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SANTA CATARINA

10 pOVO' não irá.' opiar por aventureiros",
'afirma Jaossen

. Ó Preslderite do Diretório Mu- bons olhos \'vltados a Jaraquá
.

p!cipar do Partido Democrático 'dI) Sul, onde não tem medido

Social - PDS de Jaraguá do> .esforços para atender as reivin

Sul, vereador'Enno Janssen, em dlcações do município.

entrevista ao repórter Flávio,

José, deste jornal, afirmou, den

tre outras, 'gue o povo,' 'nas e�

leições de 1982., saberá julgar
os candidatos, escolhendo aque

les que já tiveram oportunída-:

de de demonstrar o seu traba

lho correto e honesto pela ci

dade e não optar por aventurei

ros que procuram com sua de

magogia denegrir imagens da

queles que estão dia-a-dia ao

lado do povo. Disse também

que o deputado estadual Octa

cílio Ramos deverá ser nova

mente referendado para concor

rer a reeleição e que para �
Câmara Federal "temos' gente

para este cargo na microrr,egião
que somente depende dele a-

NAO AQUECIDO

Ermo, ao repórter, adiaritou

que o "panelão político" ainda

não foi aquecido, não citando

qual a "essência" mais I forte,
isto é, os candidatos que Irão

concorrer no município nas pró
ximas eleições. Contudo, opinou

que para a Assembléia Li:lgisla
tiva, o Vale do Itapocu deverá

sair somente com' um candidato

,e que o deputado Octacilio Pe�
oro Ramos, por Jaraguá do Sul;

CLIMA POLITICO

deverá ser novamente referen

dado. Acerca do lançamento de
I

um candidato próprio da micror

região para a Câmara Federal,
ratificou

.
que

" deveríamos ter

candidato próprio uma vez que

temos "gente" para este cargo
na AMVALI, somente depende

Na análise do clima político,
nas três esferas, suscintamente,
Janssen acrescentou que é na

tural num país em desenvolvi.-,
mento passar por crises finan-·

e cons6.lilllentemente po

liticas, no entanto, "acreditamos
na equipe do Presidente' Figuei
redo e aguardamos melhores
dias". A, nfvel de Estado, 'con

sidera bom, comparanáo com

outras unidades da Federação
que brigam mesmo num SÓ par
tido e não chegam' a um eon

senso, Q que não ocorre aqui,
"pois a liderança está com o

Dr: Jorge, que tem se' desdo
brado para ebem atender as rei

vIndicações do povo. catarinen

SE". E na esfera local, disse

que as lideranças do PDS estão

preparando a estrutura polítlça
em face as eleições de 1982,

"quando novamente chegare
mos a vitória".

Quanto a' não instituição da

sublegenda para o cargo
. de

Governador do Estado o Presi-
Comentando declaração a um

dele aceitar ou não.

Sobre determinados envolvi

mentes do Prefeito Victor.Bauer
de dominio público, que certa
mente serão utilizados pela o

posição, o Presidente dó Diretó
rio Municipal do PDS foi incisi

vo: "Lançar pedras, sempre
.

é

fácil, poderão usar trunfos que

quizerem, haja vista que a ho

nestidade do Sr. Victor Bauer

ficou provada e disso sempre
Unhamos certeza. Mas é certo

que o povo saberá julgar os

candldatos, escolhendo aqueles
que já tiveram a oportunidade
de demoastrar o seu trabalho

correto, e honesto pela cidade e

não optarão por aventureiros

que procuram com sua demago
gia denegrir imagens daqueles
que estão dia-a-dia ao lado do.

povo".

COM O POVO

dente do Diretório Municipal do jornal da cldade, de um verea

PDS de -Jaraquá do Sul, comen- dor da oposição. de que o go

tou ser positivo, pois sempre
'verno está divorciado do povo,

foi favorável a um único candi- Enno afirmou justamente o

dato concorrendo, "pois ar se contrárto, e justificou: "O go

demonstra força e prlnclpalrnen verno municipal está com o po

vo, pois é a ele, que a adminis-.

tração se dedica através de 0-

Janssen considera que o go- bras e assistênCia social. Na a

vernador Jorge Bornhausen, tual administração foram cons

reúne ótimas condições' como truídas três ,pontes de concre

candidato ao Senado Federal, to armado, asfaltamento das

Inão deixando de ser uma opção principais ruas da cidade, eletri

Válida, que o Diretório Regio-.' ficação intensiva e somente pa

nai deverá saber escolher. ra salientar, gostaria de citar

No tocante a sucessão esta- que centenas de pessoas me

dual, afirmou que de fato a nos favoreéidas foram transpor�
tendência maior é apoiar pÇlra o tadas para centros maiores à

Palácio Cruz e Sous,a, o. seere- busca de assistência médica es

.

tärio dos Transportes e Obras, pecializada. E se algum verea

Esperidião Amín, ·cuja razão dor da oposição usou o termo

maior seria a gratidão pelas 0- ':oívorciado do povo", é um di

bras aqui realizadas e pelos seus reito que cabe a oposição de

te união".

Làzer·
Neste domingo, dia 08 de no

vembro, em c;umprimento de

novas atividades da OPE!ração
Criança -UI, a Rua Reinoldo Rau

será transformada em Rua do

lazer, e� que cri;mças e adul

tos, ah:Ínos e pais' terão opor

�nidade de desenvolver uma

st!rie de atividades, esportivas,
tecreativas

.

e competitivas.
Ã coordenação dos trabafhos

relativos a tais atividades ficou
ao enca'rgo da 19a UCRE que,

, P9r intermédio das suas chefias

mobilizará seus I funcionários.

,
direção e prpfessor.es de �sco-

las, objetivando a proporciçmar
às crianças momentos de lazer,
num verdadeiro ambiente comu

nitário, envolvendo principal
mente a família.

Ã Rua dó Lazer, que funCio

nará das 9 às 12 horas e das

1Sh30 niin às 16 hóras. dispora
de um sem número de atrati

vos, com a finalidade de entre

ter as crianças de uma fo�ma

participante, desconlraida e a,

legre.
A UCRE já esquematizou toda

a programação" mdbilizando, pa

ra tanto, mais de lima centena

Os contribuintes do ICM, ou os seus res

pectivos c.qntadores, deverão' retirar na Exatoria

Estadual de Jaraguá do Sul, as gúias da Taxa de /

Segurança contra Incêndios, cuja primeira parcela
vence no dia 20 de, novembro e a segunda, em 21

de dezembro. A informação é do exator estadual,
Jaldir. A. 'Bunn. acrescentando que o recolhimento

dades, pertencentes aos seguin- Caridade,' além dos fabricantes '

é obrigatório à todos' os contribuintes do Imposto
tes estabelecimentos:. Colégios e revendedores de refrigerantes, sobre Circulação de Mercadorias, em função do
São Luis e Divina Previdência, manterão durante todo o perió- convênio entre o' Corpo de Bombeiros Volu'ntário$
Escola Particular Jaraguá, do, barracas para venda de ca- de Jarag�á do. Sul e a Secretaria de Segurança e

APAE, Albano Kanzler, Abdon chorro quente, pipoca, algodão Informações, quê mensalmente repassa verbas pa-

Batista, Hol�ndo M. Gorwalves, doce, refrigerantes e demais ra manutenção da corporação.
Heleodoro Borges, Giardini Lwiz I guloseimas, e" afora isto, um

.

O valor da taxa varia conforme o grau de

Lenzi, Roland Dornbusch, cud,: I palanque
a�r.Jllado nas imedia- risco do estabelecimento e deve ser recolhido não

des da Cunha e CIP. .

I
ç?es do

slIPer.mercado,
Bre,- apenas nos mu.nicfpio� onde existem quartéis de

E para que possa ser desen- thaupt, fará a recepção de",,,,",,,,,,,,,,,,.��ombeiros mantidos pelo Est�do, como também

,volvidà a Rua do Lazer, será i� nativos, roupas, brinquedos :t,\fíilas corporações voluntárias, como é o caso de Ja:
terditado trecho 9a Reinoldo dinheiro.

>' t:'âguá do Sul e J,oinville, por exemplo. O total re-

.'
colhido reverterá para as próprias corporações .

i" *:' �'!
':

,
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Querer jogar a . .opinião pública
contra a situação "Animus es

perniandi".

MUITO INTERESSE

É grande o número de córre

ligionários que têm manifesta

do interesse em se candidatar

a uma cadeira no legislativo

municipal ,dentre industriais,
comerciantes, profissionais li

berais e ainda a maioria dos

vereadores da Bancada do PDS

deverão concorrer a reeleição
- adiantou o Presidente do

PDS - formando assim . uma

chapa sólida 'ie no lÍláximo
quinze candidatos,' se mantidas

as treze vagas e, caso o eleito

rado aumente para 30 mil, con-

sequentemente aumentando .

duas cadeiras, o PDS de Jara

guá' do Sul deverá sair. com de

zoito candidatos, "com os quais

garantiremos novamente uma

esmagadora maioria na Câmara

de Vereadores de nossa cida

de".
J

Janssen adiantou,. por outro

lado, que uma campanha de

qualificação eleitoral intensa

deverá ocorrer no inicio do pró
ximo ano, quando acr.�dita o

município atinja 30 mil eleitores

para as eleições de 1982.

VIY,ÓRIA A META

Na conclusão de suas decla:
rações ao "mais antigo", Erino

Janssen acresccntou que os

candidatos que. deverão compor

em Jaraguá do' Sul as chapas
de Prefeito e Vice, Deputado'
Estadual e· Vereadores estão

devidamente legalizados perante
a justiça eleitoral. E no que se

. refere as filiações do PDS, os

vereadores e demais membros

do Diretório filiaram e conti

nuam filiando, cada um em sua

região, as pessoas interessadas

em participar da vida da agre

miação. O PDS tem em Jaraguá
do Sul em torno de 700 inscri

tos. O Diretório, por seu turno,

se reúne para tratar de assun

tos"de lnteresse do partido e

prinçipalmente para reestrutu

rar a agremiação, que ainda é

jovem e que até as eleições de

82 deverá móstrar a súa união

e consequentemente sua força
para uma esmagadora vitória

em todos os nrveis.

"Neste sábado, dia 7 de no

vembro, será 'realizado um en

contró de lideranças em Join'"

ville, onde estarão presentes 22

municlpios do Norte do Estado,
. onde Jaraguá do Sul marcará

forte presença, com uma cara

varia. O PDS é um partido aber- .

to a todos os eleitores", \flna
lizou.

Vai sair pavimentaçãD da
Jaraguá·Po,merode

.

o Secretário Esperidião Amin Helou Filho,

dos Transportes e Obras, acompanhado de Asses'

seres do Departamento de Estradas de Rodagem,
esteve reunido na manhã de -qulnta-felra com lide

ranças polltleas da região, em Pomerode, tratando

sobre a pavlmentação asfáltica entre aquele mu

nicípio 'e -Jaraquá dó Sul.

Na ocaslão ficou acertado que o DER/SC

lançará possivelmente ainda este mês, a licitação

para terraplenagem e infra-estrutura da citada ro

dovia, para início' dos trabalhos em Janeiro ou fe

vereiro. O custo é de Cr$ 220 milhões e, para

uma segunda etapa, está prevista a pavimentação
. asfáltlca, cujo prazo. para execução, a partir da ex

pedição da ordem de serviço para a terraplena
gem e infra-estrutura é de 450 dias úteis.

Será uma rodovia de primeira linha, com

6,60 metros de pista, inclusive com acostamento.

O trecho é de,21 quilômetros; entre os perímetros
urbanos dos dois municfpios �

Além do Prefeito de Pomerode e de Rio dos

Cedros, estiveram presentes também os deputados
Octacílio Pedro Ramos, Aldo Pereira de Andrade,
Horst Domning, Dr. Paulo de Freitas Melro, da

Celesc, Dr. Milton Pompeu da Costa Ribeiro, do

Badesc e, de Jaraguá do Sul, o prefeito Victor

Bauer, o vice Sigolf Schünke, os vereadores José
Alberto Klitzke e Enno Janssen, além do empre

sário José Carlos Neves.

'Taxa de Iluminação Pública

será majorada"

PROJETO-OE-LEI oriundo do Executivo, em análise
.

na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, al

tera os valores da Taxa de Iluminação Pública

(TlP), estabelece parâmetros e fórmula de cálculo ca

paz de - de acordo com a mensagem qovernamental
- "atender as despesas com iluminação pública, uma

vez que a sistemática atual não mais corresponde ao

custo do consumo".

Pretende o governo municipal, com. esta' majo
ração, aplicar as receitas que são recolhidas junto à

conta de consumo de energia elétrica da Cefesc, em

novos investimentos no sistema de iluminação, pública
e de eietrlflcação em Jaraguá do Sul. A maior incidên- I

I cia de aumento ficará justamente sobre aqueles pró-

I prietários
de terrenos não edificados na área .urbana e

os demats- contribuintes, de acordo com a faixa de

consumo de energia, divididos por categoria, conforme
estabelece o projeto-de-ler, que a Câmara deve "apro-
var ou releltar até o final deste mês.

Na última sessão legislativa, o vereador Adotar

Klitzke, entrou com uma minuta de projeto-de-Iei, pro

pondo que seja denominada de "VirgUio Pedro Rubini"

a Rúa 7, localizada na Barra do Rio Cerro. O homena

geado, nasceu em 1.90p,e faleceu .em 1968, sendo filho
de Ângelo (Marieta Satler) Rubini e foP:" dentre outras,

professor, industrial e influente poHtico da antiga UDN,
também um dos responsáveis Pela construção da es-

,cola, igreja e Noviciado da Barra do Rio Cerro.

Na sessão de segunda-feira, os, vereí!d.ores de

vem aprovar, em votação final, o projeto que denomina
.

de Gustavo Gumz, a Rua 1, em Rio Cerro II. Devem en

trar em votação o orçamento de JaraQ_uá do Sul para

1982 e o orçamento plurianual de investimentos, além

do projeto encaminhado na última sessão .

Outrós cinco projetos-de-Iei, do Executivo, devem
dar entrada.

na Operação III
de professores, aos quais cabe

'r4 coordenar não apenas a par

ticipação, como também o en

volvimento das escolas na parte'

da coordenação relacionada

com apresel1tações e diversões.

No'que concerne a represen

tações, haverá ex.ibição de foi:
,clore;, ginástica, corais, fanto-'

ches e pintura. Das diversões

co arão corridas, amarelinha,'

peteça, voleibol, jogos de salão,
brinquedos de roda, macrogi

nástica, tênis de mesa e fres

cobol.

Segundo os. cálculos, 1:lproxi-

,Criança'
I madamente duas mil crianças
deverão pa'!icipar destas ativi-

Rio Branco. Os clubes de servi

ço, PRONAV�i:.BA e Damas de

Rr.u, da sinaleira da, Domingos
da Nova à sina.leira da Barão, do

. Toda a comunidade é chama

da a col1lborar.

Mais de Cr$I,3bilhão
afé outubro.

. Jaraguá do Sul vemmantendo a posfçäo de quin
to maior' arrecadador de tributos estaduais de Santa Ca

tarina, seguido de Criciúma e Itajaí, de acordo com o

último levantamento da Exatorla Estadual. De janeiro
a outubro, o munlelplo recolheu Cr$ 1.353.349.285,66 e,

somente no mês de outubro deste ano, Cr$ .

175.447.112,21, contra Cr$ 160.482.'725,75 em setem

bro: Cr$ 123.319.475,24 em agosto e e-s 1'17.848.128,69

em julho. .

Nesta 'gama de impostos estaduais, a maior in-.
cidência é para o ICM.

O recolhimento em outubro de 1980, fo.i de Cr$

88.708.862,91, valor que revela uma diferença de Cr$
.

86.738.249,29 com relação ao mesmo perlodo em 1981.

Isso demonstra, a par .das inúmeras dltlculdades, que

está havendo equlllbrío na arrecadação de impostos, fa

to que se verifica pelo prôprlo aumento mensal reco-·

Ihido ao tesouro estadual.
INSPETORIA DIVULGA

A lnspetorla Regional de Tributos, localizada em

Joinville, dlvulqou esta semana a arrecadação do Im

posto sobre Circulação de Merc�dorias dos 20 princi

pais munlcíplns do Estado, onde -Jolnvllle continua sen

do aquele que mais arrecada, somando, entre janeiro e

setembro, Cr$ 4.878.550.167,28 e sendo responsável
por 16,523 por cento sobre o total, arrecadado.

Os munlclplos pólos inQustriais do Estado, lide
ram .a arrecadação, destacando-se dos demais, onde
Jaraguá do Sul apenas é superado por- Joinville, Blu

rnenaü ê- tages:' Bliimenâu '(Cr$ 4.625.865.437,11),'-la-:

ges ,(Cr$ 1.703.172:184,06), JA'RAGUk -O,LSUL (Cr$
, 1.i166.193.958,64), e,Griciúma (C 1.137.551:aG:CiJ9).
Estes 'Valores ret\'rém-se de janeiro' a sétembF8.·· ,�,

Lojistas definem �orários
,

. de
.

Natal .

, Os associados do Clube de Diretores Lojisfas de

Jaraquá do Sul,. definiram em sua reunlão mensal, es

ta semana, os horários especiais pré e pós natalino,

que deverão ser sequldos por todo o comércio. O CDL

irá comunicar a Prefeitura e o Sindicato do Oornérclo

Varejista, sobre a decisão e, posteriormente, divulgará
os horários, sabendo-se, no entanto, que inicia-se no

dia 7, permanecendo o comércio fechado no dia 8, que
é feriado municipal, e também nos dias 25, 26 e 27 de

dezembro, 1°, 02 e 03 de janeiro.
Uma comissão de associados divulgou os resul

tados de reunião, com vistas a padronizar o .atendimen- .

to do comércio em Jaraguá do Sul e que, se aprovados,
es horários p-assarão a vigorar a partir de [aneleo , De

segunda a sexta-feira, segundo a proposta, seria das

8 às 12 horas e das 14 às 18h30minutos, e, aos sába

dos,
.

até às 12h30min, excetuando-se os supermerca-

dos e perlodos especiais. ."
Isto ainda será levada a consideração de todo o

corpo associativo para sugestões e aprovação final,
. que se dará em dezemb�o. , . .

'

O CDL, que marcará presença no proxtrno dla

11 na posse da diretoria da Federação dos Clubes de

Diretores Lojistas de Santa Oatalrna, que terá na pre

sidência . Samuel Schubert e numa
.

das Vice-presidên
cias Udo Wagner, prestou homenagem ao seu colabo

rador Rogério Luls- Lescowicz, secretário executivo,

pelos dez anos de servlços prestados ao CDL, SPC e

ao comércio jaraguaense.
O empresário Bruno Breithaupt, comunicou a

inauguração de uma filial do estabelecimento que diri

ge, dia 26· de novembro, às 17 horas, na .Barra do Rio

Cerro.
O próximo encontro dos lojistas deverá ter a

presença do vereadorpresidente José Alberto 1<litzke.

I Taxa de SeguränÇa
contra Incêndios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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loiversariaotes Nascimentos

! •

Aniversariam neste sá- Dia 13 de outubro
bado Daiane, filha de Dalmonir

Sra. Clara, esposa do Sr. (Rosângela) Schmitt
Vitório Glowatzki Dia,14 de outubro
Sr. Eugênio Henn I Emerson, filho de Cezar

. Eugênio José da Silva Jú- (Ivone) Voelz
nior Dia 19 de óutubro
Roseli Soraia Winter Lindacir, filha, de Jorge
Aniversariam domingo '(Inês) da Silva

.

Dr. IIton Stelnqrâber, em Dia 21 de outubro
-Iolnvllle

.

Fernanda, filha de Frarr'
Sr. Sérgio 'José Peters cisco, (Vanda) Mokwa
Antônio Carlos !Pedri Cleide, filha de Antônio
Valdlvla Mannes (Edelfraud) Ronchi
Sr. Loreno Antônio Mar- Margarete, filha de Laurl
catto

.

(Laurlta) Ziehlsdorff
Sr. Gerhard Schãffer, em Dia 22 de' outubro
Nereu Ramos

'

Danilo, filho de Joãozlnho
Waldemiro Loewen (Amélia) ·Kiatkosky

Ola 09 de novembro Fabricio, filho de Marcos
Sr. Artur Bortolini (Neusmari) Benetta
Sr. João' Santiago do Oayana, filha de Renato

/ Amaral (Alice) Kroeger
Sr. Helmuth Krüger Dia 23 de outubro

,

Sr. Affonso Franzner Dulcinéia, filha de lAnte-
Charles Luiz Ubiratan, fl- nor (Arwalda) Kotarsky
lho de iElio (lIenara) Sou- Fabiane, filha de Iria
za (Lontras) Guse
Arlete Zonta Eliziane, filhà de Osmar
Ivan )'Tarnaws�i (Elizer) Corrêa
Dia 10 de novembro Diego, filho de Edir (Elia7

Henriette,. filha de Hans ne) Siqi.Jeira
I' Gerhard (Caria)· Mayer Dia 24 de outubro
Ivo Joãó Bortolini, em Vi- Jeison, filho de Alvis
Ia Chartres (Beatriz) Heiler
Sra. Vva. Edith Franco, Marianne, filha de Nilton
em Porto Alegre (Alzira) Habeck
Sra. Asta B. Marquardt Eugênio, filho de Hilário
Dia 11 de novembro (Berta) Tecilla

Osmar Meier, em Estrada Cristiane, filha de Udo
ltapocu

.

(Hildegard) Braun
Sr. Euclides Piccinini, .em Jalsón, filho de Antônio
S. Paulo (Elzira) Darem /

Mauri Gerent, em Joinvil- Saulo, filho de Valdoir
Ie (Marlr) Zardo
Sra. Sandra Peters Girol- Dia 26 de outubro
la Diogo, filho de Pedro (Eu-
Aguináldo Spézia Júnior nice) Savi
Wilhelm Liekfeld . Dia 27 de outubro
Herivelto José da Silva Joabe, filho de Enock
Dia 12 de novembro (Margarete) da Silva'

Dr. Murillo .Barreto de Pricilla, filha de Irio (Te-
Azevedo (advogado) rezinha) ,Guesser
Srta. Edla Hardt Dia 29 de outubro
Dr. Fernando Artur Sprin- Luclnéla, filha de Alfredo
gmann, no Estreito (Fpo- (Rosalinda) Hoeft

•.

lis) Dia 30 de outubro
Sr. Geraldo Meier, em Ja-· Odennson, filho de Atci-
raguá 84 des (Sueli) Fuechter
Sra. Hildegard Kressin,·- --Adriana, filha de Vanildo
em Rio da Luz Vitória (Ilse) Spézia
Sr. Waldemar Karsten'
Sr. ,Nilo Zapella, em Ita-
pocuzinho ,

Isolde Maria Stinghen, em
Cambé-PR.
Srta. Marisa Eliana Stre-
be ."

Magali Tôwe, em Jaragua
zinho

"

James Denilson Soares
Lauro Radtke
Dia 13 de novembro

CecrJia R. dos Santos
Sr. Afão Paulo Pereira
Sra. Carmem Beyer de
Paula .

Narcizo Augusto Ferrazza I�
Sra. Camila Isberner .5eh-· �11111"1111".
weinle

Seiko, Technos,Relógios
i Ricoh, violões, cristais e ar

tigos para presentes é cpm o

[ a I z n a' 's t • r
o seu relojoeiro.

Fazemos tudo para lhe &er-

vir bem.

COMPLEXO TURISTICO
JARITA

Um passeio
inesquecryel.

Kaffee. Haus, Lanchone
te, Ponto Turrstico,'

Play-Ground e

amplo estacionamento.

Teto Solar
Teto Solar para o seu 'car

ro, todas as marcas,' é na

Menegottl Verculos. Rodovia SC-301 - Km 5
Jaraguá do Sul-S.C

1•••lel._llta •••Ia•••
Decorações para casàmemos - De

��J__'� corações para Igrejas...,... Decorações
para clubes � Arranjos para festas -
Plantas ornamentais e Buquês em G�e
ral.

FLORICU.LTURA IMPERIAL

Rua Relnoldo Rau, 626 - Jaraguá
.

do
Sul SC,. '

o Clube Atlético Baependl Muito festejado o "niver" do

nosso diretor, na tarde-noit� de.

segunda-feira, dia 2 de novem

bro, no Agropécuário. Familia

res e amigos seus acorreram

em grande número para levar o

abraço ao Sr. Eugênio pelos
seus 60 anos, completados na

data, onde não faltou uma baita

recepção e para animar, a nos

sa querida Banda Lyra da Auro
ra, de Rio Cerro II, com todos

os . seus músicos mostrou por-
'

que é constantemente requisita
da para animação de bailes e

outras fe�tiv.idades. Tanto a re

cepção como animação em sl,

estiveram impecáveis. E nova

mente renovamos cumprimentos
ao Sr. Eugênio!

Ao que a coluna tomou co

nheelmento através do diretor

social e amigo Carlos Azevedo,
o Beira Rio Clube de pampJ
deve inaugurar em janeiro a sua

sede social, quando então, se

gundo o Carlos, as promoções
aos associados serão constan

tes. Os trabalhos foram reini

ciados.

Será a Orquestra Itamone, de

Caxias do Sul quem vai nova-

. mente, eil) 1982, mais precisa"
mente no dia 24 de setembro, a:·
rumar o balle das debutantes
do C.A. Baependl- É Isso aí, se

agradou, tudo bem, não é Ris

tow? ..

G'ENTE' &
Um invulgar convite acaba da

cair na mesa do nosso diretor.
É da Clube do Congresso, de

Brasília. Convida para o 1.° Bai

le Nacional das Debutantes.

'Querero ver? "Tendo por Ma

drinha de Honra a Excelentíssi"

ma Senhora Dona Vivi Sanches

de Mendonça, esposa do Presi

dente em Exerclcio da Repúbli
ca Federativa do Brasil, Ântonio
Aureliano Chaves de Mendon-

contratou com o empresário
Maéedo Neto, o Show de Sam
ba campeões da Passarela, que,
será apresentado, em seu salão

prdnclpal na noite do dia 22 de

novembro. Trata-se de um es

petáculo vindo do Rio de Janei
ro, com a participação de esco

las de samba famosas do car

naval carioca, como as mulatas.
da Mangueira, a bateria da Pa-

. dre, Miguel, Portela, entre ou-

tras, com suas fantasias de luxo

e a ala das bandeiras.

Realmente um espetáculo pa
ra ninguém colocar defeito e a

pós o show, que terá- a duração
de duas horas, mais três horas
de baile, num embalo alucinan
te. Em razão do alto custo do
show rc-s 380 mil), o azurra co

locará mesas a dlsposlção de
associados e convidados seus a

Cr$ 4 mil (as de pista) e Cr$ 3

mil as demais, afora os demais'
ingressos que serão colocados
à disposição. Promete, de 'fato,
ser uma legal ...

Do Baependí, ficamos saben

do ainda que no dia .19 próximo,
será encerrado o curso de bal

let, ministrado pelo professor
Carlos Taffur, inclusive com a

presentação de dançarinas vin

das de Joinville e a suas alunas.
de Jaraguá do Sul, que terão o

portunidade de demonstrar o a

ptendizado.

Estamos sabendo que na se

gunda quinzena deste mês, a Co
mércio e Indústria Brelthaupt,
tradicional empresa jaraguaen
se,

.

em fase de grande expan

são, estará inaugurando na pro

gressista Barra do Rio Cerro,

uma nova loja de materiais de
construção, ferragens, eJetro
doméatícos

.

e supermercado,
bem defronte à Igreja. A co'luna
cumprimenta -ao Bruno, Beto,
Sérgio, Sr. Hans e Geffert, en-

'tre tantos amigos da nossa

que'rida' Breithaupt com votos

de sucesso nesta nova emprei-
tada. '.

'

O Baependí que no dia 22 traz
o Show de Samba Campeões
da Passarelà, ond!'l também es-'
tarão presentes os cantores

Jorge Goulart e Nora Ney, pro
gramou para o di� 5 de dezem
bro o baile de encerramento do

.

bolão, antes porém,' realiza
seu torneio interno. A animação
do baile será de Moacir e seu

Conjunto: o que de antemão é

sUi=esso ga·rantido.

ça, e Patronesse a Dignlssima
Serthora Dona Déa Leal, Presi

dente da Legião Braslleira de

Assistência, a Diretoria do. Clu
be do Congresso tem a honra

de convidar a Vossa Excelência

e Ilustríssima Família para às

23 horas do dia sete' de novem

bro de hum mil novecentos e

oitenta e um, quando o jornalis
ta Carlos Muller apresentará as

debutantes no seu 1.P BAILE;
NÃCIONAL, a ser realizado em

sua Sede Urbana à Avenida

W/4 Sul, Quadra 702. Traje: Ri

gor. Militares: 3.° uniforme ou

correspondente", Realizando-se
o evento hoje, o nosso diretor

está envldando esforços para

comparecer ao importante acon

tecimento social na Capital dá
República.

, No dia 18, com coquetel, des
me de modas e sorteio de brin

des às 16 horas, a APAE de Ja

raguá do Sul estará realizando
a promoção, coordEmada pela
Sra. Laurita .Karsten Weege,
com a participação de toda a di

retoria. O convite é feito daqui
da coluna para que fodos· parti
cipe", uma. vez que a renda

será revertida em prol da enti

dade.

o

Pela passagem de mais um a

. niversário de casamento" o ca

safPedro e Olga Bencz"
.

da rede

i' ,de Supermercados Riachuelo, 0-
fereceu um jantar em sua resi

dência para um grupo de ami

gos'; Dentre eles os casais Her

mes e Elisa Ruc�, Inge Colin e

Miguel Zattar, Janete e Moacir

Bertoli, Ojeter e Marlene Pie

now, Ondir e Sônia Macuco e o

simpático casal da sociedade ja
ragu'aense Dr. Francisco' ('Eliana

Zielonka) Rodrigues.

Encerram-se na terça-feira,
dia 10, as inscrições para oves

tibular de 1982 da ACAFE. A

Fundação Educacional Regio'nal
Jaraguaense, a nossa FERJ, a

visa que seu atendimento aos
.

vestibulaRdos é somente das 14.
às 19 horas.

ETERNIZE OS BONS MOMENTOS'

mais finas sugestões
Marechal

.

e Getúlio

I
--------------�----------------��------�-�--

Presenteie com J61as e as

da ,RELOJOARIA AVENIDA.

Vargas.

IRelolOana Avenida

Compra, venda e administração de im.6veis é com a' IMOBILIARIA ME-
I NEGOTTI LTDA, cor:npetência indiscutrvel no ramo imobiliário.

.

Temos a
/disposiÇie sal.. e apartamentos par� alugar e

.

terrenos para venda�

Ilobiliária Mene.oHi LIda.
Garantià e segurança para o seu inVl"",stimento.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 855 - Edifrcio Menegotti, 1.0 andar

Sála 104. :
i \

Nesta eSltação,'
vista-se bem e conforta
velmente. Compre cal
çados e confecções na

Cinderela, onde você
encontr,a as melhores

OpçÖE!s.

Cillderela

Veste bem. A mo'd1a
certa.

batismo às 7h30 minutos. Troca idade neste domingo, dia 8, o jovem Antô�io Car
*** los Pedri (Gordo), proprietário da ,Lanchonete Hambur'

! gäo '(foto), localizada defronte a Igreja M'atriz. E hoje,
A Co�unidade Eyangélica rea- . dia 7, Renato Pinter Filho, funcionário do 'Hamburgão',

liza neste sábado, às 15 horas, está comemorando novo aniversário. À ambos, os

novo curso de batismo para nossos cumprimentos.i
pais e padrinhos, necessário

para que eduquem cristanmente
seus filhos e afilhados.

***

INFORMAÇOES
Coluna registrando devida-

Os casais Fidélis Wolf, Wal

demar Rocha, Dietrich Hufenues

sler, Werner Voigt e Antonio

José Gonçalves" integrantes do

Clube de Bolão Bota Fora
Baependí, euniram-se on�
noite para um jantar no Ta
nhof em Joinville.

mente os casórios que serão -

realizados na tarde deste sába

do. Na Igreja Matriz São Sebas

tlão. às 16 horas, José Wasnes

ki e Irene Raitz, às 17 horas -

Belmirio Pereira dos Santos e

Inês Besen, e, José Francisco

Kohns e Filomena Sabei, às 18

horas - AHrio Neumann e Tere

zinha Titz. Na Barra do Rio Cer

ro, às 18 horas - Nivaldo Mar

thendal e Lourdes Maria Men1-

garda, às 1�,30 horas - José

Donatílio A. de Arruda e Cele

nlr Schmitz e, às 19,30 horas -

Arno Aldrovandi e Roseli Maria

Chiodini. Felicidades aos jovens
casais, são os nossos votos.

,

***
Neste domingo, o Grupo das

Quinta-Feirinas da Ordem Auxi

ltadcra de Senhoras. Evangéli-
.

cas completa cincoenta anos de

exístêncla, no entanto, a come
moração da importante data, em,
virtude das confirmações, fica

rão para o dia 19, a partir das

8h30.

***
O Presid�nte da República

João Figueiredo deverá retornar

às suas funções, após' período
de recuperação clínica na pró
xima quinta-feira, dia 12. A vol

ta de Figueiredo, às vésperas
, de um fim dEi semana, lhe per
mitirá enfrentar o batente dois

dias, sentido sua adaptação,
com o "week-end" em seguida,
o que garante uma pequena

trégua no ritmo da .. rentrée".

Na Igreja Evangélica Cent,!<"
às 19 horas de hoje, culto em

português com batismo. Ama

nhã, doming�, culto de confir

mação e santa ceia às 8 horas e
'

Nos próximos dias 26 e 27 de

novembro, os odontólogos da

Agência do SESI de Jaraguá do
Sul participam do Curso de 0-

don11o,logia Social e Preventiva,

em FlorianÓpolis, onde todos os

dentistas do SESI de Sánta Ca
tarina estarão presentes.

***

Nossós amigos do' Grêmio Es

portivo Juventus comunicando
a'os interessados que a. compa

,ilha de sócios encerra-se no dia
31 de dezembro, pois que, a con

tar de janeiro, será cobrada jóia
e a mensalidade sofrerá aumen-

,

to. E a coluna solicita a todos
os 'seus amigos que se tornem

um sócio juventino.

A coluna tomou conhecimento

que já foram iniciados o levan

tamento de dados visando a fu

tura implantação' de uma suba-
I gência do SESI em �uaramirim.
A implantação é ponto definido

. e todos os segmentos e lideran

ças do município estão- preocu

pados em levantar dados para
remessa posterior ao Departa
mento Regional do SESI de San

til Catarina. A subagência ficará

subordlnada a Agência de Jara-
, guá do Sul, segundo o amigo A

dernar, L. Frassetto.

***

Em decorrêncta do. cillnpmente de (Im dos arti'tJos
,,,

pacote previder.lCiário", ap
vado pelo Congresso Naciona
O· governo' deverá elevar as ai
quotas entre 10 e 20% do IPI
de algumas mercadorias COn .

SI-
deradas em princIpio supérflua

·

destacando-se entre ela�, alé�
de cigarros, cosméticos e Per
fumes em geral, . também as
bebidas, jóias, relógi,os, motoci.
cletas, armas e munições, ai,
guns eletrodomésticos e a

lhos elétricos dentre os CIUai
televlsores e equipamentos d�
som. Em outras palavras; signi
fica novos aumentos rondandO

·

por aí, sacríflçando o já falido
·

bolso do consumidor. E. é para,
muito em breve.

***

Recebe no dia 11, as amigas
de seu grupo de lanche para
um café colonial, no Kaffee

Haus, a Sra. Yvonne Alice sch
moeckel Gonçalves e, na mesma

data a Sra. IIse Marquardt será
a anfitriã do seu grupo.

***
Agradecemos gentil convite

que nos chega do Rötary Club

e Prefeitura Municipal de Gua

ramirim, para o Balle das Debu

tantes de 1981, no próximo dia

14, na Sociedade Atiradores

Diana, com' música de I' Erinho e

seu Conjunto". Começa às 10

da noite, com apresentação de

Antonio Zimmermann e Osníldo

Bartei, além da sensual Garota

Atlântida
.

FM, Maria Cristina

Medeiros. São patronesses as

elegantes senhoras da socieda
de guaramirense. Anita' Mannes
e Elísa Maiochi e debutantes as

jovens Angelita Borges, Angie
Mari Sousa, Beatrice ' Danielle

Behllnq, Bernadete Dalri, Cláu

dia Cristiane Ferreira, Fabiane

Ewald, Jaqueline Jahn. JucéIia
dos Santos, Jussanã Garcia,
Karina Beatrice Kaufmann,
Kátia Kinas, Maria Siamara De

quêch, Rosane Beatriz Pereira,
Sandra Maria Weber, Tânia Mara

Lenzi e Teima Maria de Albu

querque-

.

Em beneficio do Natal, da
Criança Pobre, a Associaçã9 de
Senhoras Rotarianas de Jaraguá
do Sul realiza nos dias 13 e 14
sexta.e sábado, um 'bazar co�
vendas de artigos a preço de
fábrica, em barraca que serä er

mada na r�a Reinoldo Rau, de
fronte ao Supermerca,do Brei
thaupt- Muitas novidades para

compra, como toalhas de mesa,
de banho, 'panos de copa toai.
'lhas, arranjos e velas de' natal,
bolachas decoradas, dentre ou

tras.

O renomado violonista Mário
de Barros, que já se apresen
tou em Jaraguá do Sul" estará
dando um concerto no dia 20 de
novembro, a partir das 20 horas

·
no Cine Jaraguá. A promoção é

,da Sociedade de Cultura Artls
� tica que, face ao suc�sso, nova-
mente o traz para apresentar-se
ao público "jaráguaense, que a

precla os grandes espetáculos.
Anote em sua aqenda. ..

***

COLUNA ROTÁRIA
O Rotary Club de Jaraguá do

.

Sul realizou
.
esta semana reunião de companheirismo na Lagoa
Marcatto, com a presença de bom número de as

sociados e de Cláudio Tomaselli, rotariano visi
tante do RC de Guaramirim.

-Na ocasião, o Camp. Lourival, Presidente
da Comissão de Inscrição de Crianças' para o Na
tal das Crianças Pobres, convocou os companhei
ros para que se fizessem presentes no dia 22 do

corren��, às 8 horas, no pf!.tio da �greja Matr!z Sã?
Sebastlao, local onde serao reahzadas as Inscn

ções. O Camp. Behllng, da\Comissão de Freqüên'
cia, agradeceu pela partiCipação na cit�da reunião,
que atingiu a 94, 12%.

ConstrQtora A J Â S Ltda.
Construção Civil, Cálculos, Projetos e

. ; Orçamentos.
.

A Confecções Sueli abriu nova loja na rua Reinoldo Rau, Edifício Sér
gamo, Sala 530.. É uma nova e elegante opção de compras, artigos de primei
rlssima linha. Visite-a e compare. S6 mesmo a Sueli é capaz de fazer tanto

Aproveite a abertura!

por você.
fi

da.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A terceira Encíclica de João Paulo II

SEMANA DE 7 A 13 DE NOVEMBRO DE 1981'

. O trabalho . do homem
A terceira enclclíca do Pa

pa João Paulo II (as duas

prime ras são a Hederntor Ho
minis 'e a Dlves In Mlserl

cordia), LABOREM EXER

GENS pretende ser uma a

tualização do ensinamento

social da Igreja por ocasião

da 90.0 àntversárlo da "Ra

rum Novarum" do Papa Leão

XIII. Ao longo destes 90 anoa

a/ sociedade conheceu um

progresso extraordinário e

assistiu 'a transformações
profundas. O mundo do tra

balho ficou seriamente com

prometido. A busca do lucro

se sobrepôs à consideração
da pessoa humana empenha
da no trabalho. O homem

'passou a valer mals pela ca

pacidade produtiva do que

pela sua dignidade espiritual.
João Paulo II com a "La

borem exercens" não lança
condenações contra 'ninguém.
Ele se preocupa, em apresen
tar um documento que leve

todos os homens de boa von

tade a considerar que "o tra

balho humano é uma chave

e, provavelmente, a chave

essencial de toda, questão

social", encarada esta últi

ma "do ponto de vista do

bem dô homem". É sob este

enfoque que o Papa interpre
ta todas as implicações que
deram origem' ao conflito

entre capital e trabalho. Atra

vés de um aprofundado exa

me, João Paulo II sustenta

que o capitalismo é contra o

homem e que ,o sistema co-
,

letivlsta não se tem mostra
do satisfatório. Prova disto

'

são as "injustiças flagrantes
que ainda perduram".
O conceito fundamental

que não pode ser esquecido,'
segundo João Paulo II, é qüe
o valor do trabalho humano

não depende do tipo do tra

balho executado, mas liga-se
ao fato de 'que "aquele qúe
executa é uma pessoa", "o

trabalho é para o homem e '

não homem para o trabalho"�
a finalidade de qualquer tru
balho "permanece o homem".

Fundarnentalmente, esta

encfclica nada mais é do que

a continuidade da pastoral
empreendida por João Paulo

II despe os inícios de seu

Pontificado, aplicando-a a u

ma questão de primei'ríssima
importância que é exatamen-

te o trabalho. O homem é

chamado a colaborar com
Deus através do seu traba

lho, 'qualquer que este seja,
porque, afirma o P,apa "nas

origens do trabalho humano
está a criação do mundo".

Investido de uma missão tão

importante o trabalho do ho
mem adquire transcendental

significação. E é sob esta

Ótica essencial que a encícli
ca precisa ser Interpretade. e
só assim é posslvel desco
brir na "Laborem exercens"
a ânsia da Igreja pela práti
ca dos princípios da liberda
de e da justiça que todos es

tão reclamando mas que
nem todos sabem· aplicar

, com plena consciência. O ho

mem não é. escravo do tra

balho, e o Papa observa qua

não é possível usar o fraba
lho "contra o homem", que

não pode o trabalho resultar

num meio de opressãe do

homem.

Salvaguardada assim a

,dignidade humana, o trabalho

alcança a sua finalidade, e o

homem é chamado a desen

valvê-Io COM VERDADEIRO

ESPIRITO DE SOLIDARIE

DADE PARA O BEM CO
MUM, E NÃO Só POR NTE

RESSE PESSOAL, LANÇAN
DO MÃO DOS MEIOS QUE

SE MOSTRAM CONVENIEN
TES PARA DEFENDER OS

SEUS 'DIREITOS, SEM JA

MAIS DEGENERAR EM
,.

LU

TA CONTRA OS OUTROS". A

justiça, de fato, não é egoís
mo. E esta justiça se realiza

assegurando possibilidade de
trabalho para todos e a ade

quada retribuição.
Não é possfvel, em' poucas

linhas um exame aprofunda
do da "Laborem exercens".

Cada capítulo é de uma rl-:

queza extraordínárla. É dese

jável que o maior número

possível de pessoas leiam
esta encíclica a fim de ditar

as, palavras do Papa e colo

car em prática os seus con

selhos. Através desta encícll
ca o Papa quiz entrar na

nossa vida; olhar de perto o

trabalho-que fazemos cada
dia, sugerir-nos meios para

que o nosso trabalho se tor

ne motivo de' alegria, de au
.tc-realização e .de santlflca
ção, (Roma, 21.09.1981. Pa

der Elemar Scheid SCJ).

Temos o prazer de comunicar que o' resultado líquido
de nossa festa realizada dlas 24 e 25 de outubro, acrescida'
das ajudas espontâneas para .a estrutura e cobertura de nos

lia igreja foi de Cr$ 903.11�,,00.
Comunicamos mais o resultado d?,s beneficiados:
1.0 - n.o 35.300 i- João Lúcio da Costa

2.0 - n.? 06.810 - Eugênio Viétor Schmoeckel ..

,

3.0 -, n.o 05.749 - Alexandre Tomcsah

4.0 - n;o 06.965 - Volkmar Bechtoldt

5.° - n.? 06.424·- Aurea Floriano

, 6.0 - n.'O 00.286 - Joel Vicenzi

7.0 - n.? 05.272 - Jean Alfredo Eichenberger
8.° - n.o 52.547 - Rodrigo José Postai

9.0 - n·o 02.012 - Alfredo Jacobi

10.° - n.o 02.634 - Edilson Eggert
11.0 -:- n.o 43.078 - Adelfino Alárovandri

12.0 - n.o 18.259 - Adamastor Malgarin
13.0:_ n:o 03.847 - João Lúcio da Costa

14..0 - n.o 03.102 - Rosa Maria da Cruz

15.0 - n;o 54.571' - Cláudio L. Wendholz

16.0 ao 30.0 lugar - Prêmios de Consolaçllo
'

16.0 - n.o 14.224 - Ataide Machado

17:;0 - n:o 01.486 - Edson Lehnert

18.° - n:o 01.423 - IrJadir F. Krelsig
19.0 - 1'1.0 07.400 - Schuermann S/A.
20.° - n.o 01 .786 - Renato Ewald

21.° - I'l.o 02.441 - IIdemar Zoz

22.0 - n.o 17 .323 - Maíco Givanildo Buccl

23.° - n.() 34.868 - Tarciana da Costa

24.'°, - n.o 01 .956 - Carla C. Tomazell

25.o - n.o 06.520 - Rosioler Schwarz

26,.0 - n.o 00.570 - Gllmar Glnow

27.Q - n.o 43.538 - Norma de Aquino
28.0 - n.o 59.526 - Aureo Gome$!

29.° - n.o 59.612 - Leopoldo SchUJ2

30.0 - n.o 03.127 - Itavean Vallatl

Agradecemos a valiosa ajuda de _cada um, rogando a

São José que interceda junto ao Criador para que devolva a

cada um qíleiiõs ajudou multiplicado por inúmeras vezes.
'

A DIRETORIA

Proclamas 'de Casamenlo
,

Áurea Müller Grubba,_Oficial do Registro Civil do 1° Registro
Civil do 1° Dis,trito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz saber que compareceram em cartório, exibindo os do

cumentos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para casar:

EDITAL 12.220 de 27-10-1981
José Luiz Girardi e Maria Elenii' Dal-Ri.

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente em Guarami

rim, neste Estado, filho de Eustácio Gl
rardi e de Maria Thereza Girardl .

EJa, brasileira, solteira, costureira,
natural de Jaraquá- do Sul, domiciliada
e residente em JaraquáEsquerdo, nes

te distrito, filha de Roberto Dal-Ri e de

Virginia Scalvin Dal-Ri.
EDITAL 12.221 de 27-10-1981
Dilri10 Prá e Leonila Franceshi

Ele, brasileiro, solteiro, auxlllar de
escritório, natural de Azambuja-Tuba
rão, neste Estado, domiciliado e resi
dente na Rua João Januário Ayroso,
nesta cidade, filho de Luiz José Prá e

de Sebastiana Mota Prá ,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de
escritório, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Nereu Ra�
mos, neste distrito, filha de José Fran
ceschi e de Leoneza Franceschi.
EDITAL 12.222 de 27-10-1981
Luiz Carlos Nicoluzzi e Amazilda da
Cunha Jacobi

'

,

Ele, brasileiro, solteiro, industriá
rlo, natural de Jaraguá do Sul, domici-
liado e residente na Rua N<;ly Franco,
nesta cidade, filho de Aluizio Nicoluzzi
e de Maria Cristina Pereira Nicoluzzl .

Ela, brasileira, solteira, industria
ria, natural de Engenheiro Beltrão-Para
ná, domiciliada e residente em ltapocu
zlnho, neste dtstrlto, filha de José Ja
cobi e de Noema da Cunha Jacobi.
EDITAL 12.223 de,27-10-1981
Ari Essy e Isolde Francener

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
natural de VerêParaná, domiciliado e

residente em Estrada Nova, neste dis
trito, filho .de Edgar Emilio Essy e de
Natalia Essy.

1

Ela, brasileira, solteira, costureíra,
natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente em Estrada No
va, neste distrito, filha de Amb�osio
Fr.ancener e de Mathilde Wilbelit Fran
cener ,

EDITAL 12.224 de 27-10-1981
João Richert e Rony lKatia Moreira

EJe, brasileiro, solteiro, carpinteiro,
natural de Corupá, neste Estado, domi
ciliado e residente em Três Rios do
Sul, neste distrito, filho de Bernardo
Richert e de Ana Richert.

Ela, brasileira, solteira, dó lar, na

tural de Rio Negro-Paraná, domiciliada
e residente em Três Rios do Sul, nes
te distrito, filha de João Moreira e de

t� Maria Moreira.

I EDITAL 12.225 de 29-10-1981

'I'
Osvaldo Bridaroli e Ingrid Stein

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, na

I, tural de Jaraguá ,do Sul, domiciliado e

� residente na Rua Jorge Czerniewicz,
� �esta cidade, filho de Heleie Bridaroli e

� ce Ana Ivete Paterno Bridaroli.
J EI,a, brasileira, solteira, auxiliar de
� escrltórto, natural de Jaraguá do Sul,
[, domiciliada e residente na Rua José
I Bauer, nesta cidade, filha de Leopoldo
t, 'Frederico Stetn e de Hildegard Scha-
� linski Stein.

'

i EDITAL 1-2.226 de 29-10-1981-

� Paulo Cypriano e Maristela Sabei

�, ,

Ele, brasileiro, solteiro, policial mi

� litar, natural ,de Guaramirim, neste Es

\ tado, domiciliado e residente na Rua

i Gasp.ar, nesta cidade, filhó de Antonio

'� Cypriano e de Benta Severino Cypria-
" ne. '

�
Ela, brasileira, solteira, operária,

natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada 'e residente em Vila Nova,
neste distrito, filha de Antonio Sabei
e de Anila Sabei.
EDITAL 12.227' de 29-10-1981

Odair Antonio Schöpping e Janete Ma

ria Stinghen
Ele, brasileiro, solteiro, empresá

rio,. natural de Joinville, neste Estado,
domicitiado e residente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, nesta cidade, filho de
Mário Pedro Schöpping e de Helena

Schöpping.
'Ela, brasileira, solteira, do lar, na

tural ,de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua João Carlos Stein,
nesta cidade, filha de Fidelis Stinghen
e de Catarina Girolla Stinghen.
EDITAL 12;228 de 29-10-1981
Norberto Schumann e Salete Ropelato

Ele, brasileiro, solteiro, operáriO,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Bahia, nesta cida
de, filho de Francisco Schumann e de
Cecilia Schulz Schumann.

Ela, brasileira, solteira, op,erária,
natural de Rio dos Cedros, neste Esta-
o, domiciliada e residente na Rua An

gélo Rubini, nesta �idade, filha de João,
Ropelato e de Ida Ropelàto.
EDITAL 12.229 de 29-10-1981'
Ademir Pött e Mariete Cristiane Bana

Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgi
co, natural de lndaial, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua 246, nesta
cidade, filho de Deodoro PÖtt e de Maria
pÖtt.

Ela, brasileira, solteira, do lar, na

tural de Jaraquá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Procópio Gomes de

Oliveira, nesta cidade, filha de Daroldi
Bona e de Marlene Freygang Bona.
EDITAL 12.230 de 29-10�1981
Plaviberto Jones Vieira e Enedir M.acha-

. do
' ,

-

Ele, brasileiro, solteiro, mecânico,
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliado e residente na Rua José
Teodoro Ribeiro, nesta cidade, filho de
Pedro Jones Vieira e de Teresa Kraisch
Vieira.

_. Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Rio do Oeste, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua José
Teodoro Ribeiro, nesta cidade, filho, do
Evaldo' Machado e de Santa Machado.
EDITAL 12.231 de 30-101981 - Cópia

, recebida do cartório de Guaramirim-SC.
Humberto Ferraz e Rosalí Passold

Ele, brasileiro, solteiro, estampa
dor, natural de Jaraguá do SLiI, domici
liado e residente nJL Rua Angelo Rubi
nl, nesta cidade, filho de Martinho Fer
raz e de Verônica Bähr Ferraz.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Guaramirim,

<

neste Estado,
domiciliada e residente em Guararnirlrn,
neste Estado, filha de Ralf Passold e de
Ellinori Reinke Passold .

EDITAL 12.232 de 30-1'0-1981
<

lidelor Maisen e Lindamir de Fatima
Borba

-

Ele, brasileiro, solteiro, policia mi

litar, natural de Massaranduba, neste

Estado, domiciliado e residente na Rua
Joinville, nesta cidade, filho de Lauro
Maisen e de Edla Rengel Maisen .

Elà, brasileira, solteira, operária,
natural de Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente em Vila Lenzi,
neste distrito, filha de 'José Lúcio de
Borba e de Helena Camilo de Borba.

,

EDITAL 12.233 de 03�11-198'1
Maurino José Pavesi e Maria RQsane
Bayer

.

Ele, brasileiro, solteiro, operário,
'natural de Brusque, neste Estado, do

. miciliado e residente em Blumenau,
neste Estado, filho de José Pavesi e

de Julia Leböck Pavesl.
Ela, brasileira, solteira, operária,

natural de Corupá, neste Estado, dornl.
ciliada e residente na Rua Franclsco
Todt, nesta cidade, filha de Adalberto
Bayer e de Maria Terezinha de Campos
Bayer.
EDITAL 12.234 de 03 ..11-1981 \

Raol Engel e Maria Steierlein
Ele, brasileiro, solteir-o, operárío,

natural de Corupá, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua Joaquim
Francisco de Paula, nesta cidade, filho
de Ricardo Engel e, de Gisela Engel.

Ela, brasileira, solteira, operária,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Garibaldi, neste distrito,
filha de Francisco Steierlein Júnior e de
Elisabeth Mahs Steierlein.
EDITAL 12.235 de 03-11-1981
Orlando Martins e Maria Helena Frarr
zener

Ele, brasileiro, solteiro, motorista,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Três Rios do Norte, nes
te distrito, filho de José Martins e de
Lulza Maffezzolli Martins.

Ela, brasileira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Jaraguá-Esquerdo, nes:

te distrito, filha de Oulliano Franzener
e de Alvina Marangoni Franzener.
EDITAL 12.236 de 08-11-1981

Pedro de Alcantara Pereira Filho e Esal
tina Mendes

Ele, brasileiro, divorciado, funcio�
nário público, natural de Itajaí, neste

Estado, domiciliado e residente na Rua
Rudolfo ljlufenuessler, nesta cidade, fi
lho de Pedro de Alcantara Pereira e de
Sofia Kersanach Pereira.

Ela, brasileira, solteira, QO lar, na

tural de Apiuna, neste Estado,' domici
liada e residente na Rua Ruddlfo Hu
fenuessler, nesta cidade, filha de Age
nor Mendes e de Margarida Mendes.
EDITAL 12.237 de 03-11-1981
João André dos Reis e Luzia Silva

Ele, brasileiro, viúvo, funcionário

público, natural de, Barra Velha, neste

Estado, domiciliado e residente na Ruà
Francisco Todt, nesta cidade, filho de
André Francisco dos Reis e de Felici
dade Maria da Rosa.

Ela, brasileira, solteira, d() lar, natu-

ral de Corupá,' neste Estado, domici
liada e- residen�� na Rua Francisco

<

Todt, nesta ciäa,€l(3, filha de Bento da
Silva ,e de Adélia Silva.

--�.,,-",'
-----------------_

\ '

Coluna Rotária de EcolOßi�
José Alberto Barbosa
Promotor Público

A FALTA QUE FAZ O DR. ALVIÀ RIESEMBERG

Conheci o Dr:. Alvir Riesemberg numa certa

.rnanhã em que, passeando de bicicleta com os fi

lhos, topamos com a obra e a palavra dele. Até
então conhecera-o apenas superficiaímente. Mé

dico, literato, historiador, traçou em letras magis
trais a História de Porto União, União da Vitória
e outras localidades banhadas pelo majestoso
Iguaçu, 'bem asslm também Rio Negro. Mas foi o

zelo pelas coisas da natureza que mals nos im

pressionou em sua personalidade. Ali em União

da Vitória, no alto de <

um morro, cercado de ma

to, contando com poucos recursos, com muito

apoio da esposa e filhos, esse homem de 'grande
visãó e vontade firme criou ali, 'às escondidas qua

se, onde o turismo quase não vai, um formoso

parque, plantando árvores, ajardinando, construin
do pontes (entalhadas as pedras por suas próprias
mãos e de um ajudante), uma delas em estilo ro

mano. Construiu uma pequena ferrovia onde ins

talou velha máquina Maria Fumaça (até hoje não

sabemos como ele a levou até àquelas alturas),
uma estrada para diligência, uma pista de "kart"

para atrair a garotada, enfim, enchendo o local (já
por si cheio de mata natural) de espécimes Horís
tlcos e criando às suas custas uma infraestrutura
que convidasse a garotada a deixar por momentos

a cidade aqltada e revitalizar-se naquele ambiente

natural e sadio. Naquele dia passeamos com AI
vir Riesemberg e o mesmo ia discorrendo' sobre

as 'árvores, arvoretas, arbustos, conhecedor que
era fosse pelo nome popular fosse pela denomi

nação científica e revelou-nos então o seu gran
de sonho e que pretendia tornar breve' realização:
o Museu da Madeira. A construção teria o curio

so formato de um dinossauro tricórneo (o Trlcera

tops) e no seu interior os visitantes aprenderiam
, tudo ° alcançável sobre nossa bela flora (preo
cupação semelhante revela R. Burle Marx, em

artigo no "O Estado de São Paulo", de 13 de ju
nho de 1981: não de um museu, mas de jardins pú
blicos com estudos florísticos em cada cidade).
Mas em 14 de fevereiro de 1975 o bom Alvir Rie

semberg faleceu. Sua obra literária' está garantida
pela edição e reedição de seus livros. Deixei com
a família Porto União da Vitória em 1973 mas sa

bemos a falta que lá faz o médico e 'ecologista.
Mas sabemos que no seio de sua famflia,' num

convívio de anos, e no meio de suas amizades, ele
deixou uma fértil preocupação para com as COI

sas da natureza, pois a mim e a meus filhos então

garotos bastou umas poucas horas, numa manhã
de sol, .para que nos mostrasse o como é bela e

útil a mata, como :é essencial o convívio cem a

natureza. E nos deixou também outro tesouro: a

certeza de que é posslvel viver sonhos aos ses

senta e sete anos.

Esta coluna é um oferecimento die:

Carroçarias ,Argi Ltda
Carroçarias blindadas, plásticas e frigoríficas,

abertas, trauers comercial e turístico e rnontaqern

I<
do 3.° 'eixo.

,

.

Rua Dr. Enrico Fermi, 113 - Fone 72-1077 ,

Jaragu$ do sul-se.
,

-----�----------------�--------

COMUNICADO

GRAFICA ,AVENIDA LTOA.
"

- -

Comunica seu novo endereço, Rua Seme

Mattar, 154 (antiga sede do C. A. Baependi.
Fones: 72-0592 e 72-0772.

@; .. A,dqui,ra agora seu VW
novo ou' usado

A Volkswagen e a MenegoHi Veiculos estão
em campanha na compra do seu carro usado. Seu
VW vale ouro n�Menegotti Veículos. Venha confe
rir. Tempo limitado.

Contratos de Compra e V_enda, Locação e

Requerimentos?
ORGANIZAÇAO CONTABIL 'A COMERCIAL'

SIC LTDA.

Ru� Cei. Procópio Gomes de Oliveira,
290 (antigo Cartório do Registro de Imóveis
Mário Tavares).,

'Fúni'laria 'lar'�guá Ltda�
CaIbas' para toda. as flnalidad8s. Faça-nos

u� 'visita; 'Estamoe - em 'condlç6.,. de atendê-los

."cienlemenle. ' , , , , . , '

,,11(,,/,
Rua Felipe Schmldt, 279,,- Fone 72-04t1ª"-

Jaraguá do sul-se.
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul-SC SEMANA DE 7 A 13 DE NOVEMBRO, DE 1981
--���----�=-----���--�

I, - E X P E D I E N T E -

[i.)aaij(.) tI')�'lfl')"
Fundado em 10 de maio de 1919

CGCMF N.o 84.• 438.591/0001-34

Eugênio Victor 'SchmISekel
CoIMoNdoree:

Flávio JOI6 Brugnaao. 'Yvonne Alice Schmöckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl. Silveira J6nlor. Rudolf -HIrsch
feld. Jos6 Ceatßho Pinto; Dr. JoI6 Alberto Barboea.

Recta*, AdmInIatra9Io • Publicidade:
RUà Procópio Gomes de Oliveira N.o 290.

89250 - Jaragué do Sul - SC. '

CompoeI9Io. Impr....o • Circulação:
Sociedade GrAflca, Avenida Ltd.. - Jaraguá do Sul - SC.
Assinatura anual: Jaraguá do Sul e regllo ••• Cr$ 800,00
Assinatura Semestral •••••••••••••••••••.•• Cr$ • 450,00
Outras c,ldadee .. :........................ Cr$ 1.000,00
Exempfar avulso Cr$' 15,00
N6mero àtrasado Cr$ 20,00

E"e 'ornaI nIo .. reeponabllla por arllgoe n.dos e nem
devolVe�

COlstn'tora Seria Ltdl.
CONSTRuÇAO CMt, ENGENHARIA E

COMIRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRuÇAO.

'

Roa Joio Picolll, 94 - Edlf. Carlos Spézla
,

Telefone: 72-0214
JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

'.

Viação' Canarinho
TRANSPORTE, URBANO,

INTERURBANO, EX�l:JRSOES.
,

A "CanarlnhQ" preocupa-se com a sua lo
eomeção, colocando à disposição modemrssl
mos 6nibus, com pessoal especializado, possi
bilitando uma! viagem tranqüila, réplda e segura.

Programe. beml Programe CANARINHO _ o

transporte carinhoso.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA.

Jardim São Luiz
em fase· final de execuçio Aguardem para breve

lotes com toda a infra-estrutura compl.�

Empreendimentos Imobiliários
MarcaOo ltda.

\

'Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0186
JARAGUA DO SUL - SC

Terraplenagem VGigas
SERViÇOS DE RETROESCAVlADEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA·

,.

Tubos
.

Sta. Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua Jolnvllle, 1018 - Fone 72-1101

Imobiliária Santa Maria

I
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA O

I. SEU IMóVEL
,

. RuaWaidemIro Mazurechen, 42 - FOß4it 72-1342
.-------------------------------------------__.

Prensas p/ fabr;'tubos de concreto sem armação desde 0,15 a 0.60m-' Fôrmas. anéis de base, êmbolos e lâminas p/ reposição em prensas de tubos de todas as marcas - Conjuntos vibratórios p/ fabr. detubos de concreto desde 0.15 a I.SOm simples e VRS-1500 nos tiposponta/bolsa e machoj rêrnea nos padrões ,standart. DNER: DER etc.
-. Endereitadoras de ferro - Prensas de blocos � Prensas de lajotasp/ pavimentação - Gutridaates tipo porttco, fixo e móvel' _ Talhas
elétricas d� tambor p/ até 3 tons. - Mesas vibratórtas - Fórmas p/vigas e pre-moldados em geral - Alimentadores de 't'ö'treia p/ pren
sas e vibradores - Carrrnhos p/ tubos. e pré-moldados - Redutores
de v'elocidadei; - Betoneiras reversíveis,. Basculante's' e portateis,

Elétro-Vibradores

lnser. Esl. 2S0 661721 - CGC 83619197/0001.79 - End. Tol.gl.: "VIBRADORES"
Rua José Stulzer, 80 (próximo a M. Wllh.lmt - Fone (11473) 72-1171

Caixa postal211 - 89.lISO JARAQU4 DO SUL - SC - BRASIL

(.._
Che'vette

-

$l Marron . . . . . . . . . . .. 80
Passat lS Branco 80
Passat lS Amarelo 80
.Oorcel " lDO Vermelho ;

'

; ':'. . .. 80
Corcel II Hobby VereJe . � . . . . . . . . . . . .. . . . .. 81
Co�c.el II Bege à álcool.· � . . .. 80
'lW 1300-L Vermelho ,' , 78r
VW 130<rl Verde .................•..•.... -73
VW .1300-l Branco

'

'.' . . .. 75
VW 1300 Azul � 72
Corcel LDO Amarelo 75
'C2.fcel sr Branco 75'
F-40pO Laranja 78
.Toyota Verde

,
"

ESTADO DE SANtA CATARINA,

Prefeitura ·I.ioal de Jaraná do Sul
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

Dlvlslo de Contabilidade

BALANOeTE REFERENTE AO M!S DE AGOSTO DE 1981

RECEITAS
TITULOS

Até ° mh Al'IWC8cIaçlo
Anterior no mie Total

RECEITA ORÇAMENTARIA

"RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária •• • • • • • • • • • • • • • • •• 42.588.525,54
Receita Patrimonial •••••••••••• �••• _. 134.186.53
Transferências Corrantes ••••••••••••. 128.834.666,33
Receitas Diversas ••••••••,: •••••••_ .'. 2.487.408,25

RECEITAS DE CAPITAL

4.781.319,94 47.369.845,48
246.277,50 380.464,03

21.551.863,59 150.386.529,92
243.466,42 2.730.814,67

Operações de crédito
Transferências de Capital •.•.•••••• _.
Outras Receitas de Capital ••••• ; ••••••

-,- 10.533.1..
68.00 10.533.168,00

16.071.116,77 1.901.190,12 17.972.306,89
111 :818,88 14.392,58 126.211,46

SOM AS -... Crt 190,227.722,30 39.271.618,15 229.499.340,45

'RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA

Contas empenhadas a pagar ..... , ....

Depósitos de div&rsas origens ••••••••

56.934.025,20 30.558:483,90 87:.492.509,10

50.209.905,38 15.983.932,79 66.193.838,17

S O MA S ,........................ crS 107.143.930,58 46.542.416,69 153.686.347,27

SALDO DO MeS ANTERIOR.

Caixa '. • • • • • • • • 33.888.302,66
Bancos - dlsponfvel ",,,............. 91.041.448,51
Bancos - vinculado ••••••••••••••••. 67.647.249,90

1.814.208,27 35.702.510,93

7}4.058,37 91.775.506,88
5.292.838,66 72.940.088,56

SOM AS , ' .._ •.• Crt 192.577.001,07 7.841.105,30 200.41'8.106,37
TOTAL GERAL '

•••••••••••••••••••• Cri 489.948.653,95 93.655.140,14 583.603.704,09

DESPESAS
TlTULOS

Até q ,mls Deep...
Anterior no mh Total

3.299.172,51 705.424,50 4.004.597,01

5.056,3411,85 1.104861,70 6.161.208.55
17.846.041 ,12 4.048.880,00 21\.894.921,12.

32.342.459,05 5.505.087,19 37.847.546,24
,10.644.024,73 674.360,82 11.318.385,55

136.083.390,61 50.647.694,95 186.731.086,56
15.231:433,17 1.813.947,54 17.045.380,71

70.142,08
-

19.001,99 89.144;07
3.664.296,26 , 3.664.296,26

DESPESA ORÇAMENTARIA
0100 CAlnara de Vereadores ••••••••••••
0200 Gabinete do Prefeito •••••••••••.•

031;10 Oepto. de Admlnlstraçlo •••••••.••

0400 Oepto. Educaçlo, Cultura e Asslstên-
.cla Social u •••••• ' ••

0500 Oepto. da Fazenda ..

0600 Oeptó. de Obras e Vlaçlo ••••..• ,

0700 Oepto. Agropecuário .

0800 Oepto. de Turismo ••••••••••••••._
,

Crédito Especial .. .. .,' .

SOM AS ••••••••.••••. _......... Cr' 224.237.307;,38 6�.519.258,69 288.756.566,07

DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA
.

Restos a pagar ..

Despesas de meses anterlo... • •••••••••

Depósitos de diversas orrgens .••••••.•.•
\

15.896.849,25 -,---- 15.896.849,25
22.988.189,33 16.981.537,97. 39.9�9.721,30
32.908.701,00 4.239.631,73 37.148.332,73

I

S 6 MAS........................ Crt 71.793.739,85.21.221.169,70 93.014.909,55

SALDÓ PARA O Mn SEGUINTE'

Caixa •••.••••• : 35 ..644.948,45 1.115.126,78 36.760.075,23
Bancos - dlsponfvel 91.450.727,23 1.145.257,08 92.595,984,31
Bancos - vinculado •••••••••••••••••• _ 66:821.931,04 5.654.327,89 72.476.258.93

SOM AS........................ Crt 193.917.606.72 7.914.711,75 201.832:318,47
TOTAL GERAL •••••••••••••••••••• Clt 489.948.653,95 93.655.140,14 583.603.794,09

rjb/Contadoria da Prefeitura Municipal de_Jaraguá do SUl
,

Em 31 de "AGOSTO" de 1981

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal

.

JOAO ""ODESTO DA SILVA

Diretor da Fazendà

Renato José Bortolinl
CRC SC n. 5.400 _ Técnico em Contabilidade

Tá procurando
'que

um investimento
de cotação?

-

·nao
•

cal
Pass:e nieste'

Concessionario, Ch�vrolet:

Elmeldörfer Com.' de Veículos Ltda�
.'

Av. Mal. Deodoro (em frente à Igreja Matriz)
Fones: 72 ..0060 - 72-0655 - 72:-0 969

'

/

CHEVROLET
A segurança do melhor negócio.

CONFIRA A HISTORIA ...

Barão de Ita-poc-u
HA 30 ANOS

- O carvão já estava nas altas cogitaçQis
dos catarinenses. A Tribuna de Imprensa, do Rio,
qualificava de merecida vitória, o ato da Câmara

. que tmpôs uma nova derrota .ao sr, Gustavo Capa
nema, líder da maioria, na discussão e votação do
projeto do Plano do Carvão. Nacional. Votava-se
uma emenda de autoria do nosso pranteado depu
tado federal e governador _ Dr. Jorge Lacerda
-, que mandava incluir no Conselho Consultivo da
ComiSsão de Plano, um representante de cada Es
tado produtor. O Hder da maioria era contrário,
sob o pretexto de que a Comissão Executiva. su
bordinada diretamente ao Presldente da República,
não devia sofrer a ingerência dos 'Estados, que
seriam autónomos. Posta em votação, foi a emen
da' dada como rejeitada (repararam a malandra
gern?). Pedida a verificação foi ela aprovada por
128 contra 56 votos.

- O Presidente Getúlio Vargas recebia no
Palácio do Oatete, em companhia da deputada Ive
te Vargas, uma Comissão de funclonárlosfederals
do Estado de São Paulo, que ali foram solicitar a

S. Excia., equiparação dos nfveis salariais. Hoje,
o PTB definha nas mãos de Dona Ivete. Os tem
pos mudaram de tal forma que nem a sigla näo
ajuda rnals ,

r

_' Artur Müller, Prefeito Municipal de Ja
raquá do Sul, pela Portaria nO 5!2t designava o fun- .

cionário Antonio Quadros (hoje já aposentado me

recidamente), sem prejuízo das funções que vinha
desempenhando, para exercer o cargo de Agente
Florestal do Municfpio.

;_ Eugênio V.' Schmôckel, diretor social do
C. A. Baependi, dlstrlbula convite para o qrandlrr
so baile de-fundação do clube, a realizar-se no dia
17 de novembro, abrilhantado pelo' Jazz Perú. Pa
ra os que não sabem, informamos que o Baepen
di, no ano em curso, está completando 75 ANOS
de existência. Como, perguntarão? Em 6 de mar

ço de 1906 foi fundada a Sociedade Atiradores Ja
raguá, que em 15 de Novembro; durante a Segun
da. Grande Guerra, foi transformado em Clube
Atlético Baependi. Não deve se esquecer que o

patrimônio do Clube Aymoré, também foi incorpo
rado ao mais importante elube da cidade.

., HA 25 ANOS
- O recentemente ftnadodr, Aroldo Carnei

ro de Carvalho, era o Secretário de Viação e Obras
Públicas. Em entendimentos com os representan
tes das classes conservadoras e o prefeito de São
Bento do Stil, resolvia pela paralização das obras
da São Bento-Corupá até 31-12-56 e retia o salde
da dotação, para ser aplicado no exercício seguin
te, adotando o critério de empreitada de serviços
com equipamentos prõprtos e instauração de to
mada de preços ou concorrência administrativa
ainda no mês de Nov.l56. Nos dias que correm

hoje, Cl) dep. Octaclllo P. Ramos, 1° Secretário da
Assembléia, voltava a fazer solicitação ao plená
r.io; no sentido do asfaltamento do trecho Oorupá
São Bento, com 30 Km. de extensão.

_ O Clube Atlético Baependi dirigia cnnvf
te aos fundadores. diretores e söctos da antiga
"Sociedade de Atiradores -Jaraquá" e "Club Jara
guaense", para uma cerlrnônla às 9 horas do dia
15, na sede (antiga) social, para a solene inaugu
ração de uma placa comemorativa pela passagem
do 50° ano de existência do atual Baependi, pela
legação à Jaraguá do Sul de tão belo quão inesti
mável patrimônio material e social. O dr. Murilo
Barreto de Azevedo era seu muito badalado presi
dente, 'que se aniversariava dla 12 e, por isso, os'
setores esportivos associavam-se às homenagens
de júbilo que seria alvo o ilustre aniversariante,

.

augurando-lhe, na oportunidade "nossos votos de
felicidades, ao mesmo tempo de grandes realiza
ções em pról do esporte [araauaense.

•.. HA 10 ANOS
.

- O diretor do CP, completava dia 2-11-
1971, o seu 5oo ano de existência ·e, em cima do
acontecimento, realizava-se um enorme rapapé,
destacando o quanto valá para um homem comple
tar o seu meio século de vida ..

_ Afinal, acabava a briga pela localização
da refinaria a ser instalada no extremo sul do País,
e reclamada pelo dep. Pedro Colin para São Fran
cisco do Sul. Depois das marchas e contra-mar
chas, o pedaço maior acabou sendo distrlbuído ao
Paraná, localizando-se a refinaria em Araucária, ci
dade que trocou a afamada batatinha inglesa pelo
petróleo árabe. Na solução salomôntca, coube aos

catarinenses, o terminal, em São Chico. Assim, na

guerra 'que não se realizou, entre mortos e feridos,
todos se salvaram.

.

_ Frei Aurélio Stulzer publicava a terceira
parte do artigo MIS$A NO JARAGUA-VELHO, que
ele terminava assim: "Mas o padre, o "Bruder" e
o Opapa Emmendoerfer andavam muito ocupados
no altar. Nem podiam enxergar ás crianças, por '

cima daquele muro de gente, na frente, nos lados,
que ficava escuro. No final o' povo avanÇou para
pegar cada qual uma palma benta, empilhadas
perto dos degraus do altar. Muito temeroso subi
tambél'(l. Que cO,nfusão tremenda! UIil' fi[Jl de
mundo, aquele avanço' alucinado! Apavorado, fi
quéi de lado observando e não é que veio parar
aos meus pequenos pé� uma bela palma? Peguei
depressa, e dei o fora rápido, de mansinho, com

,medo que viessem reclamar-.- Desconfio que na

quela hora nem ajoelhei diante.do .Salitfssimo: Era
linda e grande:. Todo ,o mundo -ficou inveJando!".

lo_8drias 1lllidll: -lIllli c 1.1.
e. P enltãdos

. para Alimeltos
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Volkmar e
Participando no último

domingo de uma nova

etapa do Campeonato Es
tadual de Motociclismo, o

piloto Volkmar G u s t a v
Berchtold conseguiu uma

vez mais se destacar co

mo piloto experiente e

audaz.
Vindo de grand�s vitó

rias que' o coloca na so

matérla geral de pontos
em :vantagens com

'rela-"ção aos demais concor

rentes, /prinCipalinente na

categoria até 80 cilindra
das, novamente trouxe pa-
ra a nossa região, que bre-
ve terá a sua pista para
competições, o primeiro
lugar, estabelecendo novo

, recorde na, pista do Moto
Clube de Santa Catarina,
,em São José-SC, com

tempo de 1 minuto, 11 se-'

gundos e 2? décimos.
f

Na categoria 125 Espe-
cial, pilotando uma Honda
CR-125, ficou também' na
primeira colocação, esta
belecendo recorde, fazen
do o trajeto em 1 minuto,
01 segundo e 04 décimos.
Nas 20 voltas, concorren-
do com os melhores pilo
tos da região e também de
outros Estados, tomou

vantagem de mals de meia
volta sobre o segundo co

locado,' demonstrando o

perfeito entrosamento en

tre o piloto e sua máqui
na.

Já na categoria 125 CC
Estreantes, o jaraguaense
Aotalr Ronchi, o "Secre
ta", mostrou que novos

valores do motociclismo
estão surgindo. Mesmo
disputando em inferiori
dade de condições' cem
que disputou com ou

tros pi lotos, que - 'parti-

clpararn com máquinas
mais possantes, como es�

peclals para Cross, con

seguiu posicionar-se em

segundo lugar, com uma

Turuna 125 Honda, após
duelar até e 16a.' volta.
com o vencedor da prova,
Yamaha Especial, p a r a

Cross.
Ainda em termos de mo-

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL
EDITAL DE CITAÇAO,

O DOUTOR HAMILTON PLfNIO ALVES, JUIZ DE DIREITO

DA COMARCA DE JARAGUA DO, SUL, ESTADO DE 'SAN-'

TA CATARINA, NA FORMA DA LEI, EIC....
\

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

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

sar possa, que por parte de WILLY OTIO KOERNER E S/ESPOSA,

brasileiros, casados, ele comerciante aposentado, ela do lar, resi

dentes e domiciliados a rua Vicente Bruqnetti.i s/n", em Corupá, des
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 m2, situado no lado par da rua Vicente Brug
netti, na cidade .de Corupá, 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 lado direito

com 33,25 metros, com terras de Adão de Oliveira e pelo ladQ es

querdo com 33,25 metros, com terras de Erika Bäsumler , DESPA-,

CHO DE FLS. 9 E VERSO: I - Citem-se os confrontantes certos por

mandado e os incertos por edital, mareando-se o dla 21-12-81, às

9,30 ha., para ter lugar a audlênclade justificação prévia, valendo a

citação para todos os atos do processo, correndo o prazo para corr

testar a ação-da intimação que julgar justificada a posse, sob as pe

nas do art. 285 e 319 do CPC. II ,- Dê-se ciência a Fazenda Fede

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

ação. 'III - Dê-se elêncla também ao MP. (as) Hamilton Plinio Al

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

nhecimento de todos os interessados ausentes, incertos e desconhe

cidos; foi expedido o presenté editai,' que será 'publicado na forma da

lei e afixado no local de costume, às portas do fórum, correndo o

prazo de 15 dtas para contestarem, querendo à contar da intimação
da sentença que justificar á' posse, sob pena de serem tidos. como
verdadeiros os fatos alegados pelos autores. Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos dezoito dias do mês de setemJto
do ano de mil novecentos e oitenta e um. Eu, Adolpho MahfLid, Es

crivão, o subscrevi.
HAMILTON PLíNIO ALVES
Juiz de Direito

�Secreta' sla· destaqaes na motociclismoI Em Joinville, amaior hidrelétrica do �slado
.toclcllsmo, o Moto ,clube! '

A maior usina hldrelé: e�tar concluída em q.ua- plan_o de expansão de·�ro· signi.ficação .p�ra a eco�
Vale do Itapocu esta de- - trlca do Estado será cons: tro anos, segundo o dlre- dução de enerqia elétrica, <norma da reqtao. Será lo

finindo os últimos deta: truída pela CELESC-Cen- tor de engenharia e _ope- construir pequenas -gera- calizada próximo a usina

lhes para a programação � trais Elétricas de Santa ração da empresa, Mário doras próximas aos cen- de Rio Braclnho, hoje a

que será cumprida dias 22 'Catarina para aproveita- Luiz Menel da Cunha. Os tros de consumo, devido a segunda .do Estado, com

e 29 de novembro, quan- mento do potencial do Rio trabalhos de campo, in- vantagem de não ser ne:: 16 'mil quilovates, e as

do serão Inauquradas as Oubatâo, em Joinville. efusive, já foram inicia- cessária a instalação de duas servirão os parques

pistas de :yefõcidade e Com poaslbllidade de ge- dos. pesados sistemas de trans industriais de Joinville e

cross, localizadas nas rar '45 mil quilowates de Conforme o diretor da missão". Jaraguá do Sul. O restan-

proximidades de Nereu energia consumida em Celesc, ué filosofia do go- O aproveitamento do te da demanda será supri-

Ramos. Joinville � a obra poderá vemo do Estado, em seu Rio Oubatão terá grande do pela ,Eletrosul.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE CITAÇAO'
O DOUTOR �MILTON PUNIO ALVES, JUIZ DE DIREITO

DA, COMARCA DE JARAGUA DO, SUL, ESTADO' DE SAN

TA CATARINA, NA, FO'RMA 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 NEUMANN E, S/ESPOSA,
brasileiros, casados, ele comerciário, 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 urbano sem benfeitorias, com a área
total de, 235,20 m2., situado no lado ímpar da Rua-20-Domingos 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 da

Nova, travessão dos fundos com 8.00 metros com terras de Rolt

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

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

.tros com a Hua-t g.:Reinoldo Rau, distante, 2.00 metros da edifica

ção nO 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 dias, marcan
do-se o dia 21112/81, às 14,00 horas, para ter lugar a audiência pré
via de justificação, de cuja intimação correrá o prazo para coutes

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

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

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

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

de todos os interessados ausentes, 'incertos e desconhecidos, foi •

expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e afi
xado no local de costume, às portas do Forum, correndo o prazo de
15 dias, para contestarem, querendo, a contar da intimação da sen

tença que justificar a posse, sob pena de serem tidos como, verde:
deiros os fatos alegados pelos autores. Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de
mil novecentos e oitenta é um. Eu, Adolpho Mahfud Escrivão, o subs
crevi.

I

HAMILTON PLfNI<YALVES
Juiz de Direito

'

Das Gebaeude Jaraguá vereint Komfort, Klasse, Schoenheit, sehr -:

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

Mit zwei Aufzuegen ausqeruestet, verfuegt es ueber Appartements
mit zwei oder drei Schlafzimmern; wovon eins mit exklusivem

Badezimmer. Grosser Raum zur doppelte 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]
, ,

. 'c\03t(;.O\t(-v. .

*Você merece-morar em urm

, I

,

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

ótima locelízaçäo: Rua Epitácio Pessoa, uma das mais

tranqüilas ruas de Jaraguá do Sul.
Servido por dois elevadores, o Edifício Jaraguá possui
apartamentos de dois ou três dormitórios, sendo um com

banheiro privativo. Ampla sala para dois ambientes,

terraço, dependências para empregada e demais
ambientes. Bom gosto e qualidade em todos -os detalhes.

Além de tudo, este é, atualmente, 0 melhor
investimento imobiliário que você

pode fazer. Nao perca
esta oportunidade
de morar bem e

melhor!

•

I

I
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E o. interior qanha
novo estádio

\ iluminado
o futebol, que já viveu

dias de glórias em Jaraguá
do Sul, recebe a partir- de

'terça-feira, a iluminação do
Estádio Eurico Duwe, do
Grêmio Esportivo Cruz de

,

Malta, de Rio da Luz I, que
será o terceiro do municipio
afora Juventus e Baependi.
Isto se concretiza graças ao

despreendimento do empre-

, sárlo Ad,!lmar Duwe, demais

de.
De 11 a 14 de novembro

será disputado o "Troféu 27

de Agosto", que se encontra

exposto ria Relojoaria Avol1'

da. 'Doze equipes parflcipa
räo. Dia 11 após sorteio, jo
garlo Vitória, XV de Novem

bro, Canto do 'Rio e Floresta

(Jaraguá Esquerdo). Di"! 12
- Nova Aliança, Grêmio'Ga
rlbaldl, Rio Cerro e São Pau-

'Flagrante das luminárias do "Eurico Duwe"

diretores e simpatizantes do
Cruz de Malta.

lo, e. no dla 13, Guarani,
Posto Mime, Posto Moser e

Fluminense., Classificam-se
duas equipes por. noitada

que no sábado, da 14, dispu-
, tarão

-

as flnals a partir das
15 horas. No mesmo dta jo
gam, à noite, Veteranos do

I'Floresta (Pornerode) x Vete-
.

ranos de Guaramlrlm el Bota-
'

,

fogo x Baependl. '

o clube investiu cerca de

Cr$ 500 mil no sistema de

iluminação, afora Cr$ 200

I
mil em

.'

melhorias !l refor-à
mas das demais dependên
elas. Sã� 15.000 watts gE;lra

'dos através de seis postes, '

cada qual com 5 -lumlnánas ,

de .500 watts, permitindq a

reallza� de jogos noturnos "

,

No domingo, dia 15, festl-

A atual equipe do G. E. Cruz, de Malta , ;

em perfeitas condições.
.

E pará'marcar o' aconteci

mento, o Cruz de 'Malta pro
gramou 'uma série de �tivi
dades, 'que iniciam-se terça
feira; com ,8 solentdade de

inauguração marcada para às

20 horas: com corte. da tita

inaugural e participação de

autoridades locais e despor
tistas. E seguidamente a

partida 'entre. a equipe 81,ltl
triã e, o' Floresta de Pomero-

val esportivo com equipes
da região e cidades vizinhas,
c, às 16 horas, 'à partida de
honra entre Cruz de Malta x

Misto do Jolnvllle Esporte,
'Clube.

'

.

.

l'."
Com esta melhorla, ganha

o futebol de Jaraguá do SUl
e ganham' OS desportl�,
que' terão um novo local de
lazer e entretenimento nó
periodo noturno, praticando

,

esporte. '

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas M�cânicas e do, Material Elétrico

de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇAO'
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indús

trias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elé-.
trico de Járaquá 'do Sul, por seu Presidente con

voca todos os trabalhadores nas Indústrias'Meta-
'Iúrgicas, Mecânicas e do" Material Elétrico de Ja
raguá do Sul, sindicalizados ou não rep[esentados
pela enti�ade, para comparecerem a Assembléia
'Geral Extraordinária, a realizar-se em primeira
convocação às 9:00 horas (nove horas) do dia,16
de novembro de 1981, na sede do Sindicato à Rua
João Planinscheck nO 157, em Jaraguá do Sul, e

não havendo quorum legal, nos termos do artigo
612 da CLT, a Assembléia será instalada uma ho
ra após ou seja, às 10:00 (Dez horas), no mesmo

dia e IDeal em segunda convocação, valendo e.sta
nos térmos do artigo 859 dà

'

CLT, como autoriza
ção para a instauração de dissídio coletivo deci
dindo-se então, ,com qualquer número de pr"esen-

'

tes, a fim de ser ,discutido a seguinte:
ORDEM DO DIA

,

1 à --'- Discussão e votação' por' escrutínio
r seoreto das reivindicações a serem apre
sentadas aos senhores empregadores e a

sua entidade de classe, na revisão da con

venção coletiva de trabalho, cuja vigência
expira a 31 de dezembro de' 1981 e outorga
de poderes à Diretoria 'do Sindicato

. par;!
encaminhamento das reivindicações, cele
bração de convenção coletiva, ou se' neces

sário instauração de dissrdio 'coletivo.
2<', -,- Fixação da importânqia a' ser descon
tada de cada tràbaillador pertencente a ca-

tegoria representada pelol Sindicato, de
acordo com a letrà "E" do artigo 513 -da
CLT.

Jaraguá do Sul, 04 de novembro de 1981.
CELSO S. MEDEIROS
PRESIDENTE

,

AUREA MOLLER GRUBBA
Tabeliã Designada e Oficial do Registro de

.,roteetos.
EDITAL

P,elo presente edita] 'de Citação pedimos
aos senhores abaixo relacionados que compare
çam em nosso Cartório para tratarem de assun

tos de seus lnteresses: ADEMIR DEMARCHI Rua:
Hermann Schultz, 55; Vila Lenzi - NESTA - AR
NO VOIGT - Jardim Figueira, sino - NESTA -

AVAl FERREIRA BAKUN - Rua: Lourenço Kanz
ler, 66 - NESTA - BERENICE TAVARES TEI
XEIRA DOS SANTOS Av. Getúlio Vargas, 21 -
NESTA ..- CLARA MARIA CRUZ LUDVICH - Rua
João Januário Ayroso, 1420 - ,NESTA - DIRNEI
DE,JESUS - Av. Getúlio Vargas, 847 - NESTA
- DOMINGOS DOS REIS SILVA - Rua: Fran
cisco, Fischer, 56 - NESTA - FERNANDO PE
REIRA - Rua: Honelia Horst, sInO --:-NESTA -
IVONE JANETE BASIO..- Rua: Antonio Carlos
Ferreira, 22 - NESTA - JANI COELHO DO SAN
TOS - Rua: Dona Antonia, 545,- NESTA - JO
S!: INÁCIO NART - Rua: Antonio C. Ferreira,
313 - NESTA - MARLI TEREZINHA AVIZ - Rua:
Padre Vicente - CORUPA -:- NILO TRINDADE ..

Av. MaI. Deodoro da Fonseca, 215 - NESTA -

NILSOI"rJ EISENHUT JUNIOR'- Rua: 25 de Julho,
1413 - NESTA,- PED'RO PAU,J..:0 VIEIRA - Rua:
Gaspar, 107 - NESTA - RAUUNA DAUGS -

Rua: Minas Gerais, 109 ..- N'ESTA - WERNER
KONELL - Estráda Isabel, sinO - CORUPÁ.
ADALZIRA PIAZERA DE AZEVEDO - Oficial M'alor

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE JARAGUÁ DO, SUL

EDITAL DE NOTIFICAÇAO
O DOUTOR HAMILTON PLiNIO, ALVES,
JUIZ OE DIREIT'O' DA COMARCA DE
JARAGÜA DO, SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC •••

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de
notificação, com o prazo de trinta dias virem ou

dele conhecimento tiverem a interessar possa, que
tramita neste Cartório do Cível, os autos de NO,
TIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO ,DE MANDATO N,o
8.251', em que são notificantes NIVALDO BAUER
e MARLENE ELFRIDA NIELS BAUER, através de
seus procuradores drs, Murillo Bar.reto de Azeve
do e dra. Maria da Graça Moraes de Assis e notl
ficádos HAMILTON GARCIA, ERICO BORINELLI e
NELSON,WESC, alegando os notificantes em sua

, petição inicial, em resumo, osequlnte: Em data dA
10 de setembro do corrente ano, os requerentes

, outorgaram procuração por lnstrumento público de
procuração, lavrado às fls. 172 e'172v, do livro nl>

f 053 das Notas da Tabeliã Designada Áurea Müller'
Grubba, desta Comarca. Que dita procuração ou- ,

torgava poderes 'aos requeridos para que os mes

mos vendessem, pelo preço e condições que ajus
tasserrr e .sem prestação de ..contas, os bens imó
veis e telefone de propriedade dos requerentes ou

+orqantee. Ocorre, no entanto, que agora não há'
mais interesses por parte des requerentes, que

. tal mandato persiste, com poderes aos requeridos.
Diante disso, requerem a este Juízo seja recebida
,a presente ação" a fim de revogar o màndato supra
mencionado. DESPACHt> EXARADO À FLS: 2:
....:_ R. A. Notifique-se. (as) Hamilton Pllnlo Alves
- juiz de Direito - JS. 2�19/81 _ E, para que
chegue ao' conhecimento de todos é 'ninguém pos
sa alegar igrnorância, foi determinado a expedição
do presente edital que será publfcado :

na forma
da lei e afixado às portas no forum. Dado e pas
sado nesta cidade de' Jaraguá do $ul, aos vinte e

cinco dlas do mês de setembro do ano de mil no
vecentos 'e oitenta e um: Eu, Adolpho Mahfud, Es
crivão, o subscrevl ,

HAMILTON PLiNIO ALVES
Juiz de Direito

'

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas e do ;Material Elétrico

,

de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇAO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indús

trias MetalÚrgicas, Mecânicas e do Material Elé
trico de Jaraguá do Sul, por seu Presidente con

voca todos os trabalhadores nas Indústrias Meta
Il,Írgicas e do Material'Elétrico de Jaraguá do Sul,
sindicalizados, ou não representados pela entida
de, Jpara comparecerem a Assembléia Geral Ex
traordinária, a realizaf9se em primeira convocação
às 15:00' (quinze horas) do dia 16 de novembro
de 1981, na sede do Sindicato à !:tua João PIanins
check nO 157, em Jaraguá do Sul, e não havendo
quorum legal, nos termos do artigo 612 da CLT,
a Assembléia será instalada uma hora após ou se-'

ja às 16:00 (dezesseiS horas), no mesmo dia e lo
cai em segunda convocação,' valendo esta !lOS

termos' do. artigo 859 da CLT, como autorização
para a instauração de di_§�ídio coletivo decidindo
se então, com qualquer nÚmero de presentes, a

fim de ser discutido a seguinte:
ORDEM DO DIA

10, - Discussão e votação por escrutínio
secreto'das reivindicações a serem apre
sentadas aos senhores empregadores e a

sua entidade de classe, na revi,são da con

venção coletiva de trabalhó,' cuja vigência
expira a 31 de dezembro de 1981 e outnr

ga de poderes à Djretoria do Sindicato para
'

encaminhamento das, reivindicações, cele-
-bração de convenção coletiva ou se neces

sário _instauração de dissídio coletivo.
20 ........... Fixação da importãnc'ia' a ser

'

'des�
contada de cada trabalhador 'pertencente a

categoria representada pelo' Sindicato, de
acordo com a letra "E" do artigo 513 ,da
CLT: iJl':i',:,ij'i ' '�.
Jaraguá do 'Sír 04 de novembro de 1981 .

CELSO S.' MEDEIROS
PRESIDENTE'

A IMOBILIA.RIA, VAI
LATIS LTDA, a par
de manchete estam

pada neste semanário na
edição passada, tem a in'

que será realizado nos dias 11, poderá ser feita por procuração formar o seguinte:
12, 13 e 14 de janeiro do próxl- ,Ieg(:llme'nte constituída.

Fugindo a um compo-,
mo ano. As 18 fundações com-

tamento que ,sempre orl-
ponentes da ACAFE estarão 0- A inscrição ao concurso dará entou os demais bacharéis
ferecendo 5.437 vagas em 9R ao candidato direito a, no má-

que militam nesta e em
cursos. Aguarda-se a partícipe- ximo, duas opções, na ordem,

outras, Oomarcas, um ad
ção de aproximadamente' 17 mil decrescente de sua preferência, vogado ,

desta cidade 'pu";.
·candidatos. podendo optar por cursos, de blicou nota 'segundo a

Para fazer a inscrição basta quaisquer instituições compo- qual teria requerido a f
ao candidato Ir até a agência nentes da ACAFE. Contudo, lênciÇl' da fMOBILIARI
do BESC de sua cidade e pagar não será permitida, ,em hipóte- VAILATTI. e que estari
a taxa de Cr$ 1 mil 375. Então

"

SI;! alguma, a realização de pro- processando seu titular.
o candidato receberá o "Rotei- vas em local diferente daquele Senhor OSMAR J QS t

onde foi efetuada a inscrição. .' VAILATTI, pelos crimes dI.
A Fundaçäo Educaclo�al Re-, estelionato e falsidade

gional Jaraguaense, mantene-, ideológica, como também
dora da Faculdade de Estudos de que a mesma estaria
Sociais, alerta aos candidatos' vendendo lotes fantasmas .

'que atende somente no pertodo Não desejo dizer das ra

da tarde, das 14,às 19 horas, zões e dos Iobjetivos €Jue
junto ao campus unlversltárló., levaram referido bacha-

rei' a assim proceder, gei'
xando-as 'para serem in
terpretadas pelos leitores,
mesmo porque não há o

desejo de alimentar polê
mica.
Quanto ao pedido de fa·

lêncla não mals existe
qualquer dúvida, pois o
débito da firma para com

a credora fOI totalmente
pago, dentro de 24 horas,'
como a Iel facultá.
Nó que respeita aos cri

mes apontados pelo adve
gado, deverá prová-los em

[ufzo, podendo ínverter-se
a ordem dos acusados. ,

Quanto aos lotes fantas
mas, é uma grande lnver
dade à rnals, já que a re

ferida fmobil i á ria, no

transcurso de sua curta

exlstêncla, teve a ,grande·
za de colocar à venda
mais de dez empreendi
mentos próprios nesta- e

ou outras Cidades, devida-
,mente legalizados e im

plantados, dos quais so·

mente o Loteamento Fi

gueira, ainda está penden-
te, encontrando-se apro
vado pela Prefeitura, 'e

com toda a infra-estrutu
ra, implantada, como água,
luz, esgoto, iluminação
pública," só não podendo
passar o docúmento Hnal
porque o inventário dos
bens dos v end e dores
aguarda solu�ão em, jur-
zo:

'

Diante destes fatos to

dos, cujo julgamento não
nos cabe, como também
não nos preocupa e nem

tampouco nos abala, ire
mos continuar o nosso

trabalho com mais ãnlmo
e mais dedicação. garan-
tindo a todos os nossos

cllentes, que podem ter a

certeza de um grande in
vestimento realizado, cuja
valorização ultrapassou ao

otimismo mais exagerado,
como também de que apli
caram em um negócio sé-

.

rio e seguro.

lnscrlçöes ao vestibular
terminam terça-feira
E�tarão abertas até terça-fei

ra, dia 10 de novembro, as ins

crições para o Vestibular Esta

dual Unificado (Unificadão/82),

importantes: o documento exi

gido obrigatoriamente para ins

crição é somente a Cédula de

Identidade original e a inscrição

ro do Candidato", que contém o

rascunho do Requerimento de

Inscrição. Com o rascunho pre

enchido, 'o candidato deverá di
.

rigir-se à fundação educaclonal
dó seu municiplo, onde preen
cherá o definitivo requerimen
to de inscrição. Dois detalhes

Guaralliirim -terá, unidade de
recepção de, hortigranjeiros

'o governador Jorge Bornhau
sen assinou na semana passada,
o edital de licitação para a

'construção da Central de Hortl

granjeiros, em Joinville, obra

que terá um custo aproximado
de Cr$ 220 milhões.

De acordo com o Secretário

da Agricultura Sérqlo Nerbass,
as propostas das empresas in

teressadas na construção da o

bra deverão ser encaminhadas

à Companhia Integrada de De-

senvolvimento Agricola
'ÇIDASC, ói"gão responsável pe

Ia Central, até o dta 10 de de

zembro, para, sequídamente,
sei: anunciado o resultado ofi

ciai da licitação.
As 'obras da Central de Horti

granjeiros, que terá lugar às

margens da BR1 01, serão, ini-

etadas em janeiro próximo, e o

término está previsto para o /

segundo semestre de 82. Ela

comportará quatro câmaras frias

e unidades para recepção, em

balagem e Jendas dos produtos
comercializados. Numa segunda
etapa serão, construídas unida

des ,de, recepção em Campo A

legre, Guaramirim e Dona Fran

ctsca.
As finalidades da Central são

de organizar a produção, esti

mulando o pequeno e, médio

produtor, para garantir a comer

cialização dos hortigranjeiros e

proporcionar ao consumidor

produtos de boas procedências'
e a preços acessiveis, evitan

do-se os atravessadores, que
, são os responsávels, pelo enca

recimento dos produtos.

Orçamentos superam e-s 2
bilhões para 82

Os seis municípios que formam a microrregião do
Vale do Itapocu têm, para o próximo -4,txercício, orÇa
mentos 'que atinge!11 cifras acima'de Cr$ 2 bilhões, su
perando em torno de duzentos por cento aqueles. desti
na os a -1981, de acor.do' com levantamento efetuado.

É de exatamente Cr$ 2 bilhões e 45 milhões os

orçamentos, assim divididos, por mu'nicípios: Guarami
rim e-s 117 milhões, Barra Velha Cr$ 150 milhões, Mas
saranduba Cr$ 96 milhões, Corupá Cr$ 95 milhões,
Schroeder Cr$ 67 milhões e Jaraguá do Sul Cr$ 1 bi-
lhão e 520 milhões.

' ,

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas Mecânicas e do Material' Elétrico '

de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇAO'
O Sindicato

'

dos Trabalhadores nas Indús
trias Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elé
trico de Jaraguá do Sul por seu Presidente con

voca todos os· trabalhadores nas�Indústrias Meta
lúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Ja- -

raguá do Sul, sindicalizados o,u não representados
pela entidade, pàra comparecerem.a Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se' em primeira
convocação às 19:00 (dezenove horas) do dia 16

de novembro de 1981, na Sede do Sindicato à Rua'
João Planinscheck nO 157, em Jaraguá do Sul, e

não hav,endo quorum legal fIOS termos do artigo
612 da CLT, a Assembléia será instalada uma ho-·
ra após ou seja, às 20:00 (vinte horas), no mesmo

dia e 'local em segunda convocação, valendo esta

nos termos do artigo 859 da CLT, como autoriza

,ção para a instauração de dissídio coletivo decF
dindo-se então, com qualquer número de presen
tes, a fil)l1 de ser discutido a seguinte:

,

ORDEM DO DIA
10 - Discussão e ,votação por escrutínio
secreto das reivindicações a serem apre
sentadas aos senhores empregadores e a

sua-- entidade de classe, na revisão' da con

venção coletiva de trabalho, cuja vigência
expira a 31 de dezembro de 1.981 e outorga

,_ de poderes à Diretoril:! do S-indicato para
encaminhamento das reivindicações, cele-,
bráç�o de' convenç,ão coletiva, ou se, ne-

'> cessá"io instauração de dissídio coletivo.
2<> - Fixação da importância a ser descon
tada 'de cada trabalhador pertencente a ca

tegoria representada pelo Sindicato, de
acordo com a letra "E" do artigo 513 da
CLT.

'

Jaraguá do Sul, 04 de novembro de 1981.
C�LSO S, MEDEIROS
PRESIDENTE .'

\

Uma, resposta
necessária

IMOBILIÁRIA VAILATTI
LTDA.

'Osmar José Vailatti ..
Gerente Comercial

Ex-governador
8Ó em

dezembro, '

Em vista de um imprevisto
surgido, o ex-governador do

- Estadá de Santa Catarina,
Dr. Antonio Carlos Konder
Reis nãõ poderá vir a Jara

guá do' Sul como estava an

teriormente programado.
quando \participaria do- V 'En

contro de Empresários �

proferiria palestra sobre "O. /
Empresário e a Nova Socie

dade Democrática".
Em deco)irência desse' fato

a Associação Comercial,e In

dustrial de Jaraguá do Sul
•

transferiu o Encontro para o

dia 11 dá dezembro, sexta-

"fElira, no Salão Nobre do

SESI, com a palestra do ex

governador às 19 horas e, às

21, jantar de confraterniZa

ç,ão.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




