ._)\:;.'1

,
�

.

" I(�
> • PALÁCIO DA P,REFEITUM-MUNJ.cleAL '\(1.,

J'ßraguá do Sul, em 1° de outubro de 1981.
�, �" f'd t� o. 1 .�) .. �,(� .•:: .•. 1 J

......,.._..._·.�A1AQJ.Q.P...A..P..BsfJ�ITUf{Ä�MtJNICIPAL "dé- .

Jaragu,á do Sul, .em 1Q de. outubr()cde;�1981. ,.,1, ,I;.

-'�', ",tr,;. , ,� �,{V ...... , •• , :" testarem, quei'eDdQ, iii CQp,ta.r
,"'i.'" ""., .. "," da. dam,da�o �li1,lS�

, .. .�.. • ,. _ � �.. ':o

VICTOR BAUER p- ." 1"." ,'�'''''I'' t ,_.. tificação de .posse, sob pe- .

• " t�� �...... � ; .
_,
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Oficial,lente . implantado Decresceram as

exportaçDes da regil
em agosto e . setembr

ESTADO DI! SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO ,SUL

DECRETO N.O 7041/81
"j$pplementa e anula dotaÇÕes do Or

çamento Vigente.
VICTOR BAUER, �refeito Muníctpal de Ja

raquá do Sul, Estado de Santa Catarina, no usó e

exercícle de suas 'atribuições, com base na Lel
'Municipal N.o 801/80 dé 04 de novembro de 1980,

.

, !DECRETA:
"

AR:3". '1'Q>�� Fica aberto um crédito suple
mentar n'à' valor de Cr$ 540.000,00 (Quinhentos e

quarenta mil cruzeiros), para reforço dos progra
mas e verbas abaixo discriminadas, constantes do

, orçamento 'tigente, a saber:
.' ANEXO I - QUADRO A

.

0401 - DIVISA0 DE EDUCAÇÃO
0401 .08421882.012 - Manutenção

das atividades da rede Munici- ,

pai de ensino de 1cÓ gr,au .. Cr$ 105.000,00
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601 . 16915752.035 - Manl!:ltenção

da Divisão ds Obras nas Áreas J
Urb�mas Cr$ 435.000,00

FOi oficialmente implantado em Jaraguá do Sul,
em ato bastante prestig,iado, na tarde de qulntafelra, 8,
o Núcleo do Programa Nacional do Voluntariado da Le

gião Brasileira de Assistência, com a presença, dentre
as autoridades, da Superintendente da LBA, Wilma Ra
mos Fonseca, que na oportunidade representava tam

bém a primeira dama do Estado, Déa Bornhausen.
Preliminarmente houve a inauguração da sala do

Pronav, junto a Prefeitura Municipal, cedida pelo Poder
Público, com corte da fita pelas Sras , Wilma Ramos
Fonseca e Elvira Hensehel Bauer, Oeordenadora do
Pronav, bênção ecumênica pelo Padre João e Pastor'
Piske e visita às instalações.

'Postertorrnente, no Baependi, a implantação ofi
cial do Pronav nesta cidade, com posse da diretoria do

,Núcleo de Voluntárias, leitura do termo de compromis
so e alocução da Superintendente da LBA, que mani

festou-se sobre a implantação do Núcleo, confessando
se satisfeita pela reCep}iVidade das voluntárias. .neste
trabalho �esinteressado em prol do carente.

'

,Premiados os

ven,cedores do
Goncurso de
Desenhos
Infantis

As exportações de Joinville,
J,araguá do Sul e de outras ojda,
, '

'des da região caíram em mass

de 2 milhões e 500 mil dÓl:.res

Cr$ 223 milhões) em apenas um

mês conforme revela um levan
.. , .

,,,

tamento feito pela) Carteira de

Comércio' Exterior (CACEX, da.

agência do Banco do Brasil de

JOinville, referente as expórta

ções de agosto e setembro des

te ano, Este levantamento ela

borado apenas para controle

tnterno - discrimina em cru

zeiros o volume exportado pela

região a 52
-

países, além do es

pecificar estes produtos.
Em setembro. o volume ex-

, portado pela região caiu Signi

ficativamente, havendo -apenas

uma recuperação na área de

refrigee.dores (oonsut: e mote,

compressores' ('várias· indús

trías). Por outro lado, a expor-.

tação de autopeças (Tupy' caiu

em maís de CrS 138 milhões em

apenas um mês. Dos 26 itens

discrilJiinado.!i pelo levantamen

to 'da, CACEX, houve queda ncs

te período em 16 deles e au

mento em apenas 7. Ass.m. fi

cou comprovado. que está haven,

do diflculdil.des na exportação,

cujo movimento eru cruzeíros

baixou significativlmente. Con

tudo . haverá nova d mlnulr,ão

este 'm�s já que � TUpy est.)VP.

em férias coletivas 0, mesmo a

contecendo com a Weg, ce Ja

raguá do Sul.

o segundo importador no
de agosto - Chile - caiu

quarto no mês de setembro,
gis�rando uma 'queda de ce

de'ao por cento. Em agosti)
Chile importou Cr$ 82,7 mil�
baixando' para Cr$ 45 milh
no mês de setembro. OParag

, terceiro 'colocado ein ag
com um volume .de Cr$ 75 9

,

, lhões, subiu para o segundo

gar, abaixo dos Estados Uni
em apenas Cr$ 20 milhões
proximadamente.
O aumento maís signilicati

em importações de produtos

Com a partiCipação de alunes

de 7 a 10 anos de idade, das

redes OIficiaJ e particular de en

sino de Santa Catarina, fOI de

senvolvido o IV Concurso Esta

dual de Desenhos Inlantis, alu,
sívo a Festa Anual das Arvores

1981, promovido pela Delega.n;!:I,

Estadual do Instituto Brasileiro

de Desenvolviment'o Florestal
,

(IBDF), através da Seci'etaria

.da Educação do Estado de San

ta Catarina, por intermédio da

Coordenação Estadual de Moral

e Cívica.
O trabalho do aluno constou

de desenho Ilvre sobre o tema,
Para desenvolver a criatividade

da criança, sob o tema básico

"Desenvolvimento se faz tarn"

bém plantando árvores", haven

do no Estado em tomo de 480

mil participantes,
Na área de [urísdíção da 19.8,

UCRE - .Jaraguá, Guarallliritll.
Schroed�r Masearanduba e Co

rupá _;_ � Iclassificada a nível

regional foi Adriana Schalwislti.
aluna da 4,a série "An do Gru

po ESColar São José, de Corupá.
E a nível municipal � Regina
Vaz 4 a série da EB 'Roland
,.

,

Harold. Dornbusch, Evelise LllO

ke, da 4.a série da EV A1Jniran

te Tamandaré' de Guaramirim,
Alzenira Margarida Kretschmar

d:l 3,a série do Colégio Estadual

Miguel Couto 'de .sc�roeder e

Ciana Borchardt. da 3.a série

da Escola Isolada Alto Luiz Al

ves, die �andubà.
I Estes alWlos, acompanhados
de seu professor, diretor e :,e,;;

pectivo supervisor de educa!;i1c

patIciparam da solßnidade de

premlaçao, sexta-feira, no

SESI, quando receberam a me

dalha e diplóma de honra ao

mérito cabendo ainda a Adria
,

na -Schalwiski, primeira colocá,
da

.

a nivel regional, uma biei

c�eta, contribuição da Eletromo"

tores 'Weg.

TOTAL Cr$ 540.000,00
ANEXO II - QUADRO'A

·0401 - 'DIV'ISÄO DE EDUCAÇÃO
0401 .08421882.012 - 3. 1 .1.:1

Pessoal Civil Cr$ 105.000,00
'0601 - DIVISA0 DE OBRAS
0601.16915752.035 - 3�1.1.1'

Pessoal'Civil .. , � Cr$ 435.000,00
,

A Diretora do Núcleo de Voluntárias, Carla Sch
reiner, na oportunidade disse que "o que acontece ho
je em Jaraguá, com a posse do' seu Núcleo de Volun
tárias, representa uma contribuição e um compromis
so. Uma contribuição no sentido de proporcionar con

dições humanas de vida a tantos que, vivendo em con

dições suburnanas, clamam e reclamam por nossa par
ticipação ne equacionamento de um sem número de
problemas sociais. Um compromisso, que chega a .ser

desafio, quando se tem em mente atingir aqueles seg
mentos da comunidade que, antepondo-se ao nosso
egoísmo, se constituem em incessante apelo aos nos
sos sentimentos cristãos, pondo, frente à frente, a

grandeza do coração com a pequenez da omissão".
Adiante, acrescentou que "da prodigalidade das nossas

ecões haverá de florescer um núdeo identificado com

seus fins para que, pelos meios de que dispuser, che
gue até nossos irmãos carentes que tanto pedem a ca-

\ rldade de mão estendida e que, quantas' vezes, têm re

cebido a ingratidão dos braços cruzados. 'A mão que se

estende e o braço que abraça haverão de ser a ban
deira da nossa integração nesta cruzada do Pronav/
,LBA que, para Jaraguá e para nös, começa aqui e aqo
ra" .

bia, que em agosto estava
18.0 lugar com um volume

�,J)e� Cr$ 9 milhões. Em:

tembro, porém, subiu para

ceiro lugar com 61 milhões.
baixo dos EUA e do Pai:aiuáJi
POr outro lado, a qUeda

.

significativa, aconteceu com

Iraque, que tÍn agosto estai
em 5.0 lugar;

.

com um vol

de importação de Cr$ 47,6
lh6es, em Setembro ficou em

TOTAL Cr$ 540.000,00
ART. 2° � Para fazerjace as despesas de

correntes do artigo anterior, ficam anulados par
cialmente as seguintes dotações do orçamento vi

gente, a saber:
.

ANEXO I - QUADRO A
0501 - DIVISA0 DE CONTABILIDADE /

0501 .99999992.030 - Reserva Orça-
mentária Cr$ 105. OÖO,OO

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.13764482.QS4 - ��mutenção.·

'das atividades da Divisão de
Obras Cr$ 435.000,00

/.

importadores.

Comparando as listas dos
maiores importadores de

dlitos exportados por JoinviD

Jaraguá. do Sul, São Bento

SUl, Caçador, Guaramirim, ê

rupá, Canoinhas e Rio ,N

nho, nos meses de agosto e

tembro, foi registrado aumeq

no, volume de negócios com

raguai, Colômbia, Itália,
'Unido, Per6 Alemanha oei

,

ta�, Venezuela; .8uíça, Al

nha Oriental, França, Alto' V
.

ta, República Dominicana

I TOTAl- , ; Cr$ 540,000,00
ANEl(O II -' QUADRO A

.

0501 -r- DIVISA0 DE CONTABILIDADE
0501.99999992,:030 - 9.0.0.0'-

.

Reserva de Contingência .. Cr$ 105,000,00
0601 -:- DIVISA0 DE OBRAS
0601.13764482.034 - 3.1.1.1 �

'Pessoal Civil '.CrS 435.000,00

TOTAL Cr$ 540.000,00
ART. 3Q....,.. Este "Decreto entrará ,em vigor

na data de SUai publicação. revogadas as dispOSi-
ções em contrário. I

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de
Jaraguá do Sul, aos 13 dias do' mês de outubro de
1981.

VOLUNTÁRIAS
Embora este levantamento da

CACEX não identifiqyc aJgmls
!t>nômenos circl11l&tanciá'&, ('o�

mo uma �lJortat;ão lsolnda no

mês de agosto, qual n:\o tt-nha

ocorrido no mês seguint(). o fato
é que as mdústrlli!oS de ':'Oinvill!;,

Jaraguá do �ul e são Bento do

Sul, tiver� UPUt queda tim SP.U

comércio exberiflr. Outru man-
,

tiveram a médill (Wf:g) ,e. alsu
:mas não conseguiram \ 'IuPl' ) .

o Núcleo de Voluntariado de Jaraguá do Sul, terrr
na Coordenação, Elvira Henschel Bauer.. Carla Schrei
ner como Diretora e Odete As�is Pereira como Vice
Diretora do Núcleo, além de Nilcéia Salete Jark oomo

1a. Secretária, Dilma Oppermann como 1a. -Tesoureira,
Otflia-Nicolini 2a. Tesoureira e -Maria Salete Berti Mon
tenegro, como Assessora. E além destas, as seguintes
voluntárias: Olinda Bahia, Deomira Lenzi Wolf, Marisa
Piazera; Brunhilde Mahnke SchmOcke I, Bernadete Wolf
Cisz, Marli Baumer, Gildete Piazera, Pérola Janssen;
Marileusa 'Tomasini, Terezita Menegotti Rocha, Ivone
Wolf Stange, Laura da Silva, Lillam Werninghatls,

-

Flo
rilda Donini, Gladis Poffo, Lenir Koch, Aurea Cristina
Schmitz Menegotti Rocha, Arlete Rabock, Irene Em
mendoerfer, Erna Rosa Alves, Ursulá Camacho, Terezi
nha L. B. Fodi, Lldia Demarchi, Albani Sens, Elfrida
Behling, Elfi Mayer, Marilzef'B. Schmidt, Carlene Klitz
ke, Cacilda Menegotti Schünke, Jussan� Vicente, Eu
clair Hinsching, Clarlce Koch, Maria Neves, Laudelina
Leier, Maria Helena Ayala, Wan Elia Voigt, Erecê Cubas
Oliveira D'Aquino e Isabel Mir Brandt.

nados pelo levantamento

CACEX <te Joinville, enoontra
se "'inaetos disSecados" que

li.st� de exportação t'i�urà
última colocação. Ttata-se

exportações de insetos queVICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registraáo a, publi-,
cada nesta Diretorià de Expediente, Educação e·

Assistência Social,· aos 13 dias do mês de outu
bro 'de 1981.

'

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

De acordo com dados da
_
comercializados ao exterior

'CACEX do Banco do 'Brasil de lo Sr, NUton Hummélgan, da Cl

dad� de Corupá, .Ele exporta i

setos para vári� universidades

da Europa e Estad.os Unidos.

AB cidades de Joinvlle" Ja

raguá do Sul, São Bento do

Sul, Caçador, 'RiQ Negrinho e

CoruPá; exportaram conjunta'

mente, 26 produtos, sendo que

a maioria procedentes de Joi�

ville. Segundo 'a diScriminaçi.p
nc. levantamento da CACEX,

\
estes municípios exportaram re·

frigerantes, motocompressorell,
motores elétricos, auto-peÇ8ll,
conexões de ferro, fios de alp'

JoinVille as exportaçõe:; em ()

gosto registraram um total de

Cr$ 874 milhões e 406 mil em

setembro e.ste volume caiu para

Cr$ 651. milhóse e 330 mil, ou,

seja, uma diminuição de Cr$ .'

223 milhões e 307 mil, cerca de

2 inilhões e 560 mil dólares.

Somente Joinville apresentoll,
neste penodo, uma queda de

.

C11 117 milhões e 372, e Jara:
guá do Sul Cr$ 35 milhões e 871

mil.

O ato da premiação esteve

bastante prestigiado, inclusive

com a presença.' do representan

te do IBDF, Dr. Oli J. de Car

valho.
Houv.e apresentação de núme

ros pelos alunos da APAE e u

ma dramatização a cargo do

Grupo Escolar São ':'Osé de Co

rupá, d� caráter educativo, evc
(lando a defesa da árvore t: da

ave. A diretora da 19.a UCRE.
Iris Barg Piazera fez a S9-uda
ção, ao passo que o representt1u

te do IBDF, órgão promotor do

cOncurso afjnnou, dentre ou

tras, q1.Je a sua �inalidade é

p;rincipaJmente. despertar a

mentalidade ;flot�l .� desen

volver aptidões artisticas dos

participantes.

ATIVIDADES DO' NOCLEOESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

Mesmo antes de ser implantado oficialmente, o

Núcleo de Voluntariado desenvolvia intensas atividades,
uma das ql)ais, o Clube de Mães. São quatro equipes
de trabalho, que atendem em· torno de· 80 mães Junto
as Escolas Básicas Euclides da Cunha (Nereu Ramos),
Roland H. Dombusch Heleodoro Borges e Giardini Luiz
Lenz1 (Salão União), ministràndo, artesanato, pintura em

tecido e palestras educativas sobre saúde e alimenta
ção, isto graças ao auxUio da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do -Sul e LBA. que doaram materiais.

O Pronav igualmente auxilia para aquisi_ção de
medicamentos para indigentes e neceSSitados, cuja

, verba. é doada pela Prefeitura. Está colaborando e co�
ordenando � Operação Criança III, iniciada no último fi
nal-de-semana, com a realização do pedágio, pelos in

tegrantes do Diretório, Acadêmico "Padre Elemar
Scheid", da' FERJ. que rendeu Cr$ 135.4.99,80 (em três

.

postos de. pedágio) e, baUe infantil, no JuventU'S, com
arrecadação de Cr$ 7.170,00.

\

DECRETO N.o705/81,
I

Suplementa dotaçlo cio OrÇamento Vi
gente. JMPOBTADOItES

Nos últimos dois meses, o dão ar, plástiC<l8, \ campl\n,ul
rr.ercado norte-americano foi o de :i�rro, máquinaS, ferramentas
que mais importou produtos fa· e peçaS, artigos de madeirtI'[
breados em ':oinvill�, Ja:ragu:í. vestuário, produto()S, alimen

do Sul e São Bento. Todavia, cios, aparelhos odontológic�,
o movimenta em cruzeiros caiu louça dom��'·ê- .Pe9�;
em mais de 150 por cérito íml "Para USo doméStico, compre&

apenas um mês. 'Em agosto, OS sores' pródut,os,.de, fl9ra, teci

EUA Importaram Crs' 24a mi- doa �m metr6;; c�wí: bOnéS,
lhõe&, em mercadorias, volume corda.s, per:fllac.d08. ...de feIro, �

este qUe caiu em setembro úJ;i- dutos minerais, purê de. bananas

�o para er'$ 99 milhões. ".r
'.

e' i�tos�'
".

I

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja-,
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercrcio de suas atribuições, com base na Lei
Mlnicipal N.o 801/80 de 04 de novembro de 1980;

.

DECRETA:
ART. 10,"";" Fica aberto tim crédito' suple

mentar no valor de Cr$ 500.000,00 (Quinhentos
nil cruzeiros) para reforço dos programas e ver-
bas abaixo discrimhiados, constantes do orça-
mento vigente,. a saber:

.

ANEXO I - QUADRO A
0401 -- DIYJSAO DE EDUOAÇÃO
0401.OS421882.012 '.� Manutenoão

das atividades da r-ede munici-
pal de ensino de, 10 grau .. Cr$ 500 . 000,00
ANEXO It � QUADRO A

0401· ..... DIVISÃO DE EDUCAÇ�O
0401.08421882,012 -- 3.1.2.0

. Material de eonsumo Cr' .100.000,00
0401.00421882.012"':'" 4.1.2.0 -

Equipa.mentos' e material per
manentQ ....•.......... Cr$ 400. 000,00

TOTAL , .. Cr$ 500. OOO,QO
-

ART. 20 - O recurso para abertura deste
crédito suplementar, corlerá por conta do Con
vênio N.O 068/81 com a Secretaria da Educação.
assinado em 06 de abril de 1981, e autorizado pela
Lei Municipal N.o 723/78 de 30 de junho de 1978.

.' ART. ,SO - Este Decreto entrará em vigor
na data ,de sua publicação, revogadas as disDosi-
çôes em contrário.

"

PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE"'
JARAGUA DO SUL, aos 14,dias.do mês de outu
bro de 1981.

VICTOR BAUER - Prefeito Muniéipa!
'

.

O presente Decreto foi registrado e publi-
cädo nesta Diretoria de Expediente, Educação' '·e
Ass,istência Social, aos 14 dias do mês de outu-
bro de 1981.

.

ASTRIT K. SCHMAUCH � Diretora

1
Wigando Meier. residente na Estrada GarI'

baldi, s/no, em Jaraguá do Sul, sendo propriet�rio
de um terr.eno locali�ado na.Estrada Jaraguá Es

querdo com a rua Joaquim Francisco. de .Paula,
com a área de 128. 125. m2 e, de outra, na .Estrada,
Jlllraguá, Es.querdo CO,m,8 Estrada Garíbaldi, medi!,!
do 129.835,56 m2. vem� pela .presente, proibir ter-.
mil1ahtemente a entrada de pessoas .estranhas nes
tas suas prQpriedades, çqm o intuito de ca�ar, pes
car e praticar outros atos, não se responsabilizan
do pelo que possa acontecer aos infratores.

f"
Jaraguá do Sul, 15 de outubro de 1981

Wigândo, 'Meier: - Proprietário
'. '

-----...

P"OIBIÇAO

'llmeia' de curiís
f'll' :'1181

As voluntárias estão também vendendo bilhetes
·de "c'ohtribuição expontânea''', ao preçQ de. 'Cr$ 200,00
cada qual, com direito, a concorrer a uma TV Telefun-.
,ken à Cores, Bicicleta Monark Princ.esa e Motoradio FM.

A comunidade pode também participar da Operação Cri
ança III, adqUirindo bilhetes. Os. criadores de curiós' de ':'8-

raguá do .8uJ, em, promoção

conjurtta com a Sociedade Aml-,

gos do Curió de Florianópolis e�
Soe. Jaraguaense de cànaiicultu.
il'a e Ornitologia realizario dia 18

• de outubro, na Associação Atlé'_

tica Banco do Brasil, o II Tor,

neio Ja.ragUaense de C�iós, mo-,
ralida.des de canto e fib.I'cl.,

AUREA MOLLER GRUBBÀ
,Tabelii Designada e Oficiai do Registro de

.

Proteetoa.
EDITAL

- Pelo presente edital de citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam em

nosso Cartório para tratarem de assuhtos de seus
interesses: ANTONIO SIQUEIRA - Ru'a:, 10 de·'
maio - NESTA - ARNO MARQUAR[)T - Estra
da Tifa lJ,nião,' s/no -:- NESTA - ELISABETE RO
SA - Rua: Onelia Horst - NESTA - GERVÁSIO
SRUCK .- Braço Guarani-Mirim - MASSARAN
DUSA - UNO DE PRA - Estrada Geral - Luiz
Alves, S/AO - MASSARANDUBA

.

SILVIO
B,OING ,--r, Rua: JoinviJIe, 5� - NESTA _:_ TERE
ZINHA BRAIER KOSLOPP - Rwa: 11 de Novem
bro, sino _;_ MASSARANDUBA - WALDEMAR
SORCHÄRDT.- Rua: José Téádoro Ribeiro, sinO,
- NEstA'.

".
',.

; ;í-!\D��A,PIAZERA DE AZEvEDO:-.,- 'Oficial Maior
, '.:';, "".;' _ .... ,., ;',- ",', , ..

'

,

Todos os afic.cionados pode- -_---------------__- -.

rão. partiôipar. A ccmpetição i

!l\lÍci:acse' � 7 :horas da manhã,
.

com o l'orneio, de Canto (praia

perf�ito, 'clâSsiç9 e praia par:
',_ ,,'o �

'<}QS) ,TPl'D:e1p �, 'F-ibra'� Cantos

Diver� t (cw;iÓS, adqltos � par-

(iqs). ,

:,.d·

. ,

,Adquir,-'agora seu:, VW
,novo:, \OU

.

-

,usado •

j
A Volkswagen e a MenegoHiVefculos estão

em' campanha na compl'a do seu carro usado. SeU,
. VW vale ouró na Meriegotti 'Veículos; Venh'a confe�

T�mpo limitado.
.Hayerá premiação, eS1?ecial

a� l!}e�ores colocädos
. '" �tlil �medàlidade� .. '

',1,''-; "I
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