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Governador inaugura obras, recebe titulo e assina

convênio para o ginaslo de esportes de Corupá
Acontecimento de grande re

percuSsão político-administrati

va ocorreu na manhã do dia 23,

ro municfpio de Corupá, com a

ir.auguràção do sistema de água

d� OASAN, da rodovia ligando'
corupá a Jaraguá do Sul, recebi
mento de títulos honoríficos e

assinatura de convênio para a

construção do ginásio de espor

tes. É que o Governador do Es

tad'o e comitiva presidiram diver

sos atos, o primeirc; deles, a i

nauguração do sistema de abas

tecimento de água da CASAN.

CASAN

No seu primeiro ato, em Co

rupá, o governador Jorge Kon

der Bornhausen inaugurou O' sis

tema de abastecimento de água

do município, construido pela
CASAN. A obra teve início em

15 de outubro de 1980 e o' Es

tado investiu a importância de

5i milhões e 518 mil para aten

der a 10.31 Ó pessoas. Segundo

guração da pavimentação asfál

tica numa extensão de 18 quilô
metros e que custou a impor
tância de Cr$ 152,133.440,99.

Reivindicada há vários anos pe

las comunidades de Jaraguá du

Sul e Corupá, principalmente, a

pavimentação asfática desta ro:
dovia significa a interligação
oefinitiva .de Corupá com o res

to do Pais, através de estradas

totalmente asfaltadas.

O prefeito Adelino Hauffe. ao
r

ressaltar a importância do em-

preendlrnento, destacou as de

mais obras do Governo do Es-
I

tado a Corupá, onde nunca faJ-.
tau também o apoio dos deputa
dos Pedro Colin e Octacílio Pe

dro Ramos e do próprio Secre

tário dos . Transportes e Obras .

Esperidião Amin. HauHe publi-"., ,

camente, ratificou o apoio polí
tico aos candidatos do governo.
nas próximas eleições, afirman
dc que "o povo saberá dar a

Inauguração do sistema de abastecimento de Corupá

as explicações técnicas do pre

sidente da CASAN, Ary Cangu
çu de Mesquita, a rede ora im

plantada terá condições de abas

tecer normalmente a população
urbana durante 20 anos, tendo a

rede uma . extensãó de 25.480

metros, estando previstas 930

ligações domiciliares. A capta
ção do líquido é no Rio Ano

Bom Esquerdo através da adu

tora de 6.500 metros, levando

ao reservatório com capacidade
para 300 rnetros cúbicos.

Após O presidente da Câmara

de Vereadores Ernesto Felipe
Blunk haver afirmado que

,.

sa

beremos fazer bom uso desse

magnífico empreendimento",
ressaltando o Significado no de

senvolvimento do município, o

goVernador Jorge Bornhausen

disse que "estamos conseguin- .

do, através de um trabalho sé

rio e correto da CASAN, melho
rar o sistema de abastecimento
de água em todo o Estado. Es

ta obra será mais um fator de

equilíbrio para a saúde .da popu-

resposta quando convocado a se

manifestar" .

O deputado federal Pedro Co

lin lembrou que a Rodovia inte

gra deftnltlvamente Corupá com

todo o Brasil, enquanto Esperi
dião citou os dados técnicos da

obra e que ela tornou-se real i

dade graças as constantes soll

citações dos representantes da

região e das lideranças políti
cas. Também falou a viúva de

Engelbert Oechsler, D. Edel

traud, agradecendo pela perpe-
,

tuação do nome do seu esposo,
falecido em acidente na mesma

rodovia, em 78.

Já o governador 'Jorge Bor

nhausen, ao lembra� que mere

cidamente a região recebe uma

nova obra do Estado, disse que

"cumprimos uma nova etapa e

o nosso compromisso, assumi

do quando as lideranças nos so-
.

licitaram, em 1979, na época da

instalação do governo do Estado

em Jaraguá do Sul". Adiante a

centuou que em 31 meses de

governo foram implantados 600

Corte da fita, inaugurando a SC-301

1ação e possibilita'rá melhores

étJndições devida' às novas gera-

quilömetr.os de rodovias paví-
-

mentadas, permitindo' a integra

ção do território eatarinense e

que se a' rodovia
.

_inaugurada
foss:e hoje iniciada, 'seu c�sto
seria de' Cr$ 480. milhões

"

e é

por 'isso que vamos recursos

no exterior para fazer rodovias,

RODOVIA INAUGURADA

. Em seguida,' a comitiva go

vernamental deslocou-se' até a

SC-301, Rodovia "Prefeito En

gelbert Oechsler", para a inau-

A,umenlou I

O

índice
-

de
lia Pedro Ramos, o título de

b I
'

I"Cidadão Honorário de Corupá". CO 'er ura con ra
A sessão foi presidida pelo

v�reador Ernesto Felipe Blunk, a po'11-'oautor da proposição para outor-

ga da cidadania, Blunk expres- I dA segunda etapa da campanha naciona e vaci-
seu-se dizendo que Corupá em

nação contra a poliomielite deflagrada no sábado em

84 anos de fundação e 23 como
todo O País, alcançou as metas m_ecqnizadas' pelo Mi

município emancipado, nunca
nistério da Saúde, com Santa Catarina atingindo um dos

recebeu tanto em .tão pouco maiores percentuais de cobertura. Também na área de
tempo do Governo do Estado, Jaraquá do Sul O índice

_
sofreu aumento, com relação:

acrescentando ser a primeira a etapa realizada em 16 de aqosto: 104,7% contra
vez que a Cãrnara concedia tal 101,5% .

honraria a tão ilustres homens Funcionaram vários postos, entre volantes, fi-
públicos. xos e barreiras localizadas nas saídas das cidades, as

o Reitor do Seminário, Padre quais se encarregaram de imunizar as crianças que es:
Osnildo Carlos Klarrn, ao fazer 'lavam em trânsito. ,

um breve retrospecto da escola, Na base de Jaraguá do SuL cuja central estava Ique em 1982 completará 50 a- localizada na Unidade Sanitária e que compreende, além
nos 'fez uma comovente horne- da sede, os municípios de Corupá, Guaramirim, Massa
nag�m a<J Governador, lembran- randuba e Schroeder, foram vacinadas 11.943 crianças
do a visita que seu pai, o ex- de Ó a 5 anos, centra 11.575 em agosto. Corupá teve

governador Irineu Bornhausen O maior índice de 'cobertura, com 133,4%, vacinando

fizera ao Seminário em 1953,. 1.166 crianças, das quais 250 menores de 1 ano e

salienatndo a coincidência dos 916. de 1 a 5 anos; Guaramirim teve queda com relação
dois visitantes serem pai e fl- a etapa anterior, alcançando 98,5%, com 1.569 crlan

lho. Bornhausen recebeu ainda ças vacinadas, sendo 285 menores de 1 ano e 1 .284 de

'foto.grafias que registram a vi- 1 a 5 anos; Jaraguá do Sul vacinou 6.597 crianças,

sita de Irineu Bornhausen ao com índice de cobertura de 101,2%, sendo 1.402 m€

Seminário.
nores de 1 ano e 5.195 de 1 a 5 anos; Massaranduba

Ato contínuo os homenagea- teve 1.731' crianças vacinadas, cobetrura de 105,3%

dos usaram da palavra para ex- das quais 487 menores de 1 ano e 1 .244 de 1 a 5 anos.

Schroeder teve o índice de cobertura de 104,5%, vacl
pressar agradecimentos pelo
recebimento dos titulas e ao ft- nou 551 crianças, 102, menores de 1 ano e 449 crianças

entre 1 e 5 anos.
.

nal da solenidade. Bornhausen
Os índices foram cdnsiderados pelos coordena

destacou, ao lembrar o término
dores da. campanha como muito bens. Eles esperam

de uma nova jornada, que não
que sejam mantidos nas próximas campanhas, prevls

pretende parar aqui, mas sim, tas para 1982, 1983 e 1984; com duas a. cada ano, de
dentro do que dispõe o erário acordo com o Ministério da Saúde, que previu a elirnl
estadual, atender todas a solici- .

nação da parallsla infantil em cinco anos, caso as va

tações, acrescentando que "nós clnações atinjam ao limite mínimo fixado e que foi su
vivemos num Pars que precisa perado em 1980 e 1981.
da nossa participação. Estamos.

Pd'
.

entrando em uma nova etapa lO.utores .querelD.de nossas vidas' J queremos

que se estabeleça de forma in- regu·larl·zar ategral a democracia, sem retro-

cessos, num país em desenvol- od
-

de Ieí t·
'

vi rnento com liberdade, respel- 'Pro uçao e el e
to e segurança, dentro das tra-

dições cristãs que recebemos

mesmo recebendo críticas da 0_

IIposição que acusa o governo de

estar endividando em excesso o

Estado. Uma das respostas está·

aí, nesta rodovia, pois investi

mos num Estado que dá respos

tá e que cresce acima da média

nacional e que viu entre os anos

de 1970 e 1980 seu Produto In

terna Bruto Crescer 3,5% acima

da média. Em 1980 crescemos

13% e estamos seguros das

potencialidàdes de Santa Cata

rina, um Estado que trabalha

sério, 'enquanto as oposições
vivem a espernear e a criticar

sem conhecer a fundo a reali

dade. Eles não chegarão nunca

ao Góverno do Estado", con

cluiu Bornhausen.

GINÁSIO DE ESPORTES
.

O Governador assinou, na

mesma ocasião a lei que deno

mina de "Prefeito Enqelbert IOechsler", a rodovia que liga i
Corupá a Jaraguá do Sul de au

toria do deputado Octae'ílio Pe

dro Harnes. Também entregou

Cr$ 200 mil, através do GAPLAN

a Prefeitura Municipal de Coru

pá, para construção de uma sa

Ia ambiente junto ao Colégio Es

tadual Tereza Ramos.

No entanto, um dos atos ad

mlnlstratlvos mais importantes
que presidiu, foi a assinatura
do convênlo para construção,
em Corupá, do ginásio de espor

tes, muitas vezes também soli

citado pelas autoridades. A pri
meira parcela do convênio assi

nado é de Cr$ 3 milhões. Mas,
para a conclusão do !,linásio, de
verão sér investidos Cr$ 18 mi

lhões, segundo o próprio gover

nador ao "Correio do Povo"

CIDADÃOS HONORÁRIOS
No Teatro Anchieta do Semi

nário Sagrado Coração de Jesus

a Câmara de Vereadores reali

zou sessão solene, ocasião em
,

Flagrante da entrega dos títulos honoríficos

que outorgou ao' Governador I de nossos antepassados", fina

Jorge Konder Bornhausen e aos I' lizou. (Cobertura e textos: Flá-

deputados Pedro Colin e Octací- via José Bruqnaqo),

SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES ENTREGA .

10 MILHÕES À BAUER

-O--S-E-C-R�E=T---A"""-R="'"=IO-Esperfdiãõ'-Amiii-
Helou Filho,

-. dos Transportes e Obras, entregou na ma-

nhã de sexta-feira, em Corupá, ao prefeito
municipal Victor Bauer, um cheque de Cr$ 10 mi

lhões· como participação do Governo do Estado

nas obras de asfaltamento de várias ruas 'Iocaliza

das no perímetro urbano, comoa Walter Marquardt:
Ângelo Rubini, Horácio Rubini, 25 de Julho, Jose

Theodoro Ribeiro, entre outras, oriundos do con

vênio com a Empresa Brasileira de Transportes
Urbanos, âo'programa cidades de porte médio.

Essa foi a primeira parcela de um total dp

Cr$ 30 milhões que serão liberados até o final do

ano, previstos no orçamento do município para o

presente exercício. Outras duas parcelas de CrS
10 milhões serão liberadas até dezembro.

O Governo do Estado, em 1982, liberará.
mais Cr$ 30 milhões, como contribuição para o

asfaltamento da rua Presidente Epitácio Pessoa,
trecho de 1.300 metros, da propriedade de Bruno

Mahnke ao Viaduto, único trecho da 8C-301 ainda

não pavimentado., O cus,to atual é �e Cr$ 51 mi

lhões e ficará' sob .a responsabilidade da Prefei

tura Municipal de �arag.uá do Sul, que também de

verá elaborar projeto para asfaltamento dq Epitá-

Icio Pessoa até a firma Waldemar Rau, segundo •

anunciou o, prefeito Victor Bauer.

Uma importante reunião que envolveu os presi
dentes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Ja-

raguá do Sul, Corupá, Schroeder, Guaramirim e Barra
p

_

Velha, além de extensionistas da Acaresc e dois pro- OSt08 nao
dutores representando cada município, estiveram reu- fecham paranidos . qulnta-felra, dia 22, no auditório da Associação

FI-nados
.

Comercial e Industrial, tratando sobre a produção e CA.

comercialização do leite, problema que evidenciase co- Os postos de gasolina
mo um dos mais atemorizantes da classe rural que ex- de todo o País funciona

plora esta atividade, pela sua instabilidade quanto ao rão normalmente das 6 às

preço pago pelas Usinas, muito embora tabelado pela 20 horas no próximo dia 2

Sunab. de novembro, sequnda-fei-
Ocorre que no período de abril a julho, princi- ra, Dia de Finados. O Ser

palmente, há uma queda comprovada na produção do viço de Relações Públicas

leite, em vista do frio, com elevação nos demais rne- do Conselho Naclonal do
ses, quando então, alegando excesso, as Usinas pagam Petróleo informou que são
ao produtor apenas o denominado leite-cota (quando os seguintes os feriados

ultrapassado a quantidade contratada), atualmente em em que os postos reven-

Cr$ 1'5, contra os Cr$ 29 pagos pelo litro normal, dos dedores de derivados de
quais são descontados Cr$ 6 à título de fretes e carro petróleo não funcionam: 21
tos.' de abril, 10 de maio, 7 de

Justamente para contornar esta controvertida si-: setembro, 12 de outubro,
.

'tuação, é que houve o encontro de qulnta-feíra. Na' 15 de novembro, 25 de
oportunidade, decidiu-se pela regularização na produ- dezembro e dla de elei
ção de leite, para uma melhor dlstrlbulção nos meses ções gerais.
quentes e frios e. a solução prática encontrada foi o _-�------ ...-

controle biológico da época de cobetrura das reprodu
toras, que pode facilmente ser. controlada pelo proprie
tário. Desta forma, a produção se equilibraria evitando o

excesso nos meses quentes, quando aumenta também
a possibilidade do produto contrair com maior freqüên-
cia acidez.

.

É, um trabalho a médio prazo encontrado como

solução pa.ra a problemática. Outros encontros i9�n
ticos deverão ainda ocorrer proximamente.

"-

Bazar da Bondade terá

artigos de natal

A associação de senhoras rotarianas de Jaraguá do,
. Sul( realizará no dia 14 de novembro, a partir das

10 horas, um bazar com venda de artigos à pre

ço de fábrica ..Serão vendidas toalhas de mesa, de ba

nho, toalhas de natal, panos de .copa, arranjos e velas
de natal, além de bolachas decoradfl.s de São Bento do
Sul e biscoitos c'aseiros..

.

A'promoção é para o Natal da Criança Pobre do'
Rotary Clúb. No. diá _será armada uma barraca para

vendagem destes artigos ria rua Reinaldo Rau, defron.�
te ao Supermercado Breithaupt .

1 ,

Definidas
atividades .. da
Rua do Lazer
Será no sequndo do-

mingo de novembro, dia

8, a Rua do Lazer em Ja-'

raguá do Sul em prol da

Operação Criança III, en

volvendo o Rotary, t.ion�,
Ucre, Pronav/LBA e toda
a comunidade através da
sua participação. Ela terá
início às 9 horas, esterr

dendö-se até às 16 horas,
no asfalto da rua Reinol-'
do Rau, da Unidade Sani
tária às imediações do
Supermercado Breithaupt.

O setor de recreação e

[oqos. de acordo com o

,qu� ficou definidà em reu

nião realizada na tarde
de terça-feira, ficará ao

encargo da 19a. UCRE e

Supervisaria L o c a I de
Educação, com o envolvi
mento dos estabelecimen

tos de ensino das redes
estadual e particular. Ha
verá também apresenta
ção de qrupos folclóricos.
Haverão igualmente bar

racas. O Hotary e o Llons

Centro, ficaram encarre

gados da, barraca de ca

chorro quente,' pipoca '}

alqodão doce. Os Lions
Cidade Industrial e Inte

gração com a venda de do
ces e qulcseimas .e os re

vendedores de refrigeran
tes (Brahma, Antárctica e

Skol) com as de bebidas.
Será instalado um pa

lanque, próximo ao Super- .

mercado Breithaupt, para
angariação de donativos,
roupas. brinquedos e di
nheiro.
Toda a comunidade ja

raguaense é chamada a

colaborar, uma vez' que a

renda auferida ficará, inte
gralmente no município P.

será aplicada .nas insti

tuições 'de amparo aos

menores carentes.

Autorízada a 2a�
Vara par� a

Comarca
O Poder Judiciário de

Jaraguá do Sul, sede de
Comarca, deverá· contar a

partir
.

do
'

prÓximo ano,

com uma 2a. \jara, divi
dindo os trabalhos qtJe

hoje se avolumam, em vis

ta do próprio crescimento

das àtividades forenses.
De acordo com o Dr. Ha
'milton Plínio Alves, Juiz
de Direito, a Comissão já
aprovou a criàÇão da 2a.
Vara, bastando tão so

mente a aprovação final
do Trihunal Pleno, o

d ocorrer ainda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

CORREIO DO POVO _ Jaraguá do sul-se

ADiversariaoles
Aniversariam hole - 31

Sra. Vera M. Haake
Sr. Juracr Ribeiro em Jotnvllle.
Nelson Garcia

,

Sr; lido da Costa, em São Fran- ,

cisco do Sul
Sr. Elie2;er Santos
Sra Marli, esposa do Sr. Wal
demar Reeck
Rolando Luerders
Dia 1.° de Novembro
Sr. Emlllo da Silva
Sra. Maria Cezarina dos Santos
Sra. Ana Panstein Scheuer
Alcio Mannrich, em Curitiba
Sra. Iris Mohr schcmmata
,Dia 02 de Novembro
Dr. Eugênio Vitor Schrnoçkel,
diretor do' "Correio do Povo"
Sra. Ruth LSlmke, em Rio da Luz
Vitória
Sr. Ingo José IKrause
Lorle Glatz
Luis Zonta
Dia 03 de novenibro
Sra. Ivone Luz Gottardl, em RIo
.do Sul
Sr. Sérgio Thomsen, em Blume
nau

Wally Meier, em Alto Paraná
MauríCio Hélio de Almeida, na

Lapa-PR.
Vitório Bortollnl, na Lapa-P.R.
Sra. Wa'" M. Strebe
Jeen C. Vieira

Egon Behling

Dia 04 de novembro
,

Sroa. Jutta, esposa do Sr. Durval
Marcatto

Aluizio Tomaselli 1

Sr. Leopoldo Schwartz, em Garl
balal
Sra. Marlene Meister Joesting
Sr. Domingos Muraro Filho, em

Irati-PR.

Dia 05 de riovembro
Sr. Erwino Menegottl
Sr. João Lyra, farmacêutico em

Guaramirim
Sra. Wanda Fodi Doering
Sra. Isabel' Girardi do Nasei

mente, em Jolnvllle
Dia 06 de novembro
Aldir Mannrich
Srta. Ivane Viergutz

RelógiOS Seiko, Technos,
Ricoh, violões, cristais e Q1'-

.

tigos para presentes é cpm o

lalznaster
o seu relojoeiro.

Fone 72-1267

Fazemos tudo para lhe &er

vir bem.

........mnncntliilllihlh..
COMPLEXO TURfSTICO

JARITA
Um passeio
inesquecryel.

Kaffee Haus, Lanchone
te, Ponto Tu rrstico ,

Play-Ground e

amp.lo ,estacionamento.

'Rodovia SC-301 _ Km 5
J�raguá do Sul-S.C

lascim'eolos
,

Dia 07 de outubro
Geison. filho de Wilson (Beatriz)
Schaffer
Dia 09 de outubro

Vilson, filho de Umberto (Anita)
Borchardt

Charlene, filha de Pedro (Maria)
Zimmermann

Dia 12 de outubro

Josiane, filha de Ivo

Kwitschal

Fabiani, filha de Ango
Raduenz
Dia 14 de outubro

(LÚCia)

(Noili)

Oslaine. filha de Jair (Zell) da
Sílva
Vaneide filha de Ademár (Van-

, ,

da) Mueller
(Rachel)Darci, filho de Darci

Domingos
"ia 1'5 de outubro

Mauri" filho de Mauri (Marilda)
Zelindro

Vlvlane, filha de Vilson (Regi
na) Giacomelli
Dia 1'6 de _outubro
Cristina" filha de Eleutério (Lou
rencita) Rodemberg
Maieon, filho de Ivo (llselore)
Eger
Júlia, filha de Gilmar (Onélla)
Fagundes
Júlio, filho de Juvenino (Ivete)

, Giacomozzi

Danielle, filha de José (Evelina)
Pscheidt

Mariana, filha de Eno (Elvira)

Hornburg
Marcelo, filho de Ismael (Marti)
Corrêa

Vânia, filha de Senno (Adelina)
Gessner

Marlene e Marlete, filhas de
Gufdo (Irene) Braun
Dia 17 de outubro

Eduardo, filho de' Cláudio (Edi
lamar) Finta

Aleionir, filho de Alceu (Cecllla)
Sklarski

Deisi, filha de Antonio
Pereira

Dia 18 de outubro
.

Rosineide, filha de Rolf

laide) Frahm

Adelino, 'filho de Vlno '

(Lourl)

(Ade-

(Ruth)
Rassweiler

Rosane, filha de Rudolfo (Eva
nilde) Duwe

Daiane, filha de Änselino (Ma

ra) 'Zanella
Dia 1'9 de outubro

Tânia, filha de OJrvio (Dorallce)
Andreqhetonl
Dia 20 de outubro

'

Ulian, filha de Durval (Irma)'
Zanghelini
Crnti�, filha de Alberto (Terezl

nha) Ittner

Roberto, filho de Ivo (Matla)
Zapella
Charles, flfho de Wilmar (Marli),
Walz
Dia 21 de outubro

Nádia, .fllha de Hugo (Cristina)

Raposo
Cristiane, filha de Armiro (Bru
nilda) Machado
Gabriela, filha de Luiz (EdvigeS)
da Costa,
Dia 22 de outubro

Juliane, filha de Nilo ,(Inês)
Krueger
Ademilsori, filho de Beno (LucI)
Baade
Dia 23 de outubro

Rodrigo, filho de João Ov,one)
Trentini

Everton, filho de Waldelino
(Valdelíria) da Silva

ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Vargas.

No dia 18 de novembro, às 16

'h6 as, no Clube Atlético Bae

pendí, está programado um co

quetel com desfile de moedas da

Dalmar e sorteio de brindes. A

promoção é da'APAE e está

sendo coordenada pela Sra.

Laurita Weege,.com a colabora-

'ção de toda a diretoria da en

tidade. Antecipadamente a co

luna convida seus leitores' a

prestigiar a APAE_em mais esta

promoção

SEMANA DE 31;/10 A Q6/11181

, .

E amanhã dia 1.0 quem rece-

be os cumprimentos pela troca

de idade, será o nosso querido
e estimado professor e historia
dor Emílio da SiI;ya, autor do
livro "Jaraguá do Sul _ Um

Oapítulo na Povoação do Vale

do Itapocu". Completa 81 anos,
mantendo-se em plena atividade.
Ao mestre Emílio da Silva, vo
tos de felicidade da redação do
"Correio do Povo".

&
O nosso jornal participou ati

vamente, através dos compa
nheiros Flávio José Brugnago e

Eugênio Victor Schmocke! Fil�o,
dos trabalhos e da assembléia

que culminou com a fundação
da Associação dos Jornais do

Interior de Santa Catarina

ADJORI/SC, no sábado e do

mingo últimos no Centro de

Convenções do Marambaia Cas

sino Hotel, em Balneário cam-

boriú. Ilustres companheiros que
militam na Imprensa de todo o

Estado também tomaram, parte
dos trabalhos, que teve na pre
sidência Mário Alberto Gusmão,
Presidente da Associação Bra

sileira dos Jornais do Interior -

ABRAJORI, com sede em Novo

Hamburgo (RS).
***

Foi de fato' excelente o en

contro, de muito pr.oveito, ten

.do sido na oportunidade, acla
mado primeiro presidente d�
ADJORI/SC, o companheiro Jo-

sé Paschoal Baggio, de Lages,
Flávio José, aqui do. CP, foi no
meado 2.0 tesoureiro.

***

Desde o dia 20, o comércio

de Jaraguá do Sul foi enrique
cido com a instalação de uma

filial da Stein Comercial, na Ma

rechal Deodoro. Houve apenas

.pênção das instalações e no lu

gar do tradicional coquetel,' a

empresa, com o equivalente às

despesas que adviriam, encami
nhou as diversas instituições
filantrópicas da cidade. A colu

na .deseja sucesso no empre

éndimento.

..

COmemora neste sábado, 45

anos de casamento, o casal
,

Eiias (Rosa) Brugnago, proqe
nitores do redator deste, jornal.
Antecipamos cumprimentos ao

casal que vem trilhando junto
por quase meio século a vida

matrimonial.

Nasceu no dla 22, quinta-fei
ra no Hospital e Maternidade
São José, o pequeno Fabrício,
filho de Marcos (Neusmari) Be

nétta, ela competente funcio

nária da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do' 'Sul. Cumprimentos!

***'

Circulando o Boletim Infor

mativo n.o 3 do Rotary Club de

Jaraguá do Sul..

***

INFORMACOES
Foi na quinta-feira (22), no

Baependí, a f e s tin h a d e

aniversário dos maninhos Nival

do e Carolina, que completa
.ram cinco e um ano, respecti
vamente. Eles são filhos do ca

sal amigo Nivaldo (J,ussara A

módia) Pedrl.

O Diretor do Centro de Trei

namento do SENAI' de Jaraguá
do Sul" Luiz Durieux Sobrinho,
participou de um seminário no

Centro de -Formação Profissio

nal Visconde de Mauá, em Por

to Alegre. Fdi de 26 a 30 de ou

tubro e objetivou a implanta
ção do sistema modular lndlvl
dualizado nas áreas de mecâni

ca, a exemplo do que, ocorre

nos cursos da área de eletrici
dade

***

o casal amigo Sigolf (Cacilda
Menegotti) Schunke, comemo
rou no dia 18·passado, os seus

23 anos de casamento e, para
, marcar o acontecimento, empre
enderam uma maravilhosa via-

gem a Fortaleza, Terezina e

São Luis, de onde .retornararn

encantados pelo que viram e

sentiram

Dia 22 de outubro, realizo,u
se em Florianópolis, na chopa
ria do Tiro, antigo Tiro Alemão,
ne Avenida Mauro Ramos, um

jantar para assinalar a presença
do Companheiro Serra Antonio

Luiz Drogetti, Presidente q,o
Conselho dos Serra Clubes do

Brasil, que se fez acompanhar
pelo CS �anoni, Governador do

Distrito 121 � São Paulo. Na

oportunidade os Serra Clube da

Capital e do litoral catarinense,
em 'meio lia jantar 'debateram

importantes temas para odesen

volvimento do movimento Ser

ra, que reúne no Brasil 64 clu

bes, dlstrlbuldos em diferentes

Estados. Como se sabe, os

companheiros serra realizam

serviços de apoio à Igreja Cató

lica, rezando e trabalhando em

prol das vocações saceredotais.

Uma grata surpresa ficava para
determinado instante da reunião'
quando o CS Arlindo Philippi
fez entrega de três sinos aos

clubes da Capital, transforman
do a sua espontaneidade numa

démonstração de muito amor e

alegria,' saudada com muitas

palmas.
'

••••.e,..... .••IIl.al
Decoraçõ� para casamentos - De

corações para Igrejas _ Decorações
para clubes - Arr8lJljos para festas -

Plantas ornamentais e Buquês em G:e
ral�

Rua Relnoldo Rau, 626 -- Jaraguá do
Sul SC.

,

Compra, venda e' administração de im.óveis é com a IMOBILIARIA ME
N.EGQTTI LTOA, 'competência indiscutível no ramo imobili.ário.

Temos ,a disposição sala� e apartame�tos para alugar e terrenos para venda.

Ilobiliária MenegoHi
Garantia e segurança para o seu inVAStimento.
Av. 'Mal. Deodoro da Fonseca, 855 - Edifício

Sala 104. "", ,'" -, ,;:;:
'

�·�5�'::'J.;i��i

Uda.
Menegotti, 1.0 andar

Nesta eSjtação,
vista-se bem e conforta
velmenille. Compre cal

çados ie confecções na

Cinderela, onde você
encontra as' melhores

opções. ,

Cinder8la� .

Vieste bem. A mOIdIa
certa.

Virá proximamente a Jaraguá
do Sul, para uma visita aos em

presários locais, o novo secre

tário da Indústria e Comércio

de Santa Catarina, Dr. Nilson
Wilso'n Bender.

***

Receberam grupo de amigos
para um jantar na quarta-feira, o
casal amigo engenheiro Aristl

des (Marlene) Panstein.

***
Acrescentou mais um ano a

sua vida" terça-feira dia 27. o

SI'. Alfonso Schneider, Gerente

Geral da VARIG para Santa Ca

tarina, sendo hornenaqeado ao

meio-dia pela esposa D. Walmi

ra e pelos companhelros do Ro

tary Club. Florianópolis-Leste,
no Veleiros da Ilha. O Sr. Sch

neider completou 50 anos de

vida e, ao fazer este registro,
o Correio do Povo rnanlfesta
seus cumprimentos ao ilustre

-

aniversariante.

***

Contabilistas de todo o Esta

do marcarão presença em São

Muguel do Oeste, de 13 a 15

de novembro, durante a V Con-'

venção dos Contabilistas do Es

tado de Santa Catarina. Jaraguá
do Sul dirá presente.

, ***

Troca idade hoje, dia 31, a

Sra. Vera M. Haake, esposa do

Sr. Alexandre Haake, a qual a

coluna deseja feiicidades pelo
natalício.

Neste sábado, o "sim" no al

tar da Igreja Matriz São sebes
tião de: 10h30 _ Arino Valle e

Deise Elisete Maba" 16 horas, _

Américo Florêncio e Ivanete Fa�

gundes, e Pedro Pellense e Lot

ti Krueger, -às 17 horas _. Pe

dro Vieira e Nair Correia, Tadeu
Francisco Alves e Marta Dallaq-:
nolo, Afonso Pereira e Editis

Selinger e Gilmar Mannes e Sa-

lete Dallabona.
E na Igreja Evangélica Lute-

rana Centro, recebem a bên

ção matrimonial às 16 horas,
Rolando Weller e Lídia Kols, e

às 18 horas, Gilmar Luis Lang
e Rosemari Cardoso. Aos jovens

casais, as feliéitações da colu

na.

O ex-governador Antonio 'Oar

(los Konder .Rels participará, no
dla 25 de novembro do Encon

tro' de Empresários de Jaraguá
do Sul, quando proferirá pales
tra "O Empresário e a Nova Si-

ciedade Democrática". Será no

Baependí

Na sexta-feira, dia 23, o casal
Dr. Francisco (Eliana Zielonka)
'Rodrigues recebeu grupo de a

migos em sua residência, onde

anotamos as presenças de Moa

cir (Albani) Sens, lido (Astéria
Hansen) Vargas, Olavo (MariI-
se) Marquardt, Moacir (Janete

Schulz) Bertoli, de Joinville,
Miguel Zattar e Inge Colin, Pe

dro (Olga) Bencz, Hermes (Eli
sa) Ruck, Ondir (Sônia) Macu

co, Dietrich (Marlene) Pienow,
ambos de Joinville, além da

Srta. 'Ljndalva Reinke, de Gua

ramirim.

'No último sábado, 'a menina

Roberta, recebeu amiguinhas
para comemorar o seu aniversá

rio. na residência dê seus pais
Jamiro (tylaura) Wiest, em Join

ville.

O casal Ràiner (Lurdes) Mo

dro recebeu segunda-feira, pa
ra Jantar em sua bellsslma resi

dência, os casais amigos RI,I
bens (Tereza) Nicoluzzi",Moacir
(Albani) Sens e Américo (Mara

Helena) Haiaba

***

Trocou idade sábado, sendo

bastante cumprimentado pelos
amigos o conhecido industrial

Hans Gerhard Mayer '(Nutzi),
com larga folha de serviço pre-

tada à e'omunidade, como extve

reador, ex-prefeito, ex-presiden- ,

te da Comunidade Evangélica
Luterana e atual presidente' do

Hospital e Maternidade Jaraguá.
Ao amigo Nutzi, que acompanha
o desenvolvimento da Jaraguá
Fabril, empresa que dirige, os

cumprimentos; embora tardios,
deste jornal.

'

***

CIDADAO SOL

Hoje ...
. O sol se vestiu
de um amarelo dourado,
colocou uma gola
de tule igual,
e saiu, para se

espelhar no lago dlstante ...
.

Antes», viu que faltava ainda
o complemento!
--Como, Eu igual ao Homem?

o eterno machão ...

Sim! Eu sou 'o "SOL" _ ...

O REI dos astros

Mas, 'faltam os sapatos,
as meias e a tradicional

gravata, ..
Que calor.: ..

Irei mesmo assim ...

Pols na festa do sol
"EU Só" iluminarei o MUNDO ...

e lá se foi ...
Na volta, passando pelo Lago
--tornou-se a espelhar;
e só ali -- viu que tudo, não

passara de um grande pesadelo.
Ao que a coluna to�ou co- tinha isdo o 1.0 e o último

nhecimento, está praticamellte sonho do cidadão sol.
garantida a criação da 2.8 Vara Eugênia 'Bella C.ruz $i1va
no Poder Judiciário de Jaraguá (RIO _ Especial pina o "CP")
do Sul, aliás reivindicação que- ***
se arrasta de longos anos, na i-

minência de ser concretizada. Salário Mínimo: Cr$ 11.928.00

A coluna registra, prazeirosa
mente. o aniversário, dia 4 da

Sra. Jutta. esposa do Sr. Dur

val' Marcatto �. no dia 5. do in-

dustrial Erwino Menegotti e do

farmacêutico João Lyra, de

Guaramirim.IReloloana Avenida
Presenteie com, jóias e as mals finas sugestões

da RELOJOAFHA AVENIDA. 'Marechal e

FLORICULTURA IMPERIAL

Bastante prestigiadas, em ,Coru':
pá as inaugurações do sistema

de água da CASAN e da Rodovia
, .. Prefeito Engelbert Oechsler",

,

com a presença do governador '

Jorge Bornhausen, que poste
riormente foi agraciàdo com a

cidadania corupaense, juntamen-
te com os deputados Pedro Co

lín e OctacrJio Pedro Ramos, no
Teatro Anchieta do Seminário

Sagrado Coração de Jesus. Bor

nhausen emocionou-se pela ho

menagem q�e o reitor edo Semi

nário, Padre Osnildo, lhe fez na

oportunidade.
'

***

A Sra. Dilma Oppermann ofe
receu lanche para um grupo de

amigas na quarta-feira, dia 21,
no ,Kaffee Haus, bastante con

corrido.

O empresárlo, Pedro DOh
diretor-presidente do Grupo
rlsol, foi reeleito presidente
Associação Comercial e Ind
trial de Jaraguá do Sul,'a pe
do de seus companheiros, II
assembléia realizada segun
feira.

Trocou idade dia 29, qUin
fei;;, a Srta. Narana Engl
lha do ,casal Francisco (I
burg) Engler. A Narana,as
sas: felicitações.

A Casa da Amizade, forma
pelas esposas,dos rotarianos
Jaraguá do Sul, estão agra
cendó aqueles que coopera
na promoção do desfile das

butantes, dia 17, cuja renda
rá integralmente revertida e

prol do Natal das Crianças I!

bres.

Ao que a coluna foi

da, .o Centro Empresarial
Jaraguá do Sul, que se cons

na Getúlio Vargas, imediaç
da Delegacia de Polícia, deve
ser inaugurado em abril ou m

do próximo ano

Variedades ...
FATURA CURIOSA

Certo mestre de obra
ao executar servlços n

Capela de Bom Jesus d
Braga (Portugal), lá po
volta do ano de 1853, e

traiu a competente fatur
que .se constituiu, ma

tarde,". numa verdadeí
página de hurnor:

__:... Corrigir os 10 ma

damentos, 'embelezar �
Sumo Sacerdote e muda
lhe a fita, 17 Escudos.
_ Dourar ' e por penas

novas na asa esquerda do
An]o da Guarda, ,8 Éscu·
dos.

� Lavar o criado do SU
mo Sacerdote e pintar::
lhes as suíças, 12 Escu'
dos .

L Tirar as nódoas
filho de Tobias, 4
cudos.
_ Brincos novos para a

filha de Abraão, 1 Escudo,
,

- Avivar as chamas do
inferno, por um, rabo no

diabo e vários consertçe
aos condenados, 30 Es·
cudos.

o maior salário -mínimo do

pars válido para as regiões sul,
sudeste 'e Distrito Federal, a

vigorar a partir de amanhã, dia'
1.o de novmebro, foi reajwstádo
por decreto do Presidente em

exercício, '. Au�eliàno Chaves,
passando de ,Cr$ 8.464,80 para
Cr$ 11.928,00.

•

Este é o novo salário mínimo
,também para Santa Catarina.

***
AUTORIZADO'
O DJretor Geral do Departa

mento de Aviação Civil anun

ciou qUinta-feira, ao ina�gu'rar o

aeroporto de Cubatão,' em JO,in
ville, que o novo aeroporto po
derá operar com Boe.ings, fato
considerado como uma grande
vitória, pois até então o DAC
màntinha-se irredutível em a

penas permitir linhas de tercei-
, ra categoria.

Telo Solar
Teto Solar -para o seu car

ro, todas as, marcas, é na

Menegotti Verculos.

- Colocar um menino
ao colo do Senhor, 18,Es'
cudos.

•

'_ Dar brilho ao céu, ar
ranjar as estrelas e lavar
a lua, 12 Escudos.
.� Retocar o purgatóriO

e por-lhe almas novas, 32
Escudos.

_ Compor a cabeleira
de Hércules, 8 Escudos.
_ Meter a pedra na fun

da de Davi, engrossar a

cabeleira de Tobias ,e
,

_alargar as pernas de Saul,
10 Escudos.
- Adornar a Arca de

Noé, compor o burrico do
fil}lo 1>ródigo e limpar �
orelha ,direita de São TI"

naco, 25 Escudos.

_ Umas botas novas.,

,para São Rafael ,� limJ*lr"
lhe a espada, 2 Escudos.

---:- Limpar as unhas e

por cornos no diabo, 5 Es
cudos.
(Colaboração de Char

les A. Bretzke)
Para você resolver
Complete cada espaçóoem branco com uma s,

palavra, fe!acionada aO

corpo humano.

Rime o 10. verso com o

30. e o 20. com o 40. •

Simpatia é ceu de agoS"
to,
8impatia é inspiração
que nasce de um lin"

do .

e atinge o

f
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Oetaeilio critica atitude
-

\.

do PMOB
o deputado Octacrtio Pedro Ramos (PDS) reqls:

trOU sua estranheza pelo fato da bancada do PMDB no

Congresso Nacional não ter comparecido à sessão em

que foi colocada em, v�tação a emenda de au!O�ia do

senador Orestes Ouérela propondo que a eleíçäo de

1982 fosse transformada em Assembléia Nacional Cons

tituinte. Disse que essa sempre foi a grande bandeira

das. oposições, em especial do PMDB, e no dia da vo:

tàção da emenda nem mesmo o presidente do partido,
deputado federal Ulysses Guimarães, compareceu.

O deputado Octaclllo Pedro Ramos lembrou' ain

da que, para que um congressista possa apresentar uma

emenda constitucional é necessário que tenha um ter

ço de assinatura dos parlamentares. E isso ele conse

guiU, caso contrário não teria apr��entado a emenda,
mas, estranhamente, no dla da votaçao, nem mesmo es

ses que assinaram a emenda compareceram a sessão.

por isso afirmou que o senador Orestes Ouércla, au

tor da emenda,' foi traído em seu ideal ismo, observan
do ainda que se tivesse apresentado uma proposta de

prorrogação dos mandatos dos parlamentares, junta
mente com a suqestao de transformar a próxima el,ei

ção em Assembléia Nacional Constituinte certamente

o plenário teria ficado repleto.

Além de ter feito essas observações sobre o

comportamento da bancada do PMDB no Congresso Na
cional, o deputado Octaelllo Ramos leu a íntegra da ma

téria publicada no Jornal do Brasil, onde relata a au

sência dos parlamentares no Congresso.
-

Santa . batarina poderá ter

200 municípios el 82
Se o Senado aprovar projeto - já aprovado na

Câmara Federal - reduzindo as exigências contidas na

lei complementar nO 1, de 1967, que estabelece nor

mas para a criação de novos munlcíplos, Santa Cata
rina poderá ter, nas eleições do próximo ano, 200 mu

nicípios. Com a redução das exiqênclas (população e

arrecadação) seria beneficiado o Distrito de Forqullhl
nha, que também preencheria os requlsltos e assim po
deria se emancipar do município de Criciúma, a exem

plo do que ocorreu recentemente, com a Assembléia
Legislativa aprovando projetos de resolução deterrnl
nando que a Justiça Eleitoral realize plebiscito nos ,dis
tritos de Correia Pinto e Octacílio Costa, ambos no

município de Lages.

O projeto apr01ado na Câmara dos Deputados,
.

reduz a exigência atual de 5 milésimos da receita es

tadual para 1 milésimo, o que significa, no caso de :

'saAta Catairria, que o distrito deve arrecadar de im
postos -aos cofres públicos, basicamente ICM, Cr$ 22
milhões. No caso da população, que antes ,pela lei
atual deve ser de no mínimo 10 mil habitantes, seria
reduzido para 7 mil.

Na Comissão de -Justlça da Assembléia está em

exame quatro processos de emancipação de distritos:
Forquilhinha (Criciúma), Llndóla (Ooncórdla), Ermo
(Turvo) e Iporã (Mondar). Apesar'das alterações na le
gislação, mesmo assim somente Forquilhinha preen
cheria os requisitos, já que os demais distritos ficariam'
abaixo das exigências em termos de população e arre

cadação.

Contratos de Compra ,e Venda, Locação e .

Requerimentos?
ORGANIZAÇAO CONTÁBIL 'A COMERCIAL'

.

SIC LTDA.
� Rua Cal. Procópio Gomes de Oliveira,

290 (antigo Cartório do Registro de Imóveis
Mário Tavares).

- COMUNICADO

GRAFICA ÄVENIDA LTDA.

Comunica seu novo endereço. Rua Seme
I Mattar, 1'54 (antiga sede do C; A. Baependv).

Fones: 72-0592 e 72-0772.

ÁUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã Designáda e \Oficial do Registro de

Protestos.

.
' E D I T A'L

Pelo presente edital de'citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam em

. nosso Cartório para tratarem de assuntos de seus

interesses: ANTONIO AIRTON' TAVARES SAM
PAIO - Rua: Uruguai, 35 - NIiSl'A - JUVENAL
FELICIO DA SILVA :._ Estrada Bananal do 'Sul, -
GUARAMIRIM - JOSÉ PI;REIRA Rua: Ilha da

Figueira, sino - NESTA _,. ,OSOR10 KANZLER E
'MARIA. DE FATIMA KANZLER -,- Rua:� Lourenço
Kanzler, 370 - NESTA.

\_ ,-f. '-_'_ *."," .,
.

ADALZffiA PIAZERA DE AZEVEDO - Oficial Maior
.

Acaresc instala
unidades de observa
çäo de milho e arroz

CGm a finalidade de determinar à nível de

município a produtividade -de, cada cultivar, \para .

que, no próximo ano, se possa
I recomendar o cul

tivar correspondente à época de plantio, a Aba
resc de Jaraguá do Sul, através do Escritório \Lo
cal, instalou duas Unidades de Observação de mi

lho e arroz em Ribeirão Grande do Norte e Es
tràda Nova.

A unidade de observação de milho, na pro
priedade de Eurides Silveira, em Ribeirão Grande,
contém dez cultivares distintos, com sementes hí
bridas fiscalizadas. Os cultivares foram plantados
em três 'parcelas de 650 mi cada qual, em 04 de

aqosto, 08 de setembro e 27 de outubro, perledes
que tradicionalmente o produto é plantado em

nossa região. .

Esse trabalho é plonelro
:

e a própria Em

presa de Pesquisas, Agropecuárias de Santa Ca
tarina-EMPASC, .tern Interesse nos 'resultados, se
qundn Laurindo Goedert, da Acaresc de Jaraguá
do Sul, "pois assim saberemos qual o melhor cul"
tivar a ser plantado numa determinada época, ra

zão da nossa experiência em três períodos
.

dife-
\

rentes" .

I A outra unidade é com O' arroz irrigado, ins
talada no final de setembro, na propriedade de Luiz
Menel, na Estrada Nova. São também 10 cultiva
res, sementes básicas cedidas pela 'EMPASC de

Itajaí.
-

.
:

São 10 parcelas em experiência, com 100m2
cada qual, totalizando 1.000 m2 e servem para de
tectar a produtividade de cada variedade.

Enfermeiras do
, reajuste

Norte . 'obtêm
salarial

O sindicato dos enfermeiros de Jolnvllle, -. que
abrange a região Norte do Estado, deu início a assina

tura dos acordos coletivos de trabalho com 10 dos 12

hospitais que acejtaram as cláusulas aprovadas duran
tes as assembléias realizadas em setembro. Apenas o
Hospital da Caridade de São Francisco do Sul se negoú
a assinar a convenção salarial e o Sindicato entrou com

uma ação nó Tribunal Regional do Trabalho pedindo o

dissídio contra as empresas que não aceitaram sua

proposta. .

.

A assinatura do acordo foi feita' na sede do sin-

dicato, que desde o. dia 30 de setembro, após definidas
as cláusulas em assembléias realizadas em Joinville,
São Francisco e Jaraguã do Sul, havia iniciado as _�on
vereações com os patrões, conversações estas que ca

minharam sob resistência da classe patronal, sequndo
o presidente do Sindicato, José Caetano Rodrigues, uni'
camente pela ausência de um órgão representativo dos

patrões.' ,

O Sindicato tem 800 associados na reqlãó Norte,

de um total de 1.�00. O índice. de aumento ficou em

torno de 45 por cento. Outra cláusula aprovada diz res

peito aos salártos funcionais Pára' técnico de enferma

gem, auxiliar de enfermagem e atenderite, que ficaram

estabelecidos em Cr$ 30.600,00, e-s 24.000,00 e Cr$
17.600,00 respectivamente. Além disso, o Sindicato

conseguiu reduzir a jornada de trabalho dos emprega
dos em clínicas e laboratórios para 44 horas semanais

(antes eram 48 horas) e Um acréscimo no Indlce de ho

ras extras de 30 por cento, quando a lei prevê 25 por
cento. Outro ponto definido pelo acordo é a instituição
do salário normative para novos empregados, na base

de e-s 14.200,00.

Criada câmara, de vídeo':'foto

Os japoneses acabam. de inventar, um, novo tipo
de câmara fotográfica que utiliza rolos de. Video ao in

vés de filme e que imprime eletronicamente as ima

gens, reproduzidas imediatamente depois em uma tela

de televisão: tratá-se de vídeo-foto - inventada pela
empresa japonesa Sony e que já.está sendo classifica

da como "uma nova revolução no registro de imagens".
.

A nova câmara - que recebeu o nome de "Ma

vica" e tem o aspecto de uma máquina fotográfica co

mum - foi mostrada à imprensa pelo presidente da

Sony, Akio Morita, que explicou como ela funciona:

acionando-se o rolo do vídeo, que é colocado dentro da

câmara (como se faz com um filme comum), pode-se
tirar até 50 fotos em um minuto. Em sequlda o rolo é

retirado e imediatamente as imagens são reproduzldas,
por um projetor especial', em uma tela de televisor, sem

necessidade de revelação. Depots.' o rolo de vídeo po
de ser reaproveitado (como um cassete convencional).
As imagens \ podem ser apagadas e tiradas outras ví

deos-fotos �

Segundo a Sony, a nova máquina fotográfica de

verá custar o equivalente a 660 dólares (aproximada-
. mente 67 mil cruzeiros) e cada rolo de vídeo 2,6 dóla
res (cerca de 260 cruze!ros). O projetor custará 220 .

dólares (cerca de 23 mil 'cruzeiros).

Técnicos peruanós' estàgi'àrão
no Projeto Jaraguá

Em cumprimento' ao programa da Cooperação
Técnica Senai - Departamento nacional e Senati' qo
Peru, encontram-se em estágio I1Q .Seoai, de Sallta Ca.
tarina, os bolsistas Eduardo Alvarez Mesias, Chefe dó

Departamento de Sistemas Mecanizadas, Manuel Cas
sales Del Mar, Chefe do Departamento de Estudos; Jn- ,

vestigação e Estatísticas" Artemio VillaloDos Dâvila,
Chefe do Departamento de Projetos e Maria Velenzuela
de Guzman, Chefe da, Divisão da Avaliação .. O estágio
dos ll)encionados bolsistas compreend,e atividades h,0
Centro de Desenvolvimento de Pessoal em Blumenau

e no Projeto Jaraguá, em Jaraguá dol Sul.
.. ,

Fale da
Imprensa . tema
de concurso

"Fale da Imprensa" é o

tema do concurso come

morativo ao Sesquicente
nárlo da Imprensa Catari
nense, lançado nos dias 7

e 8 de outubro. Intitulado
"Prêmio (Gustavo, Neves",
o concurso desuna-se a

estudantes iC a tarinenses
de 1° e 20 graus, de esco

las públicas e particula
res. As inscrições estarão
abertas até o dia 15 de no

vembro.
A promoção faz parte

de um calendário, come
morativo ao Sesquicente"'
nárlo elaborado conjunta
mente por jornalistas, em

presas, estudantes e pro
fessores, com a tutela da
Secretaria da Educação e

,

Universidade Federal ,de
Santa Catarina.
Dentro do tema "Fale'

da Imprensa", o' estudan
te pode versar sobre di
versos assuntos, desde a

importância da imprensa
na sociedade até a influ
ência da leitura de jornais
para a formação . cultural
do indivíduo. Os trabalhos
podem ser datilografados
ou' manuscritos à tinta,
variando de uma a três
folhas de. papel älmaço .

As inscrições podem
ser feitas nas UCREs', pe
la direção do colégio, já
tendo o professor respon-

. sável vistado o trabalho.
Devem constar nome, en

dereço. particular e o no

me da escola.
PR�MIOS

Serão oferecidos Cr$
77 mil em prêmios, divi
didos da seguinte forma:
No 10 grau, Cr$ 15 mil

para o primeiro, lugar,
Cr$ 1 Q mil para o segundo
e Cr$ 5 mil para o tercei

ro. No 2P grau, Cr$ 25

mil para o primeiro colo
cado, Cr$ 15 mil para o

segundo e Cr$ 7 mil para
o terceiro colocado. To
dos os premiados recebe
rão ainda uma mlhlatura
do busto de Gustavo Ne
ves.

A comissão julgadorà
será composta por cinco

membros, representando
respectivamente a Secre
taria da Educação, Uni
versidade Federal de-Sarr
ta Catarina, Universidade

para o Desenvolvimento
do E�tado de Santa Ca
tarina, Conselho Estadual
de Cultura e Academia
Catarinense de Letras .

.A . partir do encerra

mento das inscrições, a

comissão julgadora terá
�

um prazo de 60 dias para
divulgar' o resultado. A

entrega dos prêmios será
.
posteriormente anunciada.
O "Prêmio Gustavo Ne
ves'" será lançado nova

mente nos próximos anos.

&2.e4k'��

ORAÇÃO AO DIVINO

ESPIR1'.rO SANTO

Espírito Santo, Vós que

esclarecei tudo. que ílumínaís
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 e qUe toaos oS
instantes de minha· vida es

tais comigo, eu quero neste

curto diálogo agradecer por

tudo e confirmar mais uma

vez que eu nunca quero me

separar de Vós, por maior

que seja a ilusão materil1,1,
não será o mínimo de vonta

de qUe sinto de um dia estar

,convosco e tod,os os meus ir

mãos na glória perplétua -

Obrigado mais uma vez. -

.A pessoa deverá. fazer est.3.

oração 3 dias seguidos, sem

dizer o pedido. Dentro de 3

dias será alcançada a graça

POr ma,is difícil que seja Pu

blicar assim que receber a

graça.' AgraÇ.eço graça' rece-.
bida. - A. P.

,

Correio·
.

informativo·
CONCURSO DE LEILOEIRO - A Junta Co

merciai do Estado comunica que está prorrogado
. o' prazo para inscrições ao concurso público de
leiloeiro. O edital e demais informações 'podem
ser encontradas na Jucesc (Av. Rio Branco 154,
na Capital) e nas associações comerciais des mu- .

nicípios sedes das zonas de leilão .....:.. de Arararr

guá, Blumenau, Brusque, Caçador, Canoinhas, Oha
pecó, Concórdia, Criciúma, Dionísio Cerqueira,
Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages.
Mafra, Rio do Sul, Tubarão e Xanxerê.

.

VESTIBULARl82 - As inscrições ao Con-,
curso' Vestibular - ACAFE/82 estarão abertas

até o dia 06 de novembro, sexta-feira próxima" em

todos os Postos de Inscrições das Fundações Edu
cacionais do Estado de Santa Catarina, aos parti
cipantes do Concurso Vestibular Estadual Unifi

cado da ACAFE. A taxa de inscrição é de Cr$ ....
1 .375,00, em moeda corrente ou cheque visado,
que deverá ser recolhida as agências do Bancodo
Estado de Santa Catarina (BESC) das cidades se

des de Fundações, sendo que o candidato deverá
apresentar no ato do pagamento da Inscrição, aI

..

Cédula de Identidade. Os exames serão realiza- .

dos de 11 a 14 de janeiro de 1982.

-

A H'ISTÓRIA REGISTRA - Dia 31 - Dia
Mundial da Economia, Mundial da Poupança, do
Ferroviário e da Normalista. Dia 1° - Festa de
Todos os Santos, Aniversário da Unesco .. Dia 2
- dia de Finados. Dia 4 - dia do Escoteiro e do

. Turismo. Dia 5 .- dia da Cultura e da Ciência e

do Cinema Brasileiro.

COMUNIDADE CATóLICA - De 12 a 15 de
novembro, festa na Comunidade São Judas Tadeu.
O programa é este: _ dia 12, 5a. feira, 20 horas,
abertura com míssa da juventude; após, churrasco
e bebidas .. Dia 1.3, 16 horas, rnlssa das crianças,
com festa até às 18 horas. Às 20 horas, missa

dos casais, seguida de festa .popular. Dia 14, sá
bado, festa, popular à partir das 10 horas, com

missa festiva de São Judas 'Tadeu às 19 horas e

bênção das imagens. Às 8110ras de domtnqo.rrnls
sa festiva. As celebrações e pregações da festa
ficarão a cargo do Padre Vilberto Glanlslni, do
Seminário de Corupá. Como atração especial da
festa..o delicioso strudel.

KOHLBACH SR
SUPERMOiOR

Bicicleta Ceci
•

Compra-se uma bicicleta Calói Ceci, guidão baixo, em

bom estado, Tratar pelo fo!'e 72-0091, com Geninho.

i

'Adquira .agora
.

seu -VW
nova 'ollsade

A Volkswagen e a MenegoHi Veiculos estão
em campanha na compra do seu carro usado. Seu
VW vale ouro naMe"egotti Veículos. Venha confe-

rir. Tempo limitado.
.

Funilaria 'aragai Ltda.
Calhas para todas as finalidades. Faça-nos

uma visitL E_mos·em condi96es. ele atendê-Ios

eflclentemenle..

Rua Feiipe' Schmldt, 279 - Fone 72.,.0448 -

Jaraguá do sul-se.
,

ROIBIÇAO
.

,I
I

Wigando Meier:, residente na Estrada Gari-
,

baldi, s/no, em J,araguá do Sul, sendQ propri'etário'
de um terreno localizado na Estrada Jaraguã Es

querdo com a rua Joaquim Francisco . de Paula,
com a área de 128. 125,m2 e, de outro, na Estrada

Jaraguá Esquerdo com a Estrada Garibaldi, medin- .,

do 129.835,56 m2, vem; pela presente, proibir ter
minantemente a entrada' de pessoàs estrslilhas nes

tas suas propriedades, éom o intuito de caÇar, pes-
,

car e prattcar outros atos, não se responsabilizan-
.

'

do pelo que possa .acontecer aos infratores.

I'
Jaraguá �o Sul, 1,5: g�.o.üt...�l,.u..Jl...r.O.•

d

... �..
1�8,1

Wigando JIJIeier.� Pr()�I]�lano '.
�.

' ;;�,�L<: 'i��zs:\���,�;:.:' ,":,;:'<,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Suplementa e anula dotações do Orçamente Vj- " vos
, Cr$ 95Q.OOO,00 0302 - DIVISÃO DE MATERIAL

gente. 0301 .15824952.007 - 3.2.5.2 .:...... Penslo- .

�
0302.030702012. OO!;} - Manutenção das ati:

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraquá do , Ilistas., ....................•. Cr$ 60.000,00 vldades da Divisão de material .... Cr$ ,

Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas C30t 15844942.008 - 3.2.8.0' - Oontrlr 0303 - DIVISÃ'o DE SERViÇOS GER�'IS
atribuições, com base na Lei Municipal N.o 801/80 de 04 de bulção para formação do patrlrnônic 0303.,03070212.010 - Manutenção das ati-
novembro de 1980; '.'

. ,

do servidor público , Cr$ 1.450.000,00' vidades da Divisão de Serviços' Ge- "
.

, DECRETA: 0302 - DIVISÃO DE MATERIAL rais , Cr$ 33.800,00
ART, 1° -"Fica aberto um crédito suplementar 110 0302.030'70212.0Q9 - 3.1.1.1 - Pessoal 0303.03070212.011 __;. Convênio com a

velor de'Cr$ 85.000.000,00 (Oitenta e cinco milhões de cru-
.

Civil ,.1 ••.•••••• Cr$ -, 250.000,00 S.S.I. para manutenção de umauní-
zeiros) para reforço dós programas e verbas abalxo discrimi--" 0302,.03070212.009 .:_ 3.1.2.0 - Matérial dade de Rádio Patrulha' .. : ..... 'Cr$ 250.000,00
nados, constantes do orçamento vlqente, a saber: de consumo , Cr$ 500.000,00 0401.- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

'

,.'
ANEXO I - QUADRO. A 0304 .�03010212. 00'9 - 4. 1_. 2. O - E�quipa- 0'40'1 .08421881 .0'02 - Ampliação 'e recupe-

. I

0101 -' CÂMARA DE VEREADORES mentos e material permanente ... Cr$ 1 ,000.000,00 . ração. de unidades escolares .. :: Cr$ 5.000.000,00
""010{01010012.001·_:_.Man'utenç'ão das atlvl- 0303 - DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS 0401.08421882�012 ---, Manutenção das ati".

dades da Câ.rharä de VereadoresCr$ 1.400.000,00 0303.03070212.010!_ 3:1.1.1 - Pessoal vidades da rede municipal de ensino
0201 �. GABINETE"DO PREFEITO Civil ' Cr$ 2.200.000,00' de 1° grau .' Cr$

-

540.000,00
0201 .03070202.002 -'Manutenção das ativi- 0303.03070212.01 Q.__:_ 3.1.3.2 - Outros 0401 .08431972.015 - Concessão de Bol-

dades do' Gabinete I do Prefeito .. Cr$ 1 .010.000,00 ',serviços e encargos Cr$ 80.000,00 sas de Estudo , Cr$
0301 - DIVISA0 DE PESSOAL' 0401 - DIVISÃO 'DE EDUCAÇÃO' 040t.15824952.02p - Encargos com Inatl-
0301 .03070212.004 - Mánutenção das ati- 0401 .08421882.012 ,- :3.1.1.1 - Pessoal vos da Divisão de Educação Cr$

vidades da Divisão de Pessoal. .. Cr$ 1.045.000,00 Civil Cr$ 6.500.000,00 0402 - DIVISÃO DE 'CULTURA '

0301 .15824922. OÖ6 '- Encargos' Sociais 0401 .06.421882.012 - 3.1.3.2 - Outros'
"
". ,

0402.08482472.021 - Manutenção das ati-
,

com o IAPAS-IPESC e FGTS Cr$ 5.00.0.000,00 serviços e encargos Cr$ 30.0.000.,00. vidades da Divisão de Cultura Cr$ 50.00.0.,00
0301 .15824952.00.7' __:. Encargos com lnatl-, 040.1 .15824952.020 - 3.2.5.1 lnatl: 0403' - DIViSÃO DE ASSISTtNCIA SOCIAL ,

;.,_
vos e Pensionistas Cr$ 1 .0.1 Cl.00.0.,00. vos

, . Cr$ 450.00.0,0.0 0403.15814272.024 - Despesas com aqui-
0301.15844942.008 - Contribuição ao Pro- . 0402 ..,..... DIVISÃO DE CULTURA

L....
slção de mantimentos a indigentesCr$,

,

gr�ma de Formação do Patrimônio do 0402.08482472.021 - .3.1.1.1 - Pessoal C403.15814872.025 - J\ssistência comunl:
Servidor Público Cr$ 1.450..000,00 .

Civil '

' Cr$ '110..000.,0.0. ' tárla e Subvenções Sociais. '," .Cr$
0302 � DiViSÃO DE 'MATERIAL C402.D8482472.D21 - 3.1.3.2 - Outros 0501 -'DIVISÃO DE CONTABILIDADE
030i. 03Ó70212. 009 ....:. Mimutenção das ati- serviços e encargos' Cr$ 100.000,0.0 0501 .03080.322.026 - fy1anutenç�ó das, atí-

., ''''idades da Divisão de Material:. Cr$ f. 750..000,00 0403 - DIVISÃO QE ASSISTtNCIA SOCIAL vidades da Divisão de Oontablllda-
0303 -: D,IVISAO 'O:IE SERViÇOS ,',GERAIS 0403.13754282. 02� --::-' 3. �1 . '1 : 1 - Pessoal . \ de

'

: Cr$
0303.0307021'2.010 .....;. -Manutenção das àti- Civil , Cr$ 100.000,00 050.1 :030.80332.027""':';" Juros e amortização'

,da�es 'da Jjtvrs�o"_! de rS�rviço,s Ge� 0403.13754282.02'3 ..,...... 3.·1.3.1 - Remune- da dívida pública ....... ;'; ...... Cr$:,;; ,'100:00.0,00
ral,s . ,> •••••• , •••• , •• : •••• : • : Cr$ 2.280'.0.0.0,00 I ração de serviços pessoais Cr$ 50.00.0,00 0502 - DIVISÃO DE TRISUTAÇÁ0

'

040.1 - DIVISÃO DE'EDUCAÇÃÓ 0.403.13754282.023 _:_ 3.2.5.5 - Asslstên- , 0.502.0.3080302.0.31 :- Manutenção das atl; -

0401 .08421882.0.12' - Manutençâo das ati- I' ( cia Médtco-hospltelar Cr$ 6Q. 00.0,00 vidades da Divisão de Trlbutaçãoôrê
vidades 'oa"'f'ede tnunr�ipal' de 'ensine 0501 � DIVISÃO DE CONTAB,ILlDADE 0.503 � DIVISA0 ,DE TESOURARIA '

,

de 1 ° iGrau .' " '. .. Cr$ 6. soo . DQo.�OO. .. 050.1 .030.80322.026 - 3. 1 .1 .1 - . Pessoal" - 050.3.0:30.8030.2.. 0.33 �. Manutenção, das ati-
040.1 .15824952.0.20 - Encargos com lnati-

.

.t�ivi'l , .. '.' . e-s 500..0.00,00 vidades da Divisão. de - Tesol:ll'ariaCr$ ., ,15Q. OOO,OQ
.

vos da Divisão de Educação .... Cr$ 450�OOO,00 0501.03080332.027 - 3.2.6.1 � -Juros. de 0.60.1 _:_ DIVISÃO DE OBRAS
0.40.2 - DIVISÃO DE CULTURA dívida contratada Cr$ 6.000.000.,00 060.1.13764471.0.07 - Ampliação e melhora-
@4o.2.08482472.021 - Manutenção das ati- 050.1.03080.332.027 - 3.2.6.7 - Correção mento do sistema de abastecimento
, vidades da Divisão de Cultura: Cr$ 210.0.00.,00. ".,' .jnonetárla sobre \ operações de cré- público d'água I •••' • � ;_', •• Cr$
0403 +: DIVISÃO DE ASSISJÊNCIA SO€IAL

.

.� �:J. .:0 '.� .'
v Ór Qi110 pon antepipfiçãe da receita .. Cr$ 12.000; 000,00 p601 . � 3764481 .b08 "- Desapropríação, in-

0.403 "13754282.0.23 -, ManuteÀção das ati� .

'.

"
,

' 0501r.�9999992 ·9:30 .:.'-7 '9.0.. 0.: o. ..:..... Reserva'·
�

.denlzação, abertura" e limpeia;'de: va-
vidadesdaDivisãodeAssiSfên'ciaSo- ' ,;.' "dei_Contingência' .", · Cr$· 4.20.0.000,0.0 . las ,' )·' . .'\.'.� : .. :1'.,.,:.Gr$ 2.592.330,00
cial ...... ; .. ó........ : ..... .'-: .Cr$, ,210..000;00. '0502'::- PIVISAÖ tll�'TRIBUT�ÇÃO;

- " '",
'0601. 1'376448,2.034 � Mantítenção""Yqas ati-

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE" 0502.030.8030.2'.032 .;_ 3:1.3.'2 - Outros vidades da Divisão de Obras'.... ': .Cr$
0501.030.80.322.026 r- Manutenção das ati- "Serviços eFencargos ..... ", .;.Cr$ 500.000,00 0601.16885311.010. - Pavimentação deRo

vldades da Divisão de Oontabillda- 0601 - -DIVISÃO DE OBRAS
.

" .

_;. ' -dovlas : Cr$
de , Cr$ J

500. 000,b0
'

06,01' . 13764482. 0,34
.. ,� 3.1. 1. 1 - Pessoal' 0601 .16885341 .011 ,.:_ Abertura "_de' Rodo-

050.1.0.3080332.027 - Juros e amortização ' Civil qr$ 650.00.0,00 vias : :
,
.. : Cr$·

da dí"ida pública Cr$ 18.000..000,00 060.1.16915751.015 - 4.1.1.0 - .obras e 0.601.19915751.013 - Abertura deI RuasCr$
.,050.1.99999992.030,- Reserva Orçamentá- instalações .........•..

'

... H' .Cr$ 18.000..,09°,00 0601.16915751.0.14 .:_ AquisiÇão de Imó-
,

ria ".,.�.: Cr$ 4.200.000.,00. 0601.16915752.035 -3.1.1.1 �'Pessoal
.

,veis : .. '.: : Cr$
0502 - DIVISÃO De TRI'8tJ1f�ÇÃO

'

/Civil ..
, Or$'

"

2.,500'.0.00,00 0601.16915751.015 .:....:.. Co'nstrução e restau-
'0502. 030à0302. 032 '77" Co'nvênio, com o Sin- � 0.602 ,..-o.. DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODA- ' /

, ração de Pontes' e SLleiras' Cr$
dicato dos Tr;ªballij�dQ,�e� Rürais .Cr$ 500,000,00. ),,' GEM

'

.'

I 0601.16915751.016 -- Pavimentação de
0601 -,- DIVISA0 DE OBRAS :' ;.", '

,0602.16880332.036 - 4.3.5.1 - Amortiza- .Ruas Cr$ 65.784,380,10,
0601 .13764482. 034 ,�f'M'anutençãÕ ããs ati� .

.... ção de dívida con�ratada ...... :. Cr$ 2.800.0.00,00 0601 .16915752.035'- Manutenção da Divi-
vida�es da Diyi,s�.�c1tê:,abr:ãS:"'... Cr$ 6'5'0.000,00

'

�Oß02 .,16885342.037 - 3.1 . 1 .1 - " Pesspal são de Obras nas .Áreas Urbanas .. Cr$
" D601.16915751.015-CoT)&t�l,I�ão eRes- "

"

Civil ...

I

•••• : •••• ;;: ••••••••• Cr$ 2.20.0.000,00 0602-DIVISÃODEÉSTRADAS;DERODA-
tauração de P,Ontes, e Bueirqs ... ,Cr$ ,

18. oeo. 000,00:' 0602.16885342,0.37 _: 3.1 .2. O - Material . ,GEM ,

0601.16915752.0.35 ..,.-, Manutenção da Divi�,
' > "de C<ilí1sumocl .....' . : ........ :

.

"

Cr$ 3.000. QOO,OO 06Q2 .16886341. '020 .._ AquisiÇão de Imó-
{tisão de Obras nas . Áreas Urba- . 0603 -7 DJ,YISÃO DE SERVIÇqS URBANOS veis ".'; .. : .. Cr$
nas :.' :" Cr$ 2�5QO.OOOiOO ·06o.S.10605752.,038.� 3,.1.1.1"-;::- Pessoa.! 0602.16880.332.0.36 - Amortização e encar-

060.2 -,- DIVISÃO DE t=_STRADAS DE RO- , CMl .l.: ., .. ,. _ �" :.: .Cr$, '·2.S00.0DO,00 gos da dívidaljúblicà.,1; Cr$
DAGEM � "" " '06�3, 106D�152"U38 '_:'; t3,::1'.2�O· - ,Material' " 0602.16885342.037 - Ma.nutenção dos ser-

OçD2. 16880332.036 - Amortização e efl-
.
", . de consllmo _.,;:.,' Cr$ 1 .000.. OQo.,OO viços do D. M . E .H , Cr$

"

'

cargos da divida �()ública .... .': .. Cr$ 2.80.0.000.,00 '� 0603.10605752,.03S . ....,... '3,.1 ,3.'.2 '7""'" Outros, . ,0603 � DIV�SÃO DE SERViÇOS URBANOS
0602. :16885342.037 -:- Manutenção dos ser� _ ..

' -' \ .' serviços e encál'g�s .. : .. .' Cr$ "

,2,. �oo. 000,00 060.3.09515751 . 021 � Extensão da rede de
.

.

'ylÇ.Q� .ça, D. M.'!; ..!:j.;: .'.;._., çr$ _q·.2QO.OQD,Oo. 06D3.1d605752.o.3� ,� 4�.1, 1,0. - Obras e ilUlminação pública Cr$ 1.500.000,00
0603,.-"; �DJVrSÃQ DE SEßVIÇQS URBANOS

'

inS'talações· : ," ,: : .. çr,� .,' .,300.000,00 0603.1060.5751.023 - Implantação de Par-
06Ó�:j0605152.Q3.8 '::""',Ma,mltenção das ser- D603�16915752.040' - ,3::..1.1 1 - Pessoal' _' .

.: .

ques e Jardins � Cr$ .1.655.392,80
:' ""iÇaS wrb�ríe's,de utilidade pqblicaCr$ ..6.3QD .. o.QO,OD· "_, Civil �.: J,. Cr$ '1.890.0,00,QO 0603.t06D5752.038:_ Manutenção'dos ser-

060,3,16915752:040-:-Manutenção dos ser-.·· '06D�.16915752.04� .�; 3':1 ..2.0 - Materi�l',
,,'o

, viços urbanos de utiljdad� .públi-.'

. ;ViÇO�l r�[ativos a' V;iâs Ufoanas . .' . :Cr$' 3 :350..000,00 " ,de con,sumo : Cr$' 1.509.0.00,0.0 ca , 1. : ••••••• Cr$
070.2 '-:mvISÃo ;DE' PECli.MiRrA 070.2 -.- DIVI5.ÁO DE PECUÁRIA)

I
. 0603.16915752.040· - Manutenção dos ser-

0702":0415D87� . Q-45. i � 'Mâíujten'ção das âti- .. 0702. 04.150872 �045 �.3.1 .1.. 1 -;- Pessoal '

.

'viÇOS' rel'ativos a Vias Urbanas .. Cr$ 1 .050.0.0.0,00
.

yi'd'adés da Djv�são'de' PecLiária. :Cr$
,. 350.000,00, -

.":, .. ,CfviI ',' "'," :;"1'�';:':" '�"""""" .Cr$' '350.000�00 0701 - DIVISA0 DI: AGRICULTURA
0601, �,'pIVISÃO DE TURISMO

<

,

•

,:'
•.

,I 0801.r- DIVISÁO'1D1i' TURISfVlO .,_ .I. 0701.04140752.041 ......: Ma'Aute.nÇ:�o das ati-
OSO{:11653f):32.046 . ..- Mânút"en'ção' das 'âti- ,

).

; ,t�g861, 1}�5.3632 'I,P,�9,:� ß;f.1.1 -- Pessoal.
'.

vidades da Divisão dá' A-grictlltora;OJ$
. yi�açjes da DivisãO 'de Túrismo Cr$ 35�OQO,00" Civil «�o .:: ,' Cr$ 35.000,00 U701.09510332.044 � Amortização e'.encar:'

.

,'.
• .•. ,. ...•

.

.. " gos da divida pública· �.. Cr$ , .

960.10'Q,88
\,,' "

.... ;>�.:: ..:.�' "

i ,'J

-"< C'1v :'.(rf"'-' TOTAL .. ··.�'.'.;.. ,.>: .... Cr$.·8�.OOO;ÕOO,.00.' 0702""':'" DIVISÃO DE PECU.ÁRIA
..

"'OT�G .
. � Or$ 8S, ,DO.O 000 DO

.

.

y -,

:".','. ' ' , •• 'J', . ,,' '/.'
.

0702.04150872.045 - Mallutenção d�s ati-.

;",' ANEXO II ,:_ 'aOADRO iA
',; 0" .'-; • • \, '

ART. '20 -:--"' Para fazer façe as despesas .d�co'rreli'::: vidades da Divi'são de Pecuária:. Cr$0101 - CAMARALOE''V'ÊREADORES ,I

tesdo artigo anterior, ficam al1uladas total.e, parcjalm�mt� a� 0801 _: DIVISÃO DE TURISMO
'

0101.01Öl0012�.;Úb1·'·:::':"3:.t.'1.1 ....... Pessóal
>,�",.

segúintes dó:tàç'Öes do orçamento ,vigénte, à Sä6e1r: 1),. '" ,', ,0801.11653632.,046.:.....: Manutenção'das ati-
, .

Civil':" .'
� :" ::"7::: . ;>:,:. ':',/� ... i' ... '

.. Cr$ 1 .000,.0.00,0.0' ANEXO F- QUADRO A
' .. " ',' I . ,i vidades da Divisão de Jllris!TIo ....Cr$, .240. oqo;oo

0101.01010D12.;00� .

.,_ 3.1.3.2 - Outros ,0201;_; 'GABINETE DO PREFEITO ; .

".,'''':, :.';:;..j' .

, Serviços e i encargo,S, . :" " Cr$ 400. OOq,DO . 020t. 0307Ó202: 00.2 .- Manutenção das· ati- TOTAL .. ::, . : :. :':� .:;:�, Cr$ 85.000.000,00
,020.1,'- GABINETE DO PREFEITO "idades do Gabinete do PrefeitoCr$, 550.000.,00 '

.

'"''', L�.:; ,,(;;") s.� ��,_

,0201.030.7<0.20.2.002 ---':3.t.1.1 - Pessoal , .

,_ 020.2 ,_ GABINETE DOVICE-PREFEITO AN,EXO II __.QUADRO' A
C· '1

"

C $
. I '2'0'2" 0.30 O· 2' -

d' 020.1 - GÄBINET'E 'DO PIiE.FEiTQt .. :, _1".".:, i.� .,'
lVI .., ,

'; .. ,: '.,_.: r 10.000.;00 O . 720.,003 - Manutençaó as ati- ,\ Á
b

'

0201 030.70202' ono 3 1 3 2 O'
, ..,'

"

':d' d
.

d G' b' d V· P f' 0201 . 0;J070202 . 002 ,- 3:2 ;·3 ..1 ,� : 'ßu :ve.O-.· ,I!<'" ' ,',

"
.

. W:' -;:- " v � '-. u�r�s", ' '�, ;v, a es, ,0 � met� ° Ice- re el-�
S' G $ �pO 00000, servlÇ,ps e fllilcargos ...........• ;{:;,:;Cr$, <,,1 :·(�P<t..OQO,00 ""',, to . '," ','; .' .. '," ./ Cr$

. 130:0.0.0.,00 0201.0�g�g202����S _"3.:2.'3.·3;t'.:·;�,�ó��i�-í�.":J��t,;.r-.;f.,� .�;
.

0301 - DI'{'ISÄG:�, PcESSQAI- ": " ;
-,

" r

'.' �:' :,:, ' , '. ' ;' :q30l ,7-:-; DIVI,SÁQ ;'t?,É PE'SSOJ\L
"

,
..

� _ ..' _

�

,

- ': -. .

.
03'01. 03D7D2t2,::OO4,,� S. 1 :3.1 - RemUhe":': <

',1".,,"',',; ,'�) liJ30:-1. Oß070212 ...oq4,:,-:,:" M�nutelllção das ati- "

. bwçoes< c,orrentes ...
'
...

'.' .,.".:)r� ....... f"PO ..�,�Q,
; t,t ração deservi99s pe.ssQ�iS .... ;i;, ...Cr$ ,'.J 45.0QP,DO ;. ·".iidadesáa'DhíisãÇ>iàe·'Pes·soal ....Cr$ '85.000,0.0 ,,020.1.030.70202.002-:4.1.2.0- Eqtllpa:'iJ,,,:,.;,;, .�.,'.:' ,"�o
! Q3p1.0307D?1.��QP4 '-7":"1 t1, • .a·.;-2".j":;"'";!, .Putr::6s ",' "L: Q3Q1 ..147-94792.905,� Man��ef\çã$.·do siste-

.

, mentos e mater,lal p�r�anente .... Cr$, .. ,•.1,��.:oqo,�",
,J " .. '.S:e ....·�di"é ...«W'a�.�·;"\� ,:",,,,,�- .. r,'"'$ ",,""000 '000'0'0'. ' '. d ". ,., -'Ç."'''''I!.. "eA , � .... ;)..,,;-""�. ",c, ",.",-." �""',"'" ,02Pg- GA:l3!NEliE DO.VIC,E.I?REFEI,T9.fHC:·;;;JI/I· ',� '.'

'

•.

;
. ". • Vi'�V" '.,.m, .�""" ". ".1; ••••• <

•••
!!(;;Ir

_

ii. .., '" t ma e, sefJu.:an .8t ";Il9�, �� e. �!;I,�.Jl�"",,,.'" "",'J,, ...... 1.> ...." ..... ,�
" ....Ö202. 030702Ó'2. ÕÖ3• ...:.. :3 �1 .'1�,.' �. 'Péss'ó'al'" '- " '.

>

, ,,0301.15.824922.0e �.3.1.1.3 - Obriga do trabalho , :
· Cr$ 330.000,00

............. , .Cr$ 5.00.0.000,00 0301.15824952.007 - Encargos
3.2.5.1 Inâti- e',Pensioni.stas ,:.

.

)

SEMANA DE 31110 A 06/11/81CORREIO DO POVO - Jaraguá do sul-se
�����������������--�,----���=-�==���==�������

SantaEstado' 'C,atarina
"f. , "l

Jaraguá
"

,
••

<

.. ��,,'

dePrefeitura' .Municipal do Sul'
; .. f \ �

Dfilcreto 706/81

,100.,.000,00:
.

.... '\ ' �,,'l' � • ...._ I.

.. � ( .

"

t p

'

.. ,I. 1 "

t.' )'"

.... �
,.

\.
.

10..00.0.,00
. "

9.790,0.0

10.0.0.0,00.

230.0.00,00

835.375,25 •

"

'\

49.3-25,00.

'.

100.000',00
'

5Ó.OOO,OD,

69.179,57 ;

212.500,00' •

539.320,00
"

l.
,

95. D_OD,OO r

1 DO . 000,00
.

38.506,40.

100.000.,00'

90.0.0.00,00

20.0.0.00,00

150.0.00,00

�p.OOO,oo

70..00.0,00
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SEMANA DE 31/10 A 06/11181
--------�,-------------------

80.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

5.000,00

20.000,00

65.000,00

300�000,00

10.000,00

20.000,00

100.000,00

10.000,00

20.000,00
,

13.800,00

250.000,00

5.000.000,00

100'.000,00

20.000,00

20.000,00

400.000,00

9.790,00

10.000,00

40.000,00

, 10.000,00

50.000,00

serviços e enc�rgos •..•• , .••.Cr$
0403.15814872.025 - 3.2.5.9 - Outras

transferências a pessoas Cr$
0501 .- DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .03080322.026 - 3.1 .3.1 - Remune-

ração de serviços pessoais Cr$
, 0501. 03080322 . 026 - 3. 1 .3 . 2 - Outros

serviços e encargos Cr$
eS01. 03080322.026 - 3.1 .9.2 - Despesas

de exercícíos �ntei"lores •••••• , ••Cr$
0501.03080322.026- 4.1.9.2 -- pespesas

de exerelctos anteriores ... , .1 ••.•Cr$
0501 .03080332.027 - 4.3.5. 1 .....:-�mortiza

ção de dívida' contratada .... : ...Cr$
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0502.03080102.031 - 3�1.3.1 - Remune

ração de serviços pessoais. "�O ••• Cr$
0502,03080302.031 -- 4.1.2.0.- Equipa

mentos e material permanente .... Cr$
0503 .- DIVISÃO' DE TESOURARIA
0503. 03080302 . 03;3 .- 3. 1 .3. 1 .- Remune-

ração de serviços pessoais Cr$
0503 . 03080302 . 033 .- 3. 1 .3. 2 - Outros

serviços e encarqos Cr$
,0503.03080302.033 .- 4.1 .2. O .- Equipa-

'

mentos e material permanente .... Cr$
0601 .- DIVISÃO DE OBRAS
Ó601.13764471.007 .- 4.3.3.1 .- Auxílios

para
Idespesas de capital Cr$

0601.13764481.008 .- 4.1.1.0 - Qbras e
,

instalações " Cr$
0601 . 13764482.034 .- 3.1 .2. O - Material

de consumo Cr$
0601 . 13764482.034 ,_ 3.1 .3.1 - Remune-

ração de serviços pessoais Cr$
0601.13764482.034 .- 3.1.3.2 ---, Outros

, serviços e encargos , Cr$
0601.16885311.010 .- 4.1.1.0 - Obras e

instalações , � Cr$
0601.16885341,011 - 4.1.1.0 - Obras e

instalações
'

.. , Cr$
0601.16915751.013 - 4.1.1.0 - Obras e

Instalações Cr$
0601.16915751.014 - 4.2.1.0 - Aqulslção

,de Imóveis ' " pr$
0601.16915751.015 - 4.1.2.0 - Equipa

mentos e material permanente ... Cr$
0601.16915751.016'- 4.1.1.0 - Obras e

instalações , ..

-,

Cr$
0601.16915752.035 - 3.1.2.0 .- Material

de consumo
' Cr$

0601.16915752.035 - 3.1.3.1 - Remune
ração de serviços pessoais .! .•.. Cr$

0601.169'15752.035 - 3.1.3.2 - Outros
serviços e encargos Cr$

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODA
GEM

0602.16885341.020 - 4.2.1.0 - �quisiÇão

Das Gebaeude Jaraguá vereint Komfort, Klasse, Schoenheit, sehr _,-",",

gute Lokalisierung: Rua Epltäcio Pessoa, eine der ruhigsten
Strassen der Stadt Jaraguá do Sul.

Mit zwei Aufzuegen ausgeruestet, verfuegt es ueber Appartements
mit zwei 'oder drei Schlafzimmern, wovon eins mit exklusivem
Badezimmer. Grosser Raum zur doppelter Verwendung als

Wohnund Esszimmer, Terrasse, Zimmer mit Bad fuer

Hauspersonal und sonstige Raeumlichkeiten._,
Geschmackvolle Ausfuehrung in allen Einzelheiten und
Verwendung von Baumaterialien von gediegener Guete.
Abgesehen von allem handelt es sich um eine derzeitig
allerbeste Geldanlage in Grundbesitz, die
Sie machen koennen. Verlieren Sie bitte
nicht diese Gelegenheit, um \

gut und immer besser

zu wohnen!

(1) �
�\f.\C\C?"�v '

,

150.000,00

80.000,00

10.000,00

200.000,00

160.375,25
,

465.000,00
r-

. t

,-

100.000,00

10.000,00

39.325,00 '

10.000,00

90.000,00

50.000,00

100.ÕOO,00

2.592.330,00

20.000,00

10.C�00

20.000,00

69.179,57

212.500,00
,

539-.,320,00

95.000,00

100.000,00

65.784.380;10

14.906,40

10',000,00

13.600,00

de Im6veis � Cr$ ,

0602.16880332.036 - 3.2.6.1 - Juros de

dívida contratada Cr$
0602.16885342.037 - 4.1.2.0.- 'Equipa

,

mentos 'e material permanente ...Cr$
0603 .- DIVISÃO DE SERV1ÇOS URBANOS
0603.09515751-.021 - 4.1.1.0 - Obras e

instalações Cr$
0603.10605751.023 _ 4.1.1.0 - Obras e

instalações .'Cr$
0603.10605751 .023 -- 4 .'1 � 2. O - Equipa

mentos e material permanente ... Cr$
0603.10605752.038 - 4.1.2.0 ,- Equipa

mentos ,e màterial permanente ... Cr$
0603.16915752.040 - 3.1.3.2 - Outros

serviços e encargos .. .z;
••••••••• Cr$

0603.16915752.040 - 4.1.2.0 '- Equipa
mentos e material permanente ... Cr$

0701 - DIVISÃO DE ÄGRICULTURA
0701.04140752.041 - 3.1.1.1 - Pessoal

Civil " Cr$
0701.04140752.041 .- 3.1.2.0 - Material

de consumo ,. Cr$
0701.04140752.041 - 3.1.3.1 - Remune-

ração de servlços pessoais Cr$
0701.04140752.041 - 4.1.2.0..- Equipa

mentos e material permanente .... Cr$
0701.09510332.044 - 3.2.6.1 - Juros de

divida contratada Cr$
0701 .09510332.044 - 4.3.5.1 - Amorti-

zação de dívida contratada Cr$
0702 .- DIVISÃO DE PECUARIA
0702.04150'872.045 - 3.1.2.0 - Material

de consumo .' Cr$
0'102.04150872.045 - 3.1.3.1 - Remune

ração de serviços pessoais .....Cr$
0702.04150872.045 - '4.1.2.0..- Equipa

mentos ti material permanente .... Cr$
0801 - DIVISÃO DE TURISMO
0801.11653632.046 - 3.1.2.0 - Material

de consumo Cr$
0801.11653632.046 - 3.1.3.1' - Remune

ração de serviÇos pessoais .... .c-s
0801.11653632.046 - 3.1.3.2 - Outros

serviÇOS e encargos ....•....... Cr$
0801.11653632.046 - 4.1.2.0 - Equipa

mentos e material permanente ...Cr$
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900.000,00

200 . 00,0,00

1 '.500.000,00

1 .000. 000,00

655.392,80

150.000,00

1 .000.000,00

50.00ã,00

30.ooQ,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

923.502,40

36.598,48

40.000,00

10.000,00

20.000,00

60.000,00

10.000,00

60.000,00

110.000,00

TOTAL Cr$ 85. 000.000,00
ART. 30 - Este Decreto entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de Jara

guá do Sul, aos 14 dias do mês de outubro de 1981.

VICTOR BAUER - Prefeito Municipal
O presente Decreto' foi registrado e publicado nes

ta Diretoria de 'Expediente, Educação e Assistência Social,
aos 14 dias do mês de outubro de 1981.

ASTRIT K. SCHMAUCH - Diretora

(1)0 Edifício Jaraguá reúne conforto, classe. beleza e

ótima localização: Rua Epitácio Pessoa, uma das rnaís

tranqüilas ruas de Jaraguá do Sul.
I

Servido por dois elevadores, o Ediffcío Jaraguá possui
apartamentos de dois ou três dôrmltörlos, sendo um com

banlleiro privativo. Ampla sala para dois ambientes,
terraço, dependências para empregada e demais
ambientes. Bom gQsto e qualidade em todos os detalhes.

Além de tudo. este é, atualmente, o melhor
.

investimento imobiliário que você
.

.

pode fazer. Não perca
esta oportunidade
de morar bem e

melhor!

<"

Sie_Denes, ineinem llustérbau zu..�')
\_

RREIO DO POVO - Jaraguá do sul-se

Civil .........••.....•.......Cr$
0202.03070202.003 - 3.1.2. O - Material

de consumo Cr$
, 0202.03070202.003' - 3.1 .3.1 - Remune

. ração de serviços pessoais.
'

..... Cr$
0202.03070202.003 - 3. 1 .3.2 - Outros

serviços 'e encargos Cr$
0202,.03070202.003 - 4.1.2.0 - Equipa

mentos e materiais permanente .. Cr$
0301 - DIVISÃO DE PESSOAL '

.

. 0301 .03070212.004 - 3.2.5.:3 _'Salário fa-
mllla i •••••••••••••••• Cr$

0301.03070212.004 � 4.1.2.0
'

Equipa-
mentos e material permanente .. Cr$

0301.14794792.005 -- 3.1.2.0.- Material)
de consumo Cr$

0301.14794792.005 -:- 3.1.3.1 - Remune-
.

ração de serviços pessoais Cr$
0301.14794792.005 - 4.1.2.0 - Equipa

mentos e material permanenteCr$ ..
0301 .15824952.007 - 3.2.5.3 - Salário fa-

mília 1
••••••••Cr$

( ,

0302 - DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03070212.009 - 3.1 .3.1 .- Remune-

ração de serviços pessoais Cr$
0303 .- DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS
0303.03070212.010 - 3.1.3.� - Remune-

ração de serviços pessoais Cr$
0303.0307212.010 - 4.1'.2.0 - Equipa

rnentos e material permanente .... Cr$
0303.03070212.011 - 3.1.3.2 - Outros

serviços e encargos Cr$
0401 .- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
C401.08421881.002 � 4.1.1.0 - Obras e

Instalações Cr$
0401 . 08421882 . 012 '- 3. 1 .:2. O - Material

de consumo Cr$
C401 .08421882.012 .- 3.,1.3.1 .- Remune-

ração de serviços pessoais Cr$
0401.08421882.012 - 3.2.5.3 .:_ I

Salário
Farnllla ' ; Cr$

0401 .08421882.01/2 - 4.1 .2.0 '
- Equipa

mentos e material permanente ... Cr�
0401.0843�972.015 - 3.2.5.4 - Apoio fi-

nanceiro a éstudantes Cr$
,

0401 .'15824952.020 ..- 3.2.5.3 - Salário
farnllla , Cr$

0402 .-' DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.021 - 3.1.2.0 - Material

de consumo .... :. ',' .. ,' .. .l.... Cr$
0402.08482472.021 - 3.1 .3.1 - Remune-

ração de serviços pessoais CrS
0403 __;_ DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL
0403 . 15814272. 024 .,!_ 3. 1 .3.2 - Outros

serviços e encargos .•.... " .....CrS
0403.15814872.025 - 3.1.3.2 - Outros

•
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CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul-SC SEMANA DE 31/10 A 06/11/81

'Proclamas de Casamento ,

Aurea M'üller Grubba, Oficial do 'R�gistro Civil do 1° Registro
Civil do 1° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.

'

i

Faz saber' que compareceram em cartório, exibindo os do

eumentos exigidos pfi!la lei, a fim de se habilitarem para casar:

EDITAL 12.208 de �1-t0-1981
. EDITAL 12.214 de 26-10-1981

Edson Luiz Bartsch e Terezinha Peixe Cláudio Peter Briese e Marly Neuhaus
Ele, brasileiro, solteiro, operário, na- Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de

tural de Guaramirim, neste Estado, do- escritório, natural de Ituporanga, nes

mlcillado e residente na Rua Jolnvllle, Sul, Rio Grande do Sul, domiciliado e

nesta' cidade, filho de Harry Bartsch e residente em Barra do Rio Cêrro, nes

de Marla.Bartsch. � te distrito, filho de Gerhard Kurt Adolf
Ela, brasilelra, solteira, do lar, riatu- Briese e de Ruth .Maria Briese.

ral de Ascurra, neste Estado, domici- Ela, brasileira, solteira, auxiliar de

llada e residente em Garibaldl, neste escrltóórlo, natural de Ituporanqa, nes

distrito, filha de João Peixe e Elizabete te Estado, domiciliada e residente em

StüUer. Rio da Luz I, neste distrito; filha de
EDITAL 12.209 de 21-10-1981 Lauro Neuhaus e de Alma Tümmeler

Egon Mütler e Rosane Gutz Neuhaus.
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, na- EDITAL 12.215 de 26-10-1981

tural de daraquá do Sul, domiciliado e Itamar da Silva e Márcia Karin Paul
residente em Garibaldi, neste distrito, Ele, brasileiro, solteiro, funelelro, na

filho de Waldemar MülLer e de Gertru- tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

des Gumf Müller. residente na Avenida Getúlio Varqas,
'Ela, brasileira, solteira, do lar, natu- nesta cidade, filho de Leopoldo Pedro

-ral de Jaraguá <to Sul, domiciliada e re- Silva e de Hilda da Silva.
sldente em Rio da Luz, neste distrito, Ela, brasileira, solteira, comerciária,
filha de Rudi Gutz :

e de Aga'sali Harr- natural de Oanolnhas, neste Estado, do-
sen Gutz .

• miciliada e residente na Rua Angelo
EDITAL 12.210 de 22-10-1981 Schiochet, nesta cidade, filha' de Ale'

OSlT!ir José M�nfrini e Maria Sbardellati xandre Paul e de Zélia Paul.
Ele, brasileiro, solteiro, operário, na: EDITAL 12.216 de 26-10-1981

tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e Wilson Krieser e Ivone Theilacker
residente em Jaraguá-Esquerdo, neste Ele, brasileiro, solteiro, motorista,

j

Idistrito,
filho de Luiz Manfrini e de natural de Benedito Novo, neste Esta-

I, Alma Ventur] M�mfr�ni.
.

do, domiciliado e residente em Jaraqua:
Ela, brasileira! solteira" operária, na- Esquerdo, neste distrito, filho e Arthur

______, ----- tural de Jaragua do Sul, domiciliada e port Kriese e de Hildegard Krieser.
residente na Rua Joaquim Francisco de Ela, brasileira, solteira, do lar, natu

.Paula, nesta cidade, filha de Albano ral de Jaraguá do Sul, domiciliada e

Paulo Sbardellati e de Leonida Klein residente em Estrada Garibaldi, neste
Sbardellati. distrito, filha de Heins Théilacker e de
EDITAL 12.211 de 22-10-1981 Elfi Marquardt Thellacker.
Valdir Klinkoski e Rosangela Francedner EDITAL 12.217 de 27-10-1981

Ele, brasileiro, solteiro, cobrador, na- Romeu IKienen e Sílvia Pinter
tural de Jaraguá do Sul, domiciliado e Ele, brasileiro, solteiro, corretor de \

residente à Rua Guaramlrlm, nesta cl- imóveis, natural de Jaraguá do Sul, do
dade, filho de Vicente José 'Klinkoski miciliado e residente na Rua Cabo Har-
e de Maria Diemont Klinkoski. ry Hadlich, nesta cidade, filho de Ar-

Eia, .brasllelra, solteira, costureira, tur 'Kienen e, de Teresa Ersching
natural de Massaranduba, miste Esta- Kienen.
do, domiciliada e residente na Rua Ela, brasileira, solteira, costureira,
Campo Alegre, nesta cidade, filha de natural de Jaraguá do Sul, dornlcillada
Adelino Francener e de Anastácia Fran- e residente em Estrada, Garlbaldl, nes-

cener. te distrito, filha de Alfredo Pinter e de
EDITAL 12.212 de 26-10-1981 Andielina Rabock Pinter.
,luiz Cesar Hemmer e iWaldtraud Bartel EDITAL 12.218 ,de 27-1�1981 ,

Ele, brasileiro, solteiro, desenhista, Silvio Klug e Míria Zilse,
-

Inatural de lndalal, neste Estado, doml- , Ele, brasileiro, solteiro, operário, na

ciliado e residente em Blumenau, nes- tural de Pouso Redondo, neste Estado,
te Estado, filho de Max Hemmer e de domiciliado e residente em Garibaldi,
Uane Hemmer.

'

neste distrito, filho de Francisco Klug,
Ela, brasileira, solteira, bancária; na- e de Irma Knopç.

.

tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e Ela, brasileira, solteira, operária, na

residente na Rua Adélia Fischer, nesta 'tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

cidade, filha de Affonso BarteI e de residente em Ribeirão das Pedras, nes-
Thereza Kuppas Barte!. te distrito, filha de Henrique Carlos AI-
EDITAL 12.213 de 26-10-1981 fredo Zilse e de Romilda �orchardt
Adainir Boeder e Marli Carmelita Zilse.
Montibeller, EDITAL 12.219 de 27-10-1981

•

Ele, brasileiro; solteiro, 'representan- Conrado Leier Filho e Marlene Nicocelli
te, natural de Jaraguá do Sul, domici- Eie, brasileiro, solteiro, balconista,
liado e residente na' Rua Pastor Al6er- natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
to Schneider, nesta cidade, filho de e residente na Rua João Planinscheck,
Alex Boeder e Lieschen Siewert Boe- nesta cidade, filho de Conrado Leier e

der. -

\ de Olinda Sanson Leier. .. ..'.. . ...

Ela, brasileira, solteira, balconista, Ela, brasileira, solteira, operária, na-

natural de Agronômica, neste Estado, tural de Massaranduba,' neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Luiz domiciliada, e residente na Rua João
Kienen, nesta cidade, filha de Luiz Mon- Planinscheck, nesta cidade, filha de
tibeller e Alvacir Becher Montibeller. Otavio Nicocelli e de Cecilia Cisz..

E para que chegue ao conhecimertto de todos, mandei passªr
o presente Edital, que será publicado pela imprensa e em cartório,
onde será afixado durante 15 dias.
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Viação Canarinho
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INTERURBANO, EXCURSOES.

A "CanarlJ'}ho" preocupa-se com a sua lo

comoção, colôcande à disposição medernlest
mos Onlbus, com pessoal especializado, posel-"
billtando uma viagem tranqüila, rápida e' segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o
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Empreendimeítos Ilobiliários
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Terraplenagem 'Vargas
SERVICOS DE RETROESCA'MDEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA

'Tubos Sta. Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
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COMPRA - VEND,E - ADMINISTRA O

ISEUIMóVEL
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,Corcel II LDO Vermelho ...•...... � . . . . . .. 80
Corcel II Hobby Verde :.. &1
Corcel II Bege à álcool ..•................ 80
VW 1300-L Vermelho " � , 78
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VW 130 Azul .....................• '. .... 72,
Corcel LDO Amarelo .'.............. 75
Corcel ST Branco 75'
F-4000 Laranja 78
Toyota Verde

Pren!las p/ ra�r. tubos tle �oncreto ser:!" armação desde 0,15 a O,60n,'
- Formas" anels de base, embolos e laminas p/ reposição em pren
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. .
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CONFIRA A HISTÓRIA ...

Barão de Ita�poc-u
••.• HA 30 ANOS

- Desde sempre falou-se contra o ganho
exorbitante e as mordomias. No longinquo ano de
1951, os senhores deputados ganhavam a bagate
la de 9 mil cruzeiros, que passou ligeirinho para
12 mil, numa votação, relâmpago, posto que esta
va em causa o interesse dos representantes esta

duais, votando favorávelmente os então partidos
PSD e PTB e PRP e seguimentos da UDN, à pon
to de se comentar nos corredores da Assembléia
que "as abstençôes que se verificaram eram mais

; a favor do que contra o projeto. "Hoje, em quan
to monta a parte flxa e variável? Bota 12 mil à
beça para chegar ao valor real. Engraçado que,
quando se trata de beneficiar os próprios repre
sentantes, nunca há discordância, porque os in
teresses são recíprocos. Como, então, se com

preender que, quando se trata de interesse poll
tlco, todos são diferentes. Pobre eleitorado, que
ainda continua amarrado aos interesses de seus

representantes.
- O auxilio-família hoje é manso e pacifi

co. Houve época, no entanto, que não era assim
entendido. Em 1951, os juristas da área trabalhls
ta, definiam que "salário é remuneração de tra
balho e não evento de seguro social". O dep.
Antonio Horácio, relator da .Qomissão e Justiça
opinou pela inconstitucionalidade, e muito sabida
mente, não sem antes frisar que, teoricamente, o
auxílio família representa justa aspiração da mas

sa obreira, "numa hora em que o mundo caminha
para a socialização", todos os bens e lnstrumen-:
tos da produção e, do trabalho. Porcacia, porque
não disse então tudo isso e concluiu pela justeza
da concessão do benefício, hoje tranquilamente
éoncedido? Caramba!

r

- O "Diário de Notlclas", divulgava o ca

samento da conhecida e popular cantora.do Broad
casting nacional Dalva de Oliveira com o comico

Argentino Ti!Q_ Clemente, também artista e com

positor.
••• HA 25 ANOS

- Continuava em grand� fase o futebol ja�
raguaense. Em fins de outubro o C.A. Baependi
goleava o Botafoqo por 7 a 2, conquistando qalhar-

'

damente o Tetra-Campeonato da L'. Ja. D. - J.
Andrade comentava longamente o que foi a par
tida jogada na Rua Abdon Batista. Marcaram: Ja
nôt 3; Guido 2 e Turfbio 2 e Olívio e -Acácio, pa
ra os vencidos. Juiz: Heinz 'Mahnke. Renda Cr$
840,00. Quadros: C. A. Baependi - Gaulke, Pia
zera e,Octacílio; Americano, Zico é Schwerdner;
Guido, Taranto, Janôt e Hamilton, e Turíbio. Bo:
tafogo F. C.: MáriO, Olindo e Lombardo; Siegfried,
Tarclslo e Walter; Olívlo, Antoninho, Zlco, Pedro e

Acácio,
- Acompanhado de sua exma. 'família, es

teve em Jaraguá do Sul, o sr. deputado Luiz de
Souza, líder do governd da Assembleia Leqlslatl-
va.

"

I '

O ilustre político jaraguaense, "que acaba
de ser nomeado para Procurador Administrativo do
Estado de Santa Catarina no Rio de Janeiro, assu
mindo o cargo em janeiro próximo".

- Falecia no dia 27 de outubro a Sra. Pau
lina Enke Buhr, aos 71 anOSt esposa do sr. Georg
Buhr, dei,xando os seguintes filhos: Emma, Erna,'
Alfons, Albano, Anely, Leontine e Dalila.

- O ,Presidente Juscelino continuava via

jando, "enquanto que a situação nacional andava
de mãl a pior". Os preços, ,_ dizia-se, não são de
10 ou 20%, mas logo de 100 Ou 200. O Brasil é o

país de vida mais cara do mundo, quando pode
.

ríamos viver na abastança e ainda socorrer mui-
tos infelizes no estrangeiro .

.•• HÁ 10 ANOS
- No dia 24 o prefeito Hans Gerhard Mayer

completava o seu 360 ano de vida e era motivo de
'amplo comentário, desfilando um' conjunto de
obras realizadas à frente do Executivo Jaraguaen
se.

""7 Na participação da sele_ção jaraguaense
aos 120 Jogos Abertos de Santa .catarina, a dele
gação conquistava um honroso 7° lugar entre os

,

13 concorrentes, o mesmo acóntecendo com o se

tor de atletismo feminino, somando o atletismo
,

masculino 20 pontos e o feminino 7,
- O Colégio São Lufs, tradicional estabe

lecimento de ensino enviava significativa mensa

gem aos professores, por ocasião da passagem do
dia conl;agrado ao Professor.

- Frei Aurélio Stulzer, hoje vivendo os seus
dias em Vitória, no Espirito Santo, autor do Pri
meiro Livro do Jaraguá, escrevia para a coluna
do ,CP um oportuno comentário de natureza reli"
giosa, dando ao artigo'o seguinte título: MISSA NO
JARAGUÁ - VELHO.'

.

- O prefeito em exercfcio - El:lgênio Vic
tor Schmôckel, em 1° de outubro de 1971, baixa
va decreto, de acordo com a Lei Orgêinica dos Mu- \

nicípios, declarando de utilidade pública áreas de
terras que menciona, e que se destinariam à ins
talação do Museu e Arquivo Municipal. Sabe-se
hoje, que tudo não passou de acalentado sonho,
pois, o decreto foi ignorado e os imóveis passa
ram para as mãos de estranhos, não se concreti
zando a meta nQ municfpio, pelo que ficam na

consciência dos que se omitiram neste particular
é interesse comum�

,

,

- O Irmão Leão Magno era grande cola
borador da imprensa jaraguaense, 'trazendo ao co

IJh�cimento dos seus leitores extenso artigo, com
o titulo: E OS FILHOS? VÃO BEM, OBRIGADO.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL.

DECRETO N.O 707:/81
Suplementa dotação do OrÇamento Vigente.

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Esta
do de Santa Catarina, no uso de suas atríbuições, com base na Lei
Municipal N.o 801./80 de 04 de novembro de 1980;

. ,\ DECRETA:
ART. 1° - Fica aberto um crédito suplementar no valor de

CrS 600.000,00 (Seiscentos mil cruzeiros), para reforço do programa
,e verba abaixo discriminadas, constantes do Orçamento Vigente, a

saber: ,

ANEXO J ..:.... QUADRO A
0601 - DIVISÃO DE, OBRAS
0601 . 16915751 .015 - Construção e restauração de

pontes e bueir:-os Cr$ 600.000,00
ANEXO II - QUADRO A

Q601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601 . 16915751 .015. - 4.1 .1 . O Obras e' instala-

ções' Cr$ � 600.000,00
ART. 20 - O recurso para abertura deste crédito suplemen

tar, correrá por conta do Convênio DER-SC N.o 24/79 com oDepar
tÇlmento de Estradas de Rodagem, assinado em 10, de outubro de
1979, ratificado pela Lei Municipal N.O 765/79 de 23 de novemilrode
1979.

,

,ART. 3° - Este 'Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNIOIPAL de Jaragu� do Sul,
aos 23 dias cjo mês de outubro de 1981 .

. "

VICTOR BAUER
Prefeito Munic,ipal

,O presente Decreto 'foi registrado e publicado nesta Diretoria
de Expediente, Educaçãó e Assistência Social, aos 23 dias do mês
de outubro de 1981.

",.

, ASTRIT.K. SCHMAUCH
Diretora

. \

·la_iIMal 'blBidal lllllDa',IJ.
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,E Jaraguá' novamente o 4°. colocado
,

em medalbas nos JASe.
O município de Jaraguá do Sul efetivamente cum�

riu destacada participação nos XXII Jogos Abertos de

�anta Catarina, encerrados dia 24, em Lages, conquis
tando 43 medalhas, das quais 3 de ouro, 5 de prata e

35 de bronze, além de dois troféus, o de campeão n5>s
saltoS ornamentais feminino e Vice-campeão na qlnás
tica olímpica feminina.

,

O comportamento das equipes e da própria dele-

ação foi exemplar, fato que agradou o presidente �a
tME, Fidélis Carlos Hruschka, que chefiou a delegaçao
em Lages, dando, toda a cobertura posslvel , Jaraguá
do Sul participou em dez modalidades, onde apenas o'

bolão masculino não passou às semifinais, enquanto o

feminino foi o terceiro colocado, o handebol em sexto,
" natação (M/F) em terceiro, ginástica ollmplca. mas
�ulina em quarto e a feminina em segundo, saltos or

namentais femininos em primeiro, atletismo masculino

em sexto e, o feminino em quarto.
O handebol feminino foi o sexto classlftcado, ob

tendo índice para os próximos JASC, que serão pro

vavelmente em Itajaí. Classificado às semifinais, es

treOU com derrota para Joinville 18 a 11, para Floria
nópolis 23 x 13, 12 a 1� com, L�ges, derrotou Joaçab,a.
22 a 16 e perdeu para Concórdia, 20 a 17. Teve va

rias atletas contundidas, uma das razões de ter ficado

nesta posição, quando no ano passado foi o térceiro

colocado em Jaraquá.
A natação obteve uma medalha de ouro conse

guida por Cristiane Hufenuessler nos 800 metros livres,

além de outras de prata e de bronze. A classificação
final, pela ordem, foi esta: Florianópolis 224, Blume
nau 202 e Jaraguá do Sul 114 no feminino e, no mas

culino - Florianópolis 277,5 pontos, Blumenau 165 e

Jaraguá do Sul 7a,5 pontos.
'

Um dos grandes destaques foi a modalidade de

saltos ornamentais feminino, que sagrou-se campeã,
vencendo as "estrangeiras" de Joinville (todas do Pi

nheiros de São Paulo). Individualmente, Heidi Werning
haus em primeiro e Fedra Konell em quinto, e, por

equipe, campeã -Jaraquá do Sul, vice Joinville, seguindo
na terceira colocação, Aorianópolis.

O bolão feminino, mesmo não repetindo o feito
do ano passado, pelo menos conseguiu a terceira po
sição, derrotando na partida final a equipe campeã dos
JASC, Joinville, pela contagem de 1 .400 a 1-.370. Foi

campeã a equipe de Joinville, Vice-campeã Blumenau e

terceira classificada, Jaráguá do Sul.
,

Outra modalidade destaque foi a ginástica olím

pica, obtendo, ,no nalpe feminino, JL segunda colocação,
com as atletas Adriana de Mattos, Elisabete da Silva,
Maria Rudolf, Lenita Felipe, Andréia Lúcia Sanson, Ma
ria Elisabeth 'Kleine e Ciumara Emmendoerfer, e, no

masculino, a quarta colocação, com Guido Mannes, Ed

son Kleine, Júlio César Silva, José Luís Pereira, Os

valdinei Fabiano e Valmir Zanghelini. Os resultados fo

ram excelentes e a equipe femtnma,' de todas as parti
cipantes, foi a melhor a se apresentar, perdendo o tí

tulo apenás pela diferença de seis pontos. A classifi

cação geral, no masculino, foi, pela ordem: Blumenau,
doinville, Itajaf e Jaraguá do Sul, e, no feminino -

Joinville, Jaraguá e ltalaí. .

O atletismo, cuja matéria publicamos em edição'
anterior, 'obteve no cômputo geral a quarta posição, ,re
sultado excelente Enfim, a partlclpação-do Município
em termos gerais, se não foi excelente; foi boa, pelos
poucos investimentos: Cr$ 300 mil durante o ano e

Cr$ 1,2 milhão para participação nos JA$C. � esperar
maior incentivo para o próximo ano, uma vez que, ficou

provado, o potencial humano aqui é simplesmente fa-
buloso. i���ß

•

� , .

Abaixo, o quadro
-

geral de medalhas dos muniCI-

pios 'participantes, pela ordem de medalhas de ouro

conquistadas, não pelo total geral de medalhas:
,

QUADRO DE MEDALHAS
Ouro Prata
57 57
,37 29
35 38
8 2
5 O
3 5
2 1
2 O
1 O
1 1
O 3
O 2
O 1
O 1
O 1
O 1
O O
O O

MUNICíPIO
1,) Blumenau
2� Fpolis
3) Joinvitle
4) Videira
5) Lages
6) Jaraguá
1) Brusque
8) Itajaí
9) Indaial
10) Chapecó
11) Joaçaba
12) Caçador
13) Timbó
14) Pomerode
15) S. Bento do Sul
16) Porto União
17) Rio do Sul
18) Balneário Camboriú,

Dados oficiais da COD

Bronze
2�
27
20
O
3

35
2
1
3
O
O
O
1
1
O
O
2
1

Juventus conclui constru�ao de muro

o Grêmio Esportivo Juventus

Concluiu a construção de um

mUr{) de 115 metros de exten

são por 2,20 m de altura, Junto
ao Estádio João Marcatto. A

'construção se ,deu graças ao

apoio e união da diretoria é
simpatizant�s do clube e teve

um custo de Cr$ 320 mil, dos

quais Cr$ 74 mil foram doações.
A próxima etapa será a amplia
ção da �ede social e construção

I

de duas canchas de bocha ofi

ciais, isto para o próximo imo.

No terreno esportivo, a eq!li
pe juvenil, participante do Cam

peonato Estadual, foi, derrotada
na tarde de domingo pelo Ma

fra Esporte Clube, 3 a O. no Es-'
tédio Pedra Amarela. Anterior

mente já hávla sido derrotada

pelo JE_,C 3 a o. em JOil;ville e.

pelo Seleto, 1 a O, em seu es

tádio.

- ,Torneio Primavera 'tem seis participantes
Promovido pelo Centro Cívi

CO Estudantil "Ceio Jourdan",
do Colégio São Luis, e com a

participação de seis Elquipes.
foi iniciado no dia 17, o V Tor

eio Primavera, para a 'i:atego
ria infanto-juvenil. Os resulta

dos das rodadas já realizadas
, são estes: Dia 17 - Bangu 1x1

Mirtes e São Luis 2x3 Juventus.

Dia 24 - Bangu 4x4 Baependí,
São Luis 1x2 Narloch e Mirtes

1x3 Juventus. No dia 25 joga
ram Baependr 3xO Narloch., As,
pró?Cimas rodadas, são estas:

Dia 31, no Juventus - Bangu x

Nadoch, Mirtes x São Luis e

Baependí x Juventys. Dia 07/11

- Bangu x São Luis, Mirtes x

Baependí e Narloch x Ju_ventus.
Dia 14 - Bangu x Juventus,

Mirtes x Nlirloch e São Luis x

-Baependí.

'W
�n"'

SEMANA DE 31/10 A 06/11/81

Cruz de Malla inaugura
iluminaçãD do 'Eurico Duwe'

O Grêmio Esportivo Cruz de

Malta, de Rio da Luz I, que em

27 de agosto completou 20 a

AOS de fundação, inaugura no

dia 10 de novembro, às 20 ho

ras, os refletores do Estádio

Eurico Duwe, e, marcando o a

cantecimento, programou um

torneio inaugural. No dia 10, a
pós a inauguração da nova llu
mlnàção, o amistoso entre os

titulares do Cruz de Malta e do

Floresta de Pomerode.

De 11 'a 13, com duas parti
das por noite, doze equipes da

régião disputarão o "Troféu 27

de Agosto" ,,- donde seis se clas

sificarão para as finais de dia
14 de novembro, disputarão o

troféu: Vitória, XV de Novem-

, bro, Canto do Rio, Floresta, No
va Aliança. Grêmio Garibaldi.

RJo Cerro, São Paulo, Guarani,
Posto Mime, Posto, f)Aose,r e

Fluminense.

Após .as partidas finais do

torneio inauqural, no sábado à

noit� jogarão Veteranos de Gua

ramirim x Veteranos do Flore

sta Pomerode) e, no fecho da

noitada, Botafogo x Baependí,
No dia 15, domingo, festival es
portivo durante todo o dia, com
Cruz de Malta x Misto do Join

vii Ie Esporte Clube .encerrando '

o programa inaügural dos refle

tores do Estádio Eurico Duwe.

Afora os preparatívos, a equi
pe cruzmaltina continua em

franca atividade, tendo derrota-
,

do no domingo o Estrella de

Nereu Ramos, 4x2, gols anota

dos por Milton (2), Ademir e

Wilson. O Cruz de Malta jogou
e venceu com Renato (Waldir);
Sídio (Ivanir), Celso, Rudiberto '

e Cláudio; curt, Ademir e Wil

son; Cido, Milton e Néco.

JUIZO DE DIREITO DA CO-MARCA

DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LEILAO

O DQUTOR HAMILTO-N PUNIO' ALVES,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE �A"
RAGUÁ DO SULJ ESTADO' DE SANTA

CATARINA, �A FO-RMA DA LEI, ETC•.•

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

guinte: Venda em 1° leilão: Dia 5/11.181, às tO,OO
horas. Venda em ,20 leilão: Dia 20/11/81, às 10,00
horas, .por quem mais der e maior lance oferecer.

L"OCAL: Edifício do Forum desta Comarca. EXE

CUçÃO N.o 8.078. Exequente MOTO SCHROI::

DER LTDA. de lIdefons Hudi Berchtold. Executa

do GUENTHER ENGEL. BEM À SER LE:IL.OADO.

1) Uma serra circular, marca rnarqulta, rootm"bP-
da de cor cinza, usada, avaliada em crS .

, 70'.000,,00. -Nos autos não consta qualquer, ônus
ou recurso pendente. Dado e passado ,nes!a ci

dade de Jaraquá do Sul, aos 02 dias do mes de

outubro do ano de mil novecentos e oitenta e um.

Eu, Adolpho Mahfud Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direitö

Convocação
ASSEMB�aIA GERAL DE

FUNDAÇAO DE ANCIANATO

Ocnvldamos as Autoridades Constitufdas, os

Senhores Empresários, os órgãos de ASSistência

Social Cidadãos de nossa Comunidade, para a

ASSE�1BLÉIA GERAL DE FUNDAÇÃO PARA DO

TAR
-

JARAGUÁ ,DO SUL de um ANCIANATO, a

realizar-se no dia
, 13 DE NOVEMBRO DE 1981 -
) SEXTA-FEIRA,

com iniCio, em primeira e única convocação, às '

18 horas, no Salão da Comunidade Evangélica Lu

terana de Jaraguá do Sul, sito na rua ProfeSSOra

Estéria Lenzi Friedrich nO 18 com a seguinte OR

DEM DO DIA:
1 - Escolha do nome para a ASSOCIAÇÃO.
2 - Apres,entação, discussão e ,aprovação' doS

ESTATUTOS SOCIAIS. _

,3 _;_ Eleição do primeiro Conselho Curador, com
posto de 11 (onze) membros.

4 - Eleição do 'primeiro Conselho Fiscal" Com

posto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
membros suplentes. ,

,

5 - Informações gerais sobre trabalhos realiza

dos pela Comissão "Pró-Ancianato".

6 ---'- Outros assuntos de interesse do empr�endi�
'mento.

'

Jaraguá do Sul ($C), 13 de outubro de 1981.

Pela COMISSÃO "PRO-ANCIANATO"
EWALDO BOSS
Presidente

NOTA: Serão considerados . S6CIOS FUNDADO

,RES todos aqueles que Se fizerem preSen�
tes a ASSEMBLÉIA GERAL DE FUNDA

çÃO, munidos, pará entrega a Comissão
"Pró-Ancianato" dos seguintes documen
tos necessários para a legali�ação e re-

gistros:
'.

. Fotocópia autenticada da Carteira de
Identidade.
Fotocópia aútenticada do Cartão de

Identificação Contribuinte (CIC).

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL ,DE JARAGUÁ DO SUL

AV I S O

A UNIDADE MUNICIPAL, DE CADASTRAMENTO DO INCRA

em Jaraguá do Sul, anexa ao SINDICATO DOS TRABALHADORES

RURAIS, solicita o comparecimento, o mais breve possfvel, dos se

nhores proprlétários de imóveis rurais, a seguir relacionados para

tratarem de assuntos pe seus interesses:
.

'

. Antonio Brussecke: Garlos Spredemann; Conrado Klelnsch-

midt; Elmo Borchardt; Edgar Bissoni; Erich Busch; Hilário Fodl; Agro
Indl. Retorcida Ltda.; Vicente Markíewtcz: Modestino Junkes; .Ollrlo

José Menêl; Oornéllo Fernandes de, Oliveira; Alfredo Mel�ola; A)i�a
Krüger; Alfredo Ceccato; Erich Grunfeld; Elza Trapp �ele�; FlaVIO

Dana; Norberto Keiser; Raulino Marquardt; Thomaz Kasmlrskl; Adolfo

Krlsanskl: Harry Hjalmar Todt; Antonio Weinfurter; Valdir Mario Ta�
comini; Waldemar G.A. Schwarz; Arlindo Rahn; Claudina Nazan

Garcia· Ermínio Pizetta; Emilio Uecker; Erich' Busch; Flávio Marcat

to; Val'eriano Zanghelini; lzalr Dias; Henrique Heise; Dante Menel;

Paulo Koepp; Conrado Wolf; Álvaro Nicolluzzi; Alb�rto !3ollauf; Es

meraldo Nunes; Eduardo Arbeit; Fidelis Murara; LUIZ Hogler; Paulo

Sarti Garcia; Ricardo Ziese; Rudolfo Berwaldt; Modesto Batista Zim

mer; Leonora Bosharnmer: Pedro Bonjn: Wigando Roeder.

Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 1981.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CITAÇÃO
O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES, JUIZ DE DIREITO

'DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SAN

TA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC..••

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação, com o

, prazo de trinta (30) dias virem ou dele conhecimento tiverem e in
.

teressar possa, que por parte de ,ALBERT NEUMAN� E SIESPOS�,
brasileiros, casados, ele cornerclárlo, ela do lar, residentes e domi

ciliados à Rua Domingos' da Nova nO 161, nesta cidade e Comarca"

através de seu bastante procurador, advogado dr. Reinoldo Murara,

foi requerida a ação de USUCAPIÃO N.o 8.134, para aquisição do

seguinte imóvel: -,Um terreno urban� sem benfeitorias, cP� a área

total de 235,20 m2., situado no lado rrnpar c4t Rua-20-Dommgos da

Nova," esquina com a Rua-19-Reinoldo Rau, nesta cidade, fazendo

frente com 8;00 metros com terras digo, com a Rua 20-Domingos d�
Nova, 'travessão dos fundos com 8.00 metros com terras de Rolf

Marquardt, estremando do lado direito com ,30,00 metros em terras

do requerente Albert Neumann e pelo lado esquerdo com 26,00 me

tros com a Rua-19-Reinoldo Rau,' distante 2.00 metros: da edifica

ção n? 161 de Albert Neumann. DESPACHO DE FLS. 10 E VERSO:

I - Citem-se os confrontantes certos por mandado e os interessa

dos incertos e ausentes por edital, com o prazo de 30 dlas, marcan
do-se o dia 21/12/81, às 14,00 horas, para ter lugar a audiência pré
via de justificação; de cuja intimação correrá o prazo para conte�- ,

tar a ação, sob a advertência dos arts. 285 e 319 do CPC. II - Of+

ele-e à Fazenda Federal, Estadual e Municipal para manifestarem in

teresse na causa. III - It-se o Mp. (as) _ Hamilton Plínio Alves -

Juiz de Direito. JS. 28/07/81'. E, para que chegue ao conheclmento

de todos os interessados ausentes, incertos e desconhecidos, foi

expedido o presente edital, que seri publicado na forma da lei e afi

xado no local de costume, às portas do Forum, correndo o prazo de

15 dlas, para contestarem, querendo, .a contar da intimação da sen

tença que [ustlficar a posse, sob pena de serem tidos como verda:

deitos os fafos alegados pelos autores. Dado e passado nesta cidade

de Jaraguá do Sul, aos dezoito dias do mês de setembr? �o ano de

mil novecentos e oitenta e um. Eu; Adolpho Mahfud Escrlvao, o subs-

crevi.
.

\:

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito

�--------------�----

I

\ ,-

JUIZ'O DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CITAÇAO-
O DOUTOR HAMILTON PlíNIO ALVES, JUIZ DE DIREITO

DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SAN

TA CATARINA, NA FORMA DA LEI, EI_C•.••
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação, com g pra

zo de trinta (30) dias virem ou dele conhecimento tiverem e lnteres:

sar possa, que por parte de WILLY OTTO KOERNER E S/ESPOS�,
brasileiros, casados) ele comerciante aposentado, ela, do lar, resr

dentes e domiciliados a rua Vicente Bruqnettl.s/n", em Corupá; d�s
ta Comarca, através de seu bastante procurador, advogado dr. Rei
noldo Murara, foi requerida a ação de USUCAPIÃO N° 7.888, para

aquisição do seguinte imóvel: Um terreno urbano, com benfeitorias,

com a área de 394,70 rri2, situado no lado par da rua Vicente Brug
netti, na cidade de Oorupá, distante 15 metros da edificação nO 110,
de propriedade de Adão de Oliveira, fazendo frente com 11,87 me:

tros, com a- rua Vicente Brugnetti, travessão dos fundos com 11,87
metros" com terras de, Roberto AraÚjo, estremando pelo laéo direito

com 33,25 metros, com terras de Adão de Olivei,ra e pelo lad_!) es

querdo com 33,25 metros, coJ1l terras de 'Erika Basu�ler. DESPA

CHO DE FLS. 9 E VERSO: I - Citem-,se os confrontantes certos por
mandado e os incertos por edital, marqando-se o dia 21-12-81, às

9,30 hs., para ter lugar a audiência_de justificação prévia, valendo a

citação para todos os atos do pfocesso, correndo. � pra'zo para con

testar a ação da intimação que julgar justificada à posse, sol? as pe

nas do art. 285 e 319 do CPC.I II ,_ Dê-sé cíêriéiâ á 'Fäzenda Feue

ral, Estadual e Municipal por carta, para manifestarem interesse na

ação. III - Dê-se cIência tamqém ao MP .. (as) Hamilton Plinio Al

ves - Juiz de Direito - JS. 31/3/81. E, pára que chegue ao co

nhecimento de todos os interessados ausentes, incertos e desconhe

cidos, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da

lei e afixado no local de costume, �s portas do forum, correndo o

,prazo de 15 dias para contestarem, qU,erendo a contar da intimação
da sentença que justíficar a posse, sob pena de serem tidos �omo
verdadeiros os fatos alegados pelos àutores. Dado e passado nesta

Cidade de Jaraguá do Sul, aos dezoito dias
'

do ,mês de setem_tto
do ano de mil novecentos e oitenta e um. Eu, AdOlpho Ma,hfud, Es-

crivão, o subscrevi. \
HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito

1982
, já .

começou
Pelo menos para o seu concessio nário Ch�\(rolret, qúe já está .:vendendo

tO,da a linha de Chevettes, Opalas, Caravans, D10 e Caminhões, dos modelos

82. Mas nao esqueça" se você quiser cómprar um carro OK a preço dEI 'pe-
chinCha, o Emmendörfer ainda p0t>Sui alguns modelos-81.,

'

Emlendöder COI.' ,de Veículos' ,Udl�
Av. MaJ. geo_!.loro (em frente à Igreja Ma.riz)

��i':I�i'.. ;",'i; ,.:." ,

Fones: -:72�()060 - 72-0655 - 72�O 969
,

.I
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Rosso Diretor completa anos

A data que o calendário
marca segunda-feira é, parti
cularmente para nós, colabo-.

radares do "Correio do Po

vo" - a par de relembrar

os entes queridos desapareci
dos - de grande alegria,
pois que ela marca o aniver

sário de nosso diretor, Sr.

Eugênio Victor Schmockei,
que acrescenta mais um ano

à sua vida. Homem acostu

mado à busca constante da

verdade, da justiça e da cor

reção, promovendo o com

panheirismo, união e espírito'
comunitário, receberá no dia

02 de novembro os cumpri

�entos pelos seus bem vivi

dos 60 anos, acompanhados
,

grande parte deles pela sua

dedicada esposa D, Brunhil

des, pelos filhos e netos.

Dívide atualmente, com

muita tenacidade e sabedo

ria, qualidades que lhes são

peculiares, entre a direção
do mais antigo semanário de

Santa Catarina e o cargo de

Diretor Vice-Presidente do

BESCOR - BESC Corretora

de Seguros e Administradora

,Esperidião também' o' preferido
na microrregião

Com 25% das preferências, o secretário Espe
ridião Amin Helou Fiiho .manteve sua posição de van

tagem sobre os demais candidatos ao Governo do Es
tado, segundo pesquisa efe uada pela revista "Veja" e

Instituto Gallup, divulgada na edição desta semana.
O senador Jaison Barreto, com 1'5% e o deputa-

I do Pedro Ivo Campos, com 12%, ambos do PMDB;
ocupam o segundo e terceiro lugar, respectivamente, na
escala de preferências do eleitorado catarlnense, ainda
de acordo com a pesquisa, A seguir vem Victor Fon-

,
tana (7%), Evelásio Vieira (5%), Henrique Córdova
(5%) e João Linhares (3%), ,

O secretário Esperidião Amin manteve na pes
quisa a mesrna posição de junho, quando também ob
teve 25%, Jaison Barreto e Pedro lvo decresceram na

preferência popular,
Diz a revista que "dos dez Estados incluídos na

pesquisa, SÓ em Santa Catarina o PDS obtém eviden
tes vantagens com o arquivamento da sublegenda: sem
somar os votos do senador Jaison Barreto e do de
putado Pedro Ivo, o PMDB não terá chances contra o

deputado Esperidião Amin, que vai aglutinando o PDS
em torno do seu nome", Afirma mais adiante a revista
que "Amin tratará agora de compor-se com o empre
sário Victor Fontana, o segundo mais votado do Par
tido", acrescentando que no Estado "o PP é fraco e o
POT agoniza", Informa que o ex-deputado Doutel de

, Andrade, que seria o nome eleitoralmente mais-forte do
POT, obteve apenas 1 % na pesquisa -. "estatistica

, mente um índice igual a zero" ..- razão pela qual saiu
da lista,

Outro dado revelado mostra que o PDS cresceu

em relação à pesquisa anterior, Naquela oportunida
de, o conjunto das oposições somava 39% da preferên
cia do eleitorado contra 30% da situação, Pelo novo

levantamento, o quadro se inverteu, ou seja, os nomes

do PDS somam 37 pontos, contra 35 dados aos inte

grantes das oposições,
APOIO A ESPERIDIAO ,

Na microrregião do Vale do ltapocu, tradicional
reduto situacionista do Estado, Prefeitos, Vereadores e

Líderes Políticos apóiam abertamente a candidatura do
deputado federal e secretário dos Transportes e Obras
'Esperldião Amin Helou Filho, ao Governo do Estado.

Reiteradas vezes manifestaram-se apoiando Es
peridião_,:___E uma declaração que evidencia esse apoio,
deu-se na última sexta-feira� quando o governador inau
gurou obras em Corupá, Ao longo da ROdovia "Prefei
to Engelbert Oechsler", inaugurada 'naquela oportuni
dade, várias. faixas de agradeci'mento ao Governador e

a Esperidião, saudavam: "Obrigado Esperidião, futuro
Góve'rnador" ,

'

"

O Secretário, com um, largo sorriso, fora visto
pela reportagem contactando com o eleitorado, com !)

seu indefectível cigarro de palha (pallil�iro), para an

gariar a simpatia popular, Nesta região as lideranças
políticas do PDS apóiam Esperidião para o "Cruz l1

Sousa", pelo muito que tem, através de sua Pasta,
I carreado aos municJpios,

Schroeder: orçamento é de
, Cr$, 67, milhões

A Câmara de Vereadores de ScJuoeder, em reunião
ordinária, esta semana, aprovou por unanimida
de, em primeira votação, a proposta orçamen

tária para o próximo exercício financeiro. Houve um

aumento em torno de 260% em relação ao orçamento
do eo1:rente ano que � de 'Cr$ 18 milhões de cruzeiros,
O do ano de 1982 será de Cr$ 67 milhões.

Durante a discussão da proposta foram revela
das as principais receitas que são o Fundo de Parti�
cipação dos Municípios e o Imposto 'sobre Circulação
de Mercadorias-leM. O fato que chamou a atenção dos
vereadores fOi a despesa prevista na Divisão de Obras
e ServiÇOS Urbanos, no valor de Cr$ 13.305 mil, VEW
ba destinada para a primeira etapa do calçamento da
Rua Marechal Castelo Branco, c�jas obras deverão ter
início em princípios do próximo ano, No entanto, a
maior despesa ficou com a ,Divisão de Estradas de
Rodagem � Cr$ 22.340 mil.

,

O início. do. ç,alça�ento da p'i,imeira rua em S�h-
,
roeder e 'a manutenção das estradas e ruas, tanto

'

zona rural como na urbana, consumirão mais da me
do ot'çam�nto previsto.

de Bens, na Capital, onde
serve desde o governo de >

Antonio Carlos Konder Reis,
quando convidado.

Embora não convivendo
diariamente com a cidade

que adotou como sua, acom

panha com vivo interesse

tudo que a cerca, prova de
sua preocupação, não se es- \

quecendo dos amigos que
revê nos finais de semana,

quando do retomo da IIha-,
cap amigos estes que cer

tamente irão levar o seu a

braço pelo natallcio.

É por isto e. por outras que

nós, que antes de tê-lo co

mo um chefe, sempre �ive
mos um companheiro, um o

rientador e um amigo, canta

mos, em. coro, o "parabéns
prá você .. .

" Felicidades!
.

\

Câmara estuda:
alteração con
tratual para
obras no 'Abdon
Batista'

O legislativo municipal
anallsa projeto-de-Iei do,
Executivo, que pretende
alterar um subitem do
contrato celebrado com a

Empreiteira Hawa Ltda -,
vencedora da eonccrrêncla
pública para ampliação e

reforma do prédio do Co"

légio Estadual Abdon Ba
tista. Em sua exposição
de motivos, o Executivo
afirmá que "quando dos
estudos preliminares pa
ra a ampliação e, reforma
dó prédio escolar mencio
nado, foram elaborados
dois projetos, um pelo De-

, partamento Autônomo de
Edificações - DAE e ou

tro pela PreJ{eitura Munici
pal' de JararjJá do Sul, em
bora a obra seja convenia
da com o Governo do Es
tado: através da Secreta
ria da Educação, a qual",
participará com uma par
cela fínanceira na obra".

E continua: "Ocorre que
o projeto do DAE prevê
apenas algumas melhorias
e alterações no prédio
existente, benfeitorias es

tas que não atingem os

objetivos e muito menos

equacionam o problema, de
espaço físico do Colégio
po'r um período mais alon
gado, constituindo-se num

investimento al.eatório e

até mesmo paliativo. Já o

projeto elaborado pela F.lU

nicipalidade insere uma

série de ampliações no

prédiO, dando um maior
dimensionamento ao con

junto de dependências, ga
rantindo um espaço ffsico
mais amplo, assegurando,
ao mesmo temf)o, a elimi
nação de problemas futu
ros" ,

E' o que o projeto-de-Iei
pretende, muito embora
implique em maiores in
vestimentos, afirma.

CONTRA ,O, "PACOTE"
A Câmara enviou na ma

nhã de terça-feira ao Cori
gresso Nacional, um tele
grama' ond'e manifestou
sua desaprovação quanto

.

ao �'pacote previdenciá
rio" agora aprovado; cOm
alterações.

Registro de firmas?

ORGANIZAÇ.AO CONTÁBIL
(

"A COMERCIAL" SIC LTDA.
,

.

,Rua CeI. Procópio Gomes

de Oliveira,' 290 (antigo Car-

tório do Registro ,de Imóveis

•

ornais o interior
Associação

Baggio, do '''Correio La
geano", de Lages, um dos
integrantes da Comissão
de Fundação da- entidade.
Baggio, por sua vez, esco

lheu os demals membros
da diretcres, entre os pre
sentes à assembléia e que
são:

ba), Diretores Jurídicos ,.
Dr. Edson de Andrade (A
Folha - Rio do Sul) e Dr.
Dalmo Vieira (O Diário -

Itajaí) . Conselho Fiscal:
Efetivos - Elío J. 'Bru
netto (O Jornal - Concór
dia), Antônio Dias (Tribu
na da Fronteira -::::, Mafra)
e Elias Adaime (Correio -
Nova Trento). Suplentes:
Lúcio Colombo (Correio
do Norte - Canoinhas),
Wilson Ronan Turnes (A
Região � Ituporanga) e

.lorqe Wespachanski (Fo
lha de Blumenau Blu:
menau).

Vice-Presidente -- Dàr
cv Schultz (Diário d? [\,1a
nhâ - Chapecó), D,,!r�1)
Vieira (O Diário - Itain:\,
Henrique Carvalho (A No
tícia - Jojnvílle) e Cyrio
Nunes de Ollvelra (Correia
do Sudeste - Crlclúrna).
1.0 Secretário - Mauro
,Pires (Tribuna do Povo - Da assembléia de fun-
Rio do Sul), 2.° �ecretá" dação, participaram tarn
rio - José M. de Souza b é m' 8 presidente ,da
(Diário O Popular - Ita- ADJORlr�S, Zaira Oapra
jaí), 1.oTesoureiro-GiI� ra e LL.�z Paolettt. secre
berto Bordignon (O Regio� tário geral da ABRAJORI,
nal - Joaçaba), 2.° Teseu: que tem sede em 1\18\ ')

, reiro - Flávio José Bru- Hamburgo ,(R$). Aprovou
gnago (Correio do Povo - se também a tabela ds
Jaragljá do -Sul), Diretor rnensalidades .dos jornais
Cultural - Nilson Thomé tanto para a ABRAJORI
(A Imprensa' Catarinense como para .a 'ADJORI./SC,
- Caçador), Diretor de recém-fundada e que es

Patrimônio - Mário Se- tará reunida dia 21 de no:
rafim (Cidadela - Joaça-

'

vembro, ,em Lages, na se-

Vereadores 'analisam

lln
/

de da Associação Come
cial e Industrlal}, "qua PO
sinal é presidida pelo p
prio Baggio.

A título de informaç
existem em Santa Cata
na, .72 jornais e, no Bras
cerca de 1.020, dos qua
193 apenas associados

.

ABRAJORI, entidade fu
dada 'em novembro
1985. '

Os jornais partlclpanj
presentes â fundação, e
Balneário Camboriú fora
os sequintes: Corr�io L
geano, Diário da Manh
O Diário,' A Notícla, Co
reto do Sudeste, O Regi
nal, Diário O Popular,
Jornal, A Jmprensa Cat
rinense, Cidadela, A F
-Iha, Tribuna do Poxo, T
buna da Fronteira, C
reio, Correio do Norte,
Região, A Folha de Bltlm
nau, Caiçara, Correio, d
Povo, Hora H, O Contes
tado, - O Sol, Informaçã
O Sul, O Estado dó Su
":ornal do Povo. A Perei
de Souza teve grande pa
ticipação na organização
do encontro.

I Requerida a falência da
'Imobiliária Vailatti Ltda.

Segundo informações de última hora, que nos foi presta
da pelo Dr. Murillo Barreto de Azevedo, a firma Matelétrica
Comércio e Representações Uda., de Blumenau, de quem é

,

procurador, 'requereu- no Juízo de nossa Comarca, a falência
da conhecida Imobiliária Vailatti Uda, cujo principal sócio é
o Sr. Osmar José Vailatti.

'

-Na próxima e�ição daremos outros informes que nos se

rão prestados pelo Dr. Murillo, sobre a existência dá outros

processos contra a, Imobiliária Vailatti inclusive uma Repre-
r ." ,

sentação Criminal por Estelionato e Falsificação Ideológica
praticados por Osmar José Vailatti, na venda de lotes de ter

ras em loteamentos "fantasmas", com grandes prejuízos pa
ra os compradores.

,Donini reeleito presidente da
Associacão Comercial

-----

O empresário Pedro Donini, do Grupo Marisol,
foi reeleito, por aclamação, presidente para mais-um
período, da Associação Comercial e Industrial de Jara:
guá do Sul, na noite de segunda-feira, juntamente com
os demais membros da diretoria. Foram aprovados
também, . na oportunidade, o relatório a�al e o balanço
geral, alérnde discutidos assuntos da classe empresa" .

rial.' ,

Além de Pedro Donini na presidência, ocupam
as vice-presidências os empresários Bruno Breithaupt.
Dorval Marcatto, José Carlos Neves, Rodolfo Hufenuess"
ler e Waldir Octávio Rubini. Secretá.rio ,.- Osvaldo Pe
reira. Tesoureiro - Udo Wagner. Conselho Delibera"
tivo: Adalberto Zanoni Brito, Eggon João da Silva, Flá
vio Orlan.do Rubini, Hans Gerhard Mayer, João Walde
miro Hohl, Luiz Antônio Gnjbba, Luiz Nicolodelli, Mau- \

ro Koch,' Octaviano Lombardi, Rivadávia Rassele, Ralf
Botho Hermann e Wandér Weege. Conselho Fiscal Efe",
tivos - Henrique Reis Bergan, JoãO Batista Prim e

Werner Schuster. Suplentes - Andor Lueders, Wal"
demar Behling e Wilmar Ulisses Ullrich.

VOGAL PARA A JUNTA

'.--

- EX,PRE·SSAS

Com a participação de
diretores e representantes
de aproxlmadarnente trlrr
ta jornais do interior e

com a presença do presi
dente da Associação Bra
sileira dos Jornais do In
terior, Mário Gusmã� foi
fundada no final da última
semana, a Associação dos
Jornais do lnterlor de San
ta Catarina -'- AJORI/SC,
tendo por local o Centro
de Convenções do Maram
baia Cassino Hotel, em

Balneário Camboriú.

Debates, troca de expe
riências, palestras consta
ram dos trabalhos. O ple
nário aprovou, na ocasião,
os estatutos que regerão
a entidade, o mesmo da
Associação dos Jornais do
lnterlor do Rio Grandé do
Sul, a primeira fundada no

Brasil, que posterlorrnen
te. se necessário, serão
adaptado sà realidade ca

tarinense.
Foi aclamado, por una

nimidade, o primeiro pre
sidente da ADJORlfSC, o

empresário José Paschoal

Irçamento de· Guaramirim
Prevendo importantes obras NOVA RECLASSI·FICAÇÁO

em continuidade ao seu Plano Os professores municipais de
de Governo, o prefeito Salim Guaramirim' serão novamente
José Dequêch, de Guaramirim, beneficiados pela reclassifica
enviou à Câmara de Vereadores ção de cargos que será introdu
o projeto de lei que estima a zida no município no próximo
receita e fixa as despesas do ano, conforme adiantou o Chefe
municfpio -para o próximo exer- do Executivo. Em 1977 foi feita
cio em Cr$ 117 milhões con- a primeira reclasslflcação, ob
trastando com os Cr$ 44 ml- jetlvando ajustar principalmente
Ihões de 1981. A elevação foi a situação financeira dos I pro
de 167% e um dos fatores des- fessores, além de outros bene-

,

sa elevação foi a previsão 'de fícios. Para 82, Salim vai nova
um bom retorno do ICM em mente promover tal providência
1982, considerando os índices

,
no sentido de equiparar o pra

do movimento econômico, onde fessor munidlpal ao estadual.
na região Guararnirirn foi o j� que atualmente-existe uma à-
município que mais se desen
volveu,

centuada defasagem, que será

corrIgida.'
RUAS PAVIMENTADAS

A destinação das verbas or- A Divisão de Estradas 'de

çarnentárlas, por divisões, é es- Rodagem da Prefeitura Munici

ta: Câmara Municipal Cr$ 2.360 pai de Guaramirim já concluiu o

mil, Gabinete do Prefeito Cr$ " calçamento a paralelepípedos
Ei,300 mil, Divisão de Adminis- nas ruas Alfredo e Antonio

tração Cr$ 16.3�1 mil, Divisão tim�ermann, numa extensão
da Fazenda Cr$ 10.105mil, Divi - total de 7 .. 800 m2. Os trabalhos
são de Educação e Saúde Cr$. por ora, foram encerrados,
18.664' mil, Divisão de Obras e cumprida a etapa prevista no

Serviços Urbanos Cr$ 6.570 Plano de Governo, devendo s�!
mil, Di�isão de Estradas de reiTíiciada em janeiro,,\com idên

Rodagem Cr$ 41.499: 104,00, ticos trabalhos, a rua Athanásio

Divisão de Agricultura Cr$ '" Rosa.

1,110,896,00 e Fundo de Reser- Outros trabalhos, em que pe-
v� Orçamentária Cr$ '14 mi se a Gaótica situação atual, se-

Ihões. guem normais,

Konder Reis palestra dia 25
De acordo com o .programa de trabalho da diretoria da,

Associação Comerciál e Industrial de Jaraguá do Sul, foi fi
xada a data de 25 de novembro às 17 horas e 30 minuto!?,

,

no Clube Atlético Baependf, a realização do V Encontro de

Empre'sários, Na ocasiãQ, o ex-governador do Estado de

Santa Catarina Dr. Antor1ío Carlos Konder Reis proferirá
palestra abord�ndo o tema "'O Empresária e a �va Socieda

de Democrática".

Por motivo de saúde
Vende:"se, ou troca-se, uma propriedade em

Joinville, situada à rua Santos Dumont, nO 1335

(final da rua Dr. João Colin) um terreno de 16 x

28 m2" plano,
)
cIuma casa de madeira nova, 6 x

14 m2, faculdade, asfalto e ônibus na porta.

, I
Por propriedade em Jaraguá do Sul, Guara-

mirim ou Schroeder, podendo ser no perímetro ur-'
bano, suburbano ou mesmo um sitio, Informações:
No endereço' acima ou pelo fone - 72-0871, cl,
Ayroso S�bri nho .

\

O empresáriO e ex-president.e da entidade, Wal
dir Octávio Rubini, foi escolhido para representar as

I classes patronais do Municfpio, como Vogal para a Jun
ta de Conciliação e Julgamento de Jaraguá do Sul. Se

gundo o empresário, esta Junta, objeto de ,reivindica"
ções' da classe empresarial e política, deverá ser insta
lada após a implantação do Tribunal Regional do Tra
balho em �anta Catarina, a 'partir de janeiro d'o próximo
ano. Somente após a implantação do TRT é que Jara'
guá do Sul terá a JCJ ..

'

'

,

Um- total de 7 milhões de crianças entre 7 e ,14
anos está à margem do sistema educacional brasileiro,
embora a Conl?tituiÇão Federal prescreva a obrigatorie"
dade do ensino para esse imllortallte segmento da po
pulação. Além desse fato, a produtividade do 10 grau nO

país está comprometida pelos altos índices de evasão e

repetência, calculados em mais de' 60%. Em outraS
palavras, de cada 100 crianças que entram no 10 grau,
27 chegam à 4a. série e aperias 16 à oitava. Todas as

demais ficam no caminho ou abandonam a escola, se-
gundo dados do, MEC.

-

O mês de dezembro é esperado com grande, eX
pectativé{ pelos supermercados catar'inenses, que pre
tendem recuperação dos índices de vendas. Quem mi"

, nifesta esta, esperança é o presidente da Assuciação
Catarinense de Supermercados (Acats) Osvaldo O' AgoS
tini. Ele, disse que as quedas começaram a, ocorrer
em marÇo, atingindo setembro -com uma média de 20,
por cento no Estado, comparada as vendas no mesmo
período de 80.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




